
jeho hlavní svěřenkyně německé jezdkyně
Susanne Lebek (BELUGA), ale současně
i velmi komunikativní člověk. Dokázal si
získat všechny účastníky a věřím, že práce
s ním byla pro všechny přínosem. Z mého
hlediska byla pro všechny jezdce nejdůleži-
tější zcela zřetelná preference prvků
základní škály výcviku, kterými jsou takt,
uvolnění, kmih, přilnutí, srovnání a shro-
máždění. Doufám, že i toto setkání bude
dalším kamínkem do mozaiky drezúrního

vzdělávání jezdců a rozhod-
čích, které považuji za zcela
zásadní a o které usiluji. 

Ze dvojic, které pracovaly
v Korycanech musím vyzved-
nout především naší drezúrní
naději Terezu Hábovou na
LIBRA 5,  se kterou pracoval
pan P. Holler i v nejtěžších cvi-
cích. Velmi se mi líbil i nový
kůň K. Čermákové ZANZIBAR,
který byl zakoupen na přelomu
roku ze Švédska. Právě na
jeho příkladu lze dokumento-
vat velmi kvalitní základní
výcvik. Věřím, že právě tato
dvojice bude v nastávající
sezóně příjemným zpestřením
naší drezúrní scény.“

XIV. roãník                       ãíslo 5 9. 3. - 23. 3. 2006

HYGIENICKÉ STELIVO 
PRO KONĚ

JRS Česká a Slovenská republika
J. Kociána 1095, 272 01 Kladno
tel.: 326 538 100-1
fax: 312 671 219
mobil: 724 756 220 

602 155 312

tierwohl@jrs.cz

Ve dnech 24. - 26. února pracovalo
sedm drezúrních koní s šesti jezdci v rámci
drezúrního soustředění v jezdeckém stře-
disku v Korycanech pod vedením němec-
kého rozhodčího a trenéra Petera Hollera.
Kursu se zúčastnil i  A. Neumannová,
S. Resslová, H. Richterová, R. Houbová,
T. Hábová a K. Čermáková. O hodnocení
soustředění jsme požádali manažerku dre-
zúrní komise H. Zižkovou: „Pan Petr Holler
je nejen dobrý trenér, což dokazují i výkony

Zahájení v Korycanech

Vydavatel časopisu Jezdectví F. Čermák
společně s dcerou Květou a švédským
ZANZIBARP. Holler s manažerkou drezúrní komise H. Žižkovou

Od kočárku 
do sedla

První březnový víkend se v Hořovic-
kých halách konaly první halové závody
středočeského kraje. Slovo halách je zde
na místě, protože hořovické středisko je
jediným v ČR, které disponuje jak krytým
prostorem pro samotnou soutěž, tak
halou pro opracování koní. Na programu
byly soutěže od úrovně -Z- až do -S*-.
V sobotním -S*- startovalo 16 dvojic a po
rozeskakování sedmi koní zvítězil
O. Pospíšil na DAFNÉ (Dvůr Židovice).
Další místo obsadila domácí J. Opatrná
na BOXER, která se po narození dcery
Adélky na počátku ledna, bleskově vráti-
la do sedla. Třetí skončil A. Opatrný na
GRAND před V. Treterou na CARNE-
WAL (Sport. stáj Tretera).

V nedělním -S*- startovalo opět
16 dvojic a tentokrát postoupili do roze-
skakování pouze čtyři koně. Z vítězství

se radoval K. Papoušek na FAMOUS.
Ten se v sedle hořovického koně objevil
po dohodě s A. Opatrným, který měl
v domácím prostředí více koní. S druhým
koněm z Hořovic GAMBO 1 pak obsadil
K. Papoušek i 3. příčku a tak všechna tři
první místa zůstala prakticky doma, když
druhá skončila opět J. Opatrná, tentokrát
na LIPAN. Čtvrtým rozeskakujícím byl
O. Pospíšil na HONTO.

Další halovky se měly konat
v Hořovicích 25.-26. března, ale těsně po
závodech zvažovali pořadatelé zda
nemají svůj záměr zrušit. Ve stejném ter-
mínu se totiž budou konat další halové
závody v rakouském Wiener Neustadt
a čeští jezdci také chystají na CSI do pol-
ského Lešna. Současně se ke svým
halovkám chystají i  pořadatelé
v Radimovicích, i když ani zde ještě není
vše definitivně rozhodnuto. O tom, kde
se tedy bude nakonec soutěžit, bude
rozhodnuto v nejbližších dnech.

K. Papoušek na zapůjčeném FAMOUS zví-
tězil v hlavní soutěži (-S*-) v Hořovicích

Foto L. Sieger
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Upozornění pro předplatitele
Dnes naposled dostávají zpravodaj Jezdec i ti z vás, kteří doposud neuhradili před-

platné pro rok 2006. Informací o tom, že jsme doposud nezaregistrovali právě Vaši
platbu, je přiložená složenka v tomto zpravodaji. Pokud jste již platili a přesto jste slo-
ženku obdrželi, spojte se prosím s naší redakcí. Pro poslední opozdilce ještě naposledy
uveřejňujeme informaci o předplatném.

Předplatné tradičních 24 čísel zpravodaje Jezdec pro rok 2006, včetně poštovného,
zůstává i nadále nezměněno a bude i v příštím roce pro čtenáře v ČR 500,- Kč resp.
650,- Kč, včetně Jezdecké ročenky. Odběratelé v evropských zemích, včetně
Slovenska, zaplatí v roce 2006 1090,- Kč a ke čtenářům v zámoří bude putovat Jezdec
za 1900,- Kč, v obou případech včetně Jezdecké ročenky.

Stejně jako v minulých letech opakujeme, že čitelné vyplnění jména plátce na slo-
žence je velmi důležité pro identifikaci platby. Složenky plaťte jménem odběratelů zpra-
vodaje a s adresou, na kterou Jezdce dostáváte. V případě, že složenku ztratíte, či jste
ji náhodou nedostali, použijte prosím složenku typu C. 

Ti z Vás, kteří se rozhodnou pro platbu bankovním převodem, nezapomeňte uvést
jméno plátce. Náš účet má číslo: 124577389/0800  ČS - Praha 9.

V případě že chcete vystavit na předplatné fakturu, sdělte nám to na adresu redak-
ce, včetně vašich IČO a DIČ.

P řekvapivá konstrukce modelu letoš-
ního drezúrního šampionátu je mož-

ná prvním krokem, kterým se FEI
bude snažit vycouvat ze slepé uličky feno-
ménu posledních desetiletí a sice fenomé-
nu volných jízd.

Když přišla drezúrní generalita na konci
80 let s masivní kampaní za zavedení vol-
né jízdy, byla reakce jezdecké veřejnosti
poněkud rozpačitá. Právem bylo pouka-
zováno na ještě zvýšenou problematič-
nost v rozhodování takové soutěže
nesvázané přísným rytmem drezúrní úlo-
hy. I přes počáteční rozpaky však byly
volné jízdy stále razantněji zaváděny do
reálného sportovního života a jako nej-
vyšší přednost byla uváděno zvýšení
divácké atraktivity ve stylu volné jízdy
v krasobruslení. Volné jízdy se tak staly
nedílnou součástí nejen nejdůležitějších
světových soutěží, ale kür postupně
akceptovaly modely i všech ostatních
mezinárodních i národních soutěží.

Dva mistrovské
tituly současně?
V dějišti letošních Světových jezdec-

kých her v Cáchách bylo 23. února ozná-
meno, že byl definitivně potvrzen záměr
FEI udělovat na světovém šampionátu
v drezúře tři sady medailí. První sada
bude rozdělena v týmové soutěži Grand
Prix (Arag Prize) ve dnech 22.-23. srpna.
Nejlepších 30 dvojic z této soutěže pak
postoupí do Prize of Deutsche Bank -
Grand Prix Special. Tato úloha je na pro-
gramu 25. srpna. Oproti předchozím
letům, kdy bylo toto kolo pouhou kvalifi-
kací pro nejlepších 15 dvojic k závěreč-
nému Kür GP, bude již i pořadí v této kla-
sické úloze odměněno třemi
mistrovskými medailemi. Pro nejlepších
15 dvojic pak bude otevřen i závěrečný
boj v GP Kür o poslední sadu medailí.
Drezúrní jednotlivci roku 2006 tak budou
v Cáchách bojovat hned o dva tituly mist-
ra světa.

Deset let na Hipodromu
Dostihové závodiště v Mostě vznikalo v rám-

ci rekultivace zničené severočeské krajiny sice
řadu desetiletí, ale po deseti letech provozu
jsme si na něj již zcela zvykli. Hipodrom Most
se v dostihovém sportu záhy vyšplhal velmi
vysoko a zdejší dostihová dráha pořádá i ty nej-
důležitější dostihy včetně klasického Oaks
(23.7.) či vrcholu sezóny dvouletých klisen
Ceny zimní královny (30.9.).

Ani příznivci jezdeckého sportu však nemají
na Hipodrom v Mostě daleko. Jezdecká společ-
nost vstoupila roku 2000 razantně na pořadatel-
skou scénu organizací dětského skokového
šampionátu a od této doby se za jezdeckým
sportem jezdí do Mostu stále častěji. Pro rok
2006 chystají na jezdeckých kolbištích
Hipodromu celkem 11 skokových dní.
Vyvrcholením bude určitě nejen Finále 3. roční-
ku juniorské seriálové soutěže Orling junior Cup
na konci září, ale především Velká letní cena
Mostecké uhelné. Ta je na programu o měsíc
dříve (27.8.) a v jejím programu nechybí ani
vyvrcholení s obtížností -T-.

Důležitou úlohu ve všech organizačních akti-
vitách závodiště Hipodrom Most hrají manželé
Bielíkovi. Karla Bielíka pamatují především příz-
nivci dostihového sportu z jeho působení
v dostihové stáji ve Svinčicích. V letech 1983 -
1991 zde získal šest československých překáž-
kových titulů mezi amatérskými jezdci. A i když
dnes Karel Bielík svůj zájem dělí spravedlivě
mezi jezdecký sport a turf, jeho hlavní chloubou
v Mostě je luxusní dostihová překážková dráha.

Paní Pavlína Bielíková začínala s jezdeckým
sportem také ve Svinčicích a je odchovancem
legendární svinčické stodoly a později pak žáky-
ní Jiřího Pecháčka.

Na sportovních úspěších JS Hipodrom Most
mají v současné době hlavní zásluhu především
dcery manželů Bielíkových Pavlína (15) a Nikola
(20). O mladší Pavlíně jsme již v Jezdci hovořili
v rámci svěřenců J. Pecháčka ve SCM. Ta
bude mít v sezóně 2006 především 15l. EXCA-
LIBUR pro soutěže -L- a -S-, kterého „zdědila“
po své starší sestře. Druhým koněm Pavlíny
pak bude 6l. MAGIE (Regent), která by se měla
objevit až v úrovni -L-.

Nikola Bielíková má již za sebou i úspěšné
starty v rámci juniorské reprezentace. Sezóna
2006 pro ni však bude důležitá především jako

Kür na konci sil?
Po několika letech společného hodnoce-

ní v rámci vícekolových soutěží, pak převá-
žil Kür jako vůbec nejdůležitější úloha
a v posledních letech již volná jízda rozho-
dovala o zisku titulů sama, zastupující
funkci finálového závodu.

Nevím sice jaké názory jsou momentál-
ně na světových drezúrních fórech nad
všeobecnou převahou volné jízdy před kla-
sickou drezúrní úlohou diskutovány. I když
se mi zdá oznámený model letošního svě-
tového šampionátu poněkud krkolomný,
musím se nad první trhlinou nadvlády dre-
zúrní volné jízdy zaradovat.

I když byla divácká atraktivita hlavním
zaklínadlem pro popularizaci volných jízd,
nemohl jsem se nikdy ubránit dojmu, že
z hlediska klasické drezúry je tomu přesně
naopak. I poučený divák se v hodnocení
küru orientuje jen velmi obtížně a uplynulá
desetiletí byla pro drezúrní rozhodčí přede-
vším desetiletím diskuzí na téma: Jak hod-
notit kür? Navíc pohyb koně, či lépe řečeno
drezúrní dvojice, není tak snadno přístupný
hudebním rytmům jako pohyb člověka
a dokazuje to skutečná hrstka povedených
volných jízd v mnohaleté historii tohoto
experimentu.

Nevím sice zda jsou moje úvahy o nad-
cházejícím soumraku úlohy kür, podsouva-
jící Mezinárodní jezdecké federaci snahu
o utlumení váhy volné jízdy, správné. Jsem
si však jist, že by volné jízdě daleko více
slušela úloha divácké exhibice po klasicky
vybojovaném drezúrním souboji.

Cyril Neumann

Koně pro
sezónu 2006

N. Bielíková a 10l. hessenský ALF

Pohár obhájila
Kopišová

První letošní halové závody na severní
Moravě tradičně patřily Slovanu Frenštát
pod Radhoštěm. V sobotu 4. března se
zde konal dvacátýčtvrtý ročník Poháru žen
ve skokových soutěžích. Domácí oddíl tak
odstartoval sérii letošních závodů, které
připravuje u příležitosti 75. letého výročí
založení oddílů.

V hlavní soutěži Poháru žen (-ZL-) star-
tovalo 48 dvojic. Z patnácti v prvém roze-
skakování postoupilo do druhého dvanáct.
V něm byly tři bezchybné výsledky, proto
o vítězce rozhodoval dosažený čas. Ten
měla nejrychlejší a loňské vítězství obhájila
domácí K. Kopišová s LUSY 2. Druhá
skončila M. Vavříková na ETNA 1 (Stáj
Vavřík) a třetí R. Němcová s FARLAW
(Josef Němec).

V neděli pokračovaly ve stejné hale
skokové soutěže pony, jejichž 3. ročník
pořádal JK Trojanovice. V soutěži doved-
nosti jezdce mezi jedenácti dvojicemi se
na 1. místě umístily ex equo M. Všolková
s GITA 2 (Frenštát) a J. Maludová
na BLANKA (Hipoklub Natur H. Toša-
novice). V dalších soutěžích zvítězily:
-ZPB- (11) J. Maludová - BLANKA, -ZLP-
(18) L. Strnadlová - AURA 1 (SKL
Trojanovice), -LP- (7) K. Kubrická -
BOHEMIA WILD BOY (SS Kubrický),
-LPB- (11) L. Strnadlová - AURA 1. -jge-



ve své jezdecké práci i velmi dobré
kontakty v SRN, které získal během
několikaletého působení v německé
stáj Ignáce Bergera v Sulzbach-
Rosenberg. P. Doležal má za sebou
smolný rok, při kterém byl pronásle-
dován řadou zdravotních obtíží.
Doufejme, že si svůj příděl problémů
vybral v roce 2005 na léta dopředu
a že se opět stane důležitou oporou
naší reprezentace.

V roce 2006 bude on i oba syno-
vé startovat za JK Dance and Jump.
Pražský obchodní dům s jezdeckými
potřebami vybudoval tak svoji sko-
kovou stáj, za kterou startuje i
14 letá B. Tomanová. Další členkou
týmu je pak M. Šveňková. Nad obě-
ma jezdkyněmi má Petr Doležal tre-
nérský dozor a obě také mohou vyu-
žívat jeho sportovního menežování.

Petr Doležal (42) má pro sezónu
2006 ve stáji pro nejtěžší soutěže
především koně majitele L. Marka.
Jsou to 9l. LOGO (Lopez)
a CHARLOTTE (Cool Man) a

8l. STAKKATA Biofaktory (Stakkato). Všichni již
své schopnosti letos potvrdili při závodech
v Kreuthu a na jejich kontě již jsou soutěže
německé úrovně -S*- a-S**-.
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studijní. V létě ji čeká maturita a následně pak
přijímací zkoušky na veterinární fakultu v Brně.
Na sport však snad také čas zbyde. Ve stájích
Hipodromu má Pavlína pro soutěže až úrovně -
ST- 10l. hessenského ALF (Latouro) a 8l. ATYŠ
(Fetyš) majitele K. Trávníčka. Pro nižší soutěže
(-ZL+L-) to pak bude 5l. PIKOLA (Great
Pleasure).

Hlavním sportovním cílem roku 2006 je pro
Nikolu Bielíkovou především MČR ve Frenštátě
pod Radhoštěm, kde by se chtěla opět zúčastnit
seniorské soutěže žen. Z mezinárodních startů
by pak chtěla stačit obvyklé výjezdy na
CSI J/Y do Neubeeren, či Babenhausen.
Z domácích CSI to pak bude nejen Velká cena
Tarpan v Hradci Králové, ale i srpnové CSI
J/Y v Poděbradech.

Obě dcery Bielíkovi však nejsou ve stájích
Hipodromu sami. Společně s nimi se v niž-
ších soutěžích objevuje i K. Mašková na
GAMÍN (Buenos), ale především se zde
v jezdecké škole se základy jezdectví
seznamuje přes 60 dětí.

Stavební aktivita na závodišti v Mostě
neutichá a na slavnostním galavečeru čes-
kého turfu, který se konal v sobotu 25. právě
v Mostě, oznámil primátor města, že již byly
shromážděny finanční prostředky pro
dostavbu dalších stájí a především pak pro
výstavbu kryté haly. Tím se komfort závodiš-
tě, které již nyní disponuje 80 boxy pro pře-
spolní koně, přivede až téměř k dokonalosti.
Můžeme se tak těšit na další místo, které
bude schopno nabídnout evropský komfort
určitě nejen i nejvyšším národním soutěžím.

Přeci jen na Evropu
Důležitým pilířem naší skokové reprezentace

je po mnoho let Petr Doležal. Jeho jméno je
spojeno především se střediskem ve Svinčicích,
kde po letech zaměstnaneckého vztahu nyní
sídlí se svojí vlastní stájí. Petr Doležal využívá

Karel Bielík

Filip Doležal na COHIBA

Petr Doležal ml. a STAKKATA Biofaktory

Petr Doležal

Pro soutěže KMK to pak bude dvojice
5letých potomků po Great Pleasure APAČ (maj.
Z. Müller) a PÍĎA (maj. V. Balcar).

Z obou synů je na sportovních kolbištích
úspěšný především Filip Doležal (15). Konec
roku 2005 jej zastihnul ve výborné formě a na
jeho kontě přibyly i soutěže úrovně -ST- (ROC-
KINA). Pro rok 2006 je jeho jedničkou právě
10l. ROCKINA (Rock’n Roll). Dále to pak bude
7l. COHIBA (Candys J) a i ona by se mohla
objevit až v úrovni -ST-. I když výčet všech koní
stáje, kde nyní stojí 15 koní, není zcela úplný
mezi mladé nadějné koně, které bude prezento-
vat Filip na kolbištích patří určitě 5l. ELIÁŠ (Eol)
Z. Müllera.

Petr Doležal (18) zatím nemá tak výrazné
sportovní ambice, ale pokud se ve stájí vyskyt-
ne dobrý kůň objeví se v nižších soutěžích také.
I to je hlavní výhodou bratrů Doležalových. Není
vyloučeno, že v případě potřeby může přede-
vším Filip sedlat kteréhokoliv z koní svého otce
a to jen podporuje výrazné sportovní ambice
stáje. Petr Doležal starší plánuje v první polovi-
ně roku 2006 starty na několika juniorských CSI
nejvyšší kvality a pokud se vše bude vyvíjet
dobře nebrání se ani myšlence startu na evrop-
ském juniorském šampionátu. I když to zatím,
podle vyjádření manažera skokové komise
V. Drbala neměla ČJF v plánu, můžeme tak
doufat, že se i v roce 2006 dočkáme startu čes-
kého juniora mezi evropskou elitou.

LA  MANCHE-T do Cách?
Jak jsme již uvedli ve zpravodaji č. 2 novou

jedničkou stáje Tarpan Odolena Voda se po
odchodu Z. Zelinkové do SRN stal Jiří
Papoušek.

První výjezd na zahraniční závody absolvoval
J. Papoušek s koňmi AHORN-T a IT’S ME-
T v rakouském Stadl Paura ve dnech 18.-19.
února. AHORN-T skončil v soutěži 110 cm na
styl na 2. místě. V parkuru do 120 cm byl po
bezchybném výkonu sedmnáctý a ve 120 cm
na styl skončil na 8. místě. IT’S ME-T absolvo-
vala 120 bez chyby a byla osmnáctá. Ve skoku
do 130 cm na čas byla jednou na 2. místě a jed-
nou skončila se 4 tr. body třináctá.

Následovaly, v termínu 3.-5. března opět
s koňmi AHORN-T a IT’S ME-T, ale tentokrát
i s LA MANCHE-T, CSN Wiener Neustadt (viz
samostatný referát).

Pro sezónu 2006 bude mít Jiří Papoušek
k dispozici jako jedničku především 10 l. LA
MANCHE-T (Lacros). S tímto koněm počítají ve
stájích v Odolena Vodě především pro nejdůle-
žitější reprezentační výjezdy a pro účast při
Pohárech národů a Velkých cenách. I když je
vše ještě poměrně daleko netají se v JK Tarpan
ani myšlenkou na letošní Světové jezdecké hry
v Cáchách.

Dalším důležitým koněm J. Papouška bude
v sezóně 2006 9 l. VOLONTER-T (Voltaire)
z chovu Tarpan s.r.o. I on by měl stačit na nej-
těžší úrovně Pohárů národů a Velkých cen. Pro
stejnou úroveň to pak bude, také z chovu
Tarpan s.r.o. i 11 l. GEMINI-T (Veneur du
Prelet).

Parkury stupně -ST- a -T- by měla zvládat
8l. holštýnská CHABLIS 121-T (Calido I) a sou-
těže do 140 cm druhá holštýnská akvizice stáje
7l. IT’S ME-T (Calido I), letos již 3x umístěná
v Rakousku v soutěžích do 130 cm.

J. Papoušek by se měl také objevovat pravi-
delně v sedle mladých koní stáje Tarpan. Bude
to především 5 l. hřebec AHORN-T, z chovu
Tarpan s.r.o a ze stejné matky jako Volonter-
T po Ahorn Z. Ten by se měl zúčastnit přede-
vším soutěží KMK. V soutěžích KMK by se měli
prezentovat i další 4 a 5letí koně stáje. Bude to
5l. holštýnský DONAR-T (Calido I), dále pak
5l. klisna ROZETTE-T (Acorado I), která se do
sportu vrací po březosti, 4l. hřebec ACORADO-
T (Acorado I) a 4l. hřebec ORMETA ROUGE
(Papilon Rouge) z chovu SF.
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Poslední únorový víkend se sjeli milovníci
pony sportu do hotelu Beskyd v Trojanovicích
k slavnostnímu galavečeru, kterým pověřila
Pony komise ČJF Stáj SKL Trojanovice.
Slavnostní vyhlášení výkonnostního žebříčku
a pony ankety, včetně osobností roku 2005 pro-
bíhalo v příjemné atmosféře. Tu vytořili nejen
zúčastnění mladí aktéři, ale přispěla k ní i orga-
nizace členů a rodičů dětí místního klubu pod
vedením I. Biolkové. Nepochybně poděkování
zaslouží i početní sponzoři, z nichž jmenujme
alespoň ty hlavní - Ateliér Simona Ostrava, Fa
Strnadel a MVDr. Vranková - Skalice.

Mezi drezurními jezdci věkové kategorie 8 až
12 let byla nejlepší M. Jirsová s ANOUK (Stáj
Jana Jirsová). K vítězství přidala i druhou příčku
na BONSAJ. Třetí místo patřilo J. Maludové
s LUCINDA (Hipoklub Natur Horní Tošanovice).

Galavečer v Trojanovicích

M. Bednář a TAŠTEG (Hobit Domášov)
vystupovali přímo v sále

Mezi 13 až 16 letými byl jako první vyhlášen
H. Vranka s BERTÍK (JK Aleko Čimelice) před
A. Pažoudkovou s LIPAN (JS Alfa Bakov)
a L. Vachutkovou na EROS 1 (JO Dubicko).

Ve skokových disciplínách bylo vidět tradiční
výrazné zastoupení děvčat. Na medailových
místech chlapci chyběli. Ve skupině 8 až 12 let
si vavříny za vítězství odvezla M. Hažmuková
na E. T. LORICUS (JK Heroutice). Další dvě
příčky patři ly zástupkyni JK Louňovice
S. Tomaidesové, která byla druhá se SENDY 1
a třetí s ELIOT 2.

Mezi staršími 13 až 16 let byla nejlepší
V. Krátká na WANTON ’S ANTHONY (JS
Opatrný Hořovice). Druhá skončila
L. Vachutková s PEGAS 12 (JO Dubicko) a třetí
J. Perníčková s VIDAR (JK Heroutice).

Nejbouřlivěji probíhalo vyhodnocení vše-
strannosti. Z prvenství se radovala I. Běhalová
na BAK 1 (JK BEKA Loučka) před
P. Smékalovou se SALINA (Pony klub Olešnice)
a A. Pažoudkovou s LIPAN (JS Alfa Bakov).

V anketě Jezdecké osobnosti pony vyšla
z deseti nominovaných vítězně L. Strnadlová
(Stáj SKL Trojanovice). Mezi pony to byl LIPAN
(JS Alfa Bakov - A. Pažoudková). A mezi trené-
ry byl osobností vyhlášen Miloslav Perníček
(JK Heroutice).

Další kategorií byly Jezdecké naděje.
Celkem měly osm nominovaných. Zvítězila jed-
na z nejmladších - E. Pavlíková (nar. 1996)
z JK Všemily.

V anketě Sympaťák roku si anketními lístky
děti samy zvolily - v drezúře J. Maludovou, ve
skoku L. Vachutkovou a ve všestrannosti
M. Příhodu (JK PAM Vlčkovice).

Slavnostní večer obohatilo předvedení „přiro-
zené komunikace“ mezi dítětem a pony, kterou
v sále ukázal M. Bednář s TAŠTEG z Hobitu
Domášov.

Slavnostní večer pak pokračoval bohatým
rautem, videoprojekcí, ukázkami žonglování
s kolty, práskání bičem, lasováním a závěreč-
nou diskotékou. -jge-

Lucie Strnadlová - vítězka ankety
Osobnosti pony 2005

Michaela Jirsová - vítězka drezúry věkové
kategorie 8 až 12 let

Foto J. Gebauer

Foto J. Gebauer

Foto J. Gebauer
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Idoly ve Všeticích
V posledním čísle roku 2005 jsme infor-

movali o anketě Idol jezdeckého sportu, kte-
rou zorganizovalo středočeské občanské
sdružení Péťa.cz, v jehož čele stojí
V. Růžička. Pořadatelé deklarovali, že sou-
těž Idol jezdeckého sportu 2005 a s ní
paralelní soutěž Sympaťák 2005 vznikly
jako pokus o vyplnění zimní přestávky jezd-
ců. Na rozdíl od tradičních anket nechtěli
organizátoři stavět na sportovních výkonech
jezdců, ale na sympatiích a „ideálu krásy“.

Od konce sezóny získávali pořadatelé
nominace od lidí, kteří se v jezdeckém spor-
tu pohybují. Na základě těchto nominací pak
přes dva měsíce probíhalo internetové hla-
sování. V jeho průběhu přišlo téměř 70 000
hlasů. I když každý návštěvník stránek měl
možnost „rozdat“ během jedné návštěvy pět
hlasů, pořád je to skoro 14 000 interneto-
vých vstupů. 

Vlastní slavnostní večer s vyhlášením
anketních výsledků se konal 25. února v jez-
deckém středisku ve Všeticích a k jeho
úspěšnosti přispěl i perfektní výkon moderá-
tora M. Červeného.

Mezi jezdkyněmi si cenu za Idol roku
2005 odnesla díky 6 722 hlasům Dana
Balcarová (ČJK Karlovy Vary) před brněn-
skou G. Staňovou (4 109) a V. Macánovou
(4 718) z Mostu. Mezi jezdci se Idolem roku
stal Ludvík Jandourek ze Staré Boleslavi,
který získal 4 200 hlasů. Na druhém místě
skončil plzeňský J. Štětina (2 544) před
Z. Žílou (3 231) ze severní Moravy.

Titul Sympaťák roku si mezi ženami
odnesla Irena Chalupová s 1 997 hlasy
(Bost Praha) a v mužích byl hlasujícím nej-
sympatičtější Miroslav Šlechta (In Expo
Group Praha), který získal 3 082 hlasů.

Průběh večerní oslavy pak ve Všeticích
okořenilo narození hříběte. V rámci právě
probíhajícího večírku pak bylo rozhodnuto,
že hřebeček ponese jméno IDOL.

Organizátoři akce děkují majiteli střediska
ve Všeticích V. Malákovi za přípravu večera.
Všem hlasujícím pak vzkazují, že anketa
IDOL 2006 bude zahájena ihned s rozjez-
dem letošní sezóny.
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Sportovní 
kalendáfi

hala
11.3. Praha-Císařský ostrov zrušeno
12.3. Poděbrady ZM-L
12.3. Heroutice ZM-L, pony ZL+S
12.3. Chomutov Z-S
18.3. Bernartice Z-L
18.-19.3. Praha-Císařský ostrov ZM-ST
19.3. Heroutice D/Z-L + pony
19.3. Opava Z-L

Místo parkurů Zkoušky
Jezdecká společnost Hipodrom Most

oznamuje, že bylo zrušeno konání skoko-
vých závodů Jarní cena Mostu, které byly
plánovány na 15. dubna. Místo nich se
v areálu Hipodromu pořádají ZZV. Zájemci
o Zkoušky se mohou přihlásit prostřednic-
tví severomoravské oblastní federace.

Dvakrát ve
Wiener Neustadt

CSN-C
Poslední únorový víkend patřil ve Wiener

Neustadtu soutěžím CSN-C, na které se
vypravila opavská ekipa ve složení:
K. Lamich (CONTINUAL, SHEILA Auto Sitta,
CONDRO), J. Hruška (PALERMO Auto Sitta,
KRYSTAL, CHARLESTON Auto Sitta, ARIS-
TO) a z i K. Flisníková na GOMERA. Naši
jezdci získali několik umístění. Mezi
4.-5. letými koňmi si dobře vedl především
ARISTO J. Hrušky, který byl v základní úrov-
ni na styl hodnocen jednou na 5. a jednou na
4. místě. Stejný jezdec na KRYSTAL pak
obsadil i druhé místo mezi 43 dvojicemi
v soutěži -LM-????. Spokojen mohl být
i K. Lamich. Nejen s výkonem mladého
CONDRO, se kterým skončil ve stylové sou-
těži na 6. příčce, ale i s CONTINUAL, který
byl devátý v -LM- mezi 54 dvojicemi.

CSN-B
Dalším kolem Austrian Indoor Cup pokra-

čoval seriál halových závodů CSI-B ve
Wiener Neustadt 3.-5. března. Tentokrát se
do Rakouska vypravila celá řada jezdců, kte-
ří obsadili všechny úrovně od základních sty-
lových soutěží až po -S*- (150 cm). Celkem
startovalo na závodech více než 500 koní
a vedle domácích jezdců dorazili soutěžící
z Maďarska, Chorvatska, Německa
a Slovenska.

Za ČR to byli: N. Němcová (CAMBRIGE,
PRINCESS), M. Pěchouček (LORD, TRE-
SOR, TREVOR, FRODO), D. Bittnerová
(HURIKÁN), M. Hažmuková (GRAF CONY,
LUCA Agramm), Z. Žíla (LE PATRON, CAR-
LOS, PINOT GRIGIO), D. Fialka (CARDU-
CCI, CALANTHANO), J. Štětina (FREDERI-
CUS REX, CORREGIO-K), J. Luža
(SHERLOCK HOLMES, TALKO), J. Kubrický
(ŠEJLA), J. Jindra (KREACE, M-LOUSAN
Kentaur, QUINTUS), J. Papoušek (IT’S ME,
LA MANCHE-T, AHORN-T) a L. Poláková
(CAROS). Tentokrát chyběli otec a dcera
Ohnheiserovi. Důvodem bylo bohužel vážné
zranění Lindy Ohnheiserové, které utrpěla po
pádu u koně v týdnu před závody.

Z řady startů vyberme ty nejlepší.
Radovali jsme se nejen z celé řady umístění,
ale české barvy stanuly i na stupních nejvyš-
ších. Z vítězství se radoval J. Papoušek na
AHORN-T ve skoku do 110 cm na styl.
V základním stupni pak byla nejlépe hodno-
cena N. Němcová s CAMBRIDGE a v soutě-
ži -LM- (do 125 cm) byl mezi 57 dvojicemi
první J. Jindra na KREACE.

Naši jezdci si odnesli i celou řadu umístě-
ní. V nižších soutěžích (100-120 cm) se
několikrát radoval M. Pěchouček (LORD,
FRODO, TRESOR) i M. Hažmuková (GRAF
CONY). Z. Žíla a LE PATRON obsadil
2. místo v -LM- (125) a ve stejné soutěži
skončil J. Jindra na KREACE čtvrtý, J. Pa-
poušek a LA MANCHE T byli čtvrtí mezi 86 koň-
mi v -M- (130). Mezi 108 dvojicemi soutěže -M-
se neztratil ani Z. Žíla s PINOT GRIGIO, když
po bezchybném výkonu skončili na 4. místě.

Vyvrcholením celých závodů byly soutěže
-S*- (150 cm). Nejprve bylo na programu dal-
ší kolo Indoor Cup Grosse Tour, kde mezi 39
dvojicemi skončil J. Papoušek na LA MAN-
CHE T s nulou na 7. místě. V závěrečném
-S*- startovala čtveřice našich J. Jindra -
M LOUSAN Kentaur, J. Štětina - CORRE-
GIO K-S, Z. Žíla - PINOT GRIGIO a J. Luža
s TALKO. Všichni naši jezdci inkasovali
4 body a umístili se na 7. - 11. místě.

Veškeré podrobnosti o výkonech našich
dvojic naleznete na 
www.eichinger-sportmanagement.at

Cena Přemysla
Neumanna 

V sobotu 25. února proběhl v reprezen-
tačním domě Repre v Mostě 11. galavečer
českého turfu, který pořádal Jockey clubu
ČR a Hipodrom Most a.s. Během večera
bylo rozděleno 24 ocenění pro nejlepší
jezdce, koně a osobnosti českého turfu
roku 2005. Z hlavních kategorií uveďme
alespoň, že šampionem mezi rovinovými
jezdci se v roce 2005 stal Jan Rája
s 32 vítězstvími. 

Již tradičně byli novinářskou Cenou
Přemysla Neumanna, zakladatele zpravo-
daje Jezdec, oceněni i nejlepší propagátoři
českého turfu. Za rok 2005 se jimi stal
zakladatel časopisu Turf Magazin a součas-
ný tvůrce internetových stránek firmy Fitmin
M. Vlček a Česká televize. Oficiální částí
večera provázel zaplněný sál V. Weiner,
který se výborně vypořádal s rozsáhlým
programem. Slavnostní večer pokračoval
plesem, který moderoval P. Hezucký a při
kterém vystoupili Petr Muk a Anna K.

Nejen katalog
plemeníků

● Svaz chovatelů Českého teplokrevní-
ka vydal Katalog plemenných hřebců,
působících v PK ČT v roce 2006. Publikace
je vybavena fotografiemi všech plemeníků,
popisem výkonnosti a pochopitelně i jejich
rodokmeny. Katalog je určen především
členům SCHČT, ale omezené množství
katalogů je prodejné i pro nečleny.

Cena katalogu je 130,- Kč a objednat jej
lze na adrese: SCHČT, U Hřebčince 479,
Písek 397 01, tel: 382 224 144.

● Společně s katalogem plemeníků
vydal SCHČT i Ročenku SCHČT 2005. Ta
obsahuje veškeré informace o chovatel-
ských aktivitách uplynulého roku (např.:
informace o narozených hříbatech,
o nových plemenících apod.)

● SCHČT již také obohatil své interneto-
vé stránky o on-line Plemennou knihu ČT,
kterou naleznete na www.schct.cz

● SCHČT organizuje i celostátní šampi-
onát skoku ve volnosti 4 letých klisen ple-
mene ČT. V současné době probíhají
oblastní kola. Z každého pak postupují dvě
klisny do celostátního finále a to se bude
konat v sobotu 25. března v Tetčicích
u Brna.

CSI Tarpan v Hradci
Jedenáctý ročník Velké ceny Tarpan

(CSI) se uskuteční 16. - 18. června tento-
krát na kolbišti v Hradci Králové. Závody
bude pořádat JK Tarpan Odolena Voda ve
spolupráci s Janákovým východočeským
sborem selských jízd a městem Hradec
Králové. Pořadatelé připravují dotace
nejméně 650 000,- Kč. Součástí rozpisu
budou, vedle soutěží malé a velké rundy,
i soutěže pro mladé jezdce a juniory a mla-
dé koně.

Channel Star později
Pořadatelé nového seriálu Pony

Channel Star oznamují, že zahájení bylo
přesunuto na 22. dubna do Zduchovic. Pro
diváky je mimo sportovního dne připravena
klasická česká zabijačka.

Jaro v Mariánkách
Západočeský chovatelský svaz pořádá

11. března v Jezdecké škole Mariánské
Lázně pravidelnou Jarní chovatelskou
výstavu. Na programu je vedle chovatel-
ských ukázek například těžký tah, skok
pod sedlem i ve volnosti, drezůra, jízda
kočárů a jiné. Program začíná v 11 hodin
v kryté hale.

Valná hromada
Kinských

Svaz chovatelů koní Kinských zve své
členy a příznivce na výroční setkání dne
18. března od 14.00 hod., které se koná
v Jezdecké škole Equus Kinsky v Hradištku
u Sadské. Podrobnosti o setkání i všech
akcích Jezd. školy v Hradištku u Sadské
naleznete na www.equus-kinsky.cz či zís-
káte na tel.: 777 247 110, 776 057 706,
e-mail: equus.kinsky@volny.cz

Rozpis Zlaté podkovy
Pořadatelé soutěží spřežení a všestran-

nosti zařazených do seriálu Zlatá podkova
oznamují, že 3. března byl rozeslán Rozpis
41. ročníku seriálu. Všem zájemcům, kteří
nemají tištěnou verzi rozpisů k dispozici,
nabízejí pak její elektronickou podobu na
www.vsestrannost.wz.cz

Ještě do Zduchovic
Středisko ve Zduchovicích u Kamýku

n.Vlt. pořádá i v březnu další akce. Nejprve
zde ve dnech 16.- 19. 3. pořádá Středo-
česká oblast ČJF skokové soustředění pro
děti a juniory pod vedením Z. Goščíka.
Protože se jedná o akci sportovně talento-
vané mládeže zúčastní se soustředění 14
až 15 vybraných jezdců s 28 koňmi.

O týden později (24.-26. března) si zde
pak pro značný zájem zopakují skokové
soustředění pod vedením P. Doležala, kte-
ré se zde konalo již v polovině února.
Podrobnosti na www.kone-zduchovice.cz

Místo KMK závody
Společnost In Expo Group s.r.o. ozna-

muje, že vzhledem k nezařazení plánova-
ných soutěží KMK, které se měly uskuteč-
nit 7. dubna v Praze na Císařském ostrově,
do plánu letošního seriálu KMK, operativně
vypisuje na tento den otevřené skokové
soutěže od 100 do 120 cm. Zájemci o start
na těchto závodech získají veškeré podrob-
nosti na tel.: 221 877 251 nebo na 
www.in-expo-group.cz
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Inzerce
●● Prodám kvalitní lisované seno a slámu včetně dopravy po

celé ČR. Cena sena od 210,- Kč/q včetně dopravy. Tel.:
774 861 888, 775 961 999.

●● Prodám auto na taháni - Range Rover 3,5V8 man,
benzín+LPG, doklady OK. Cena 50 000,- Kč, více na tel.:
603 826 124, Rejnek

bude vypsána bude vypsána
minimálně jedna minimálně jedna
z úloh JU-JD-JJ z úloh SG-IM1

7. 5. Brno - Soběšice ANO ANO
8. 5. Ústí nad Labem ANO ANO

13. - 14. 5. Plzeň - Bory ANO ANO
20. - 21. 5. Třeština-Háj ANO ANO

27. 5. Moravany ANO ANO
28. 5. Heroutice ANO ANO
10. 6. Praha - Komořany ANO ANO

10. - 11. 6. Deštné v Orl. horách ANO –
16. - 18. 6. Brno - Soběšice-CDI – ANO

24. 6. Měšice ANO –
1. - 2. 7. Nebanice ANO ANO
8. - 9. 7. Otice ANO –

22. - 23. 7. Plzeň - Bory ANO ANO
4. - 6. 8. Brno - Soběšice-MČR ANO ANO

20. 8. Kunčice ANO –
25. - 27. 8. Mar. Lázně - CDI ANO ANO

9. 9. Praha - Komořany ANO ANO
10. 9. Brno - Soběšice ANO ANO

Český drezúrní pohár 2006
Tělovýchovná jednota Žižka Praha vyhlašuje v roce 2006 1. roč-

ník Českého drezurního poháru (ČDP). Cílem soutěže je porov-
nat výkonnost drezurních dvojic na úrovni -S- a -PSG+IM-I- v tříko-
lové finálové soutěži, kde je účast podmíněna výsledku v průběhu
celé sezóny.

Uvádíme doslovné znění „pravidel“ soutěže spolu se seznamem
závodů a soutěží vybraných k získání bodů pro start ve finále.

Se všemi pořadateli uvedených závodů byla jejich spolupráce
předem kladně projednána.

V brzké době budou všechny potřebné informace ohledně ČDP
zveřejněny na samostatných stránkách na adrese www.cjf.cz

Český drezúrní pohár 2006
(dále jen ČDP)
pořadatel: Tělovýchovná jednota Žižka Praha, p.p. 33, 160 41
Praha 6, se sídlem Praha 7, Císařský ostrov ve spolupráci
s RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNA a.s.
finále: termín konání: 30. 9. - 1. 10. 2006
místo konání: jezdecký areál TJ Žižka Praha, Praha 7, Císařský
ostrov

pravidla:
1. ČDP se mohou zúčastnit pouze jezdci a koně registrovaní

v ČJF
2. ČDP je vypsán ve dvou kategoriích:

2.1. TOP TEN CUP
2.2.  NOVICE CUP

3. TOP TEN CUP
3.1. soutěž určená pro jezdce a koně startující v soutěžích Prix.

St. Georges a Intermediate I
3.2. ve finále jsou předváděny úlohy Prix St. Georges,

Intermediate I a Intermediate Kür
3.3. vítěz a umístění na 2. až 5. místě získají finanční ceny

v celkové výši 60 000,- Kč
4. NOVICE CUP

4.1. soutěž určená pro jezdce startující v soutěžích JU, JD a JJ
na koních, kteří v předchozím roce startovali nejvýše v dre-
zurních soutěžích stupně -S-

4.2. aby mohl být jezdec zařazen do systému této soutěže,
musí se přihlásit na adresu pořadatele nejpozději 7 dní
před svým prvním startem v soutěži vybrané k získání kva-
lifikačních bodů

4.3. kůň se může zúčastnit soutěže pouze dvě po sobě násle-
dující sezóny

4.4. ve finále jsou předváděny úlohy -JD-, -JJ- a -Kür J-
4.5. vítěz a umístění na 2. až 5. místě získají finanční ceny

v celkové výši 40 000,- Kč.
5. Start ve finále - kvalifikační body

5.1. kvalifikační body získávají jezdci při soutěžích na vybra-
ných závodech (příloha)

5.2. kvalifikační body jsou přidělovány dvojicím za výkony
v soutěžích podle matice pomocných bodů - viz. „Přehled
o sportovních koních“.

5.3. k účasti ve finále bude pozváno deset jezdců podle prů-
měru kvalifikačních bodů získaných v max. 4 nejlépe hod-
nocených úlohách, přičemž podmínkou startu ve finále je
dokončení min. 6 předepsaných úloh na závodech vybra-
ných pro splnění kvalifikace. Ve finále může jezdec starto-
vat pouze s jedním (kvalifikovaným) koněm (dle vlastního
výběru).

5.4. vítězem soutěže se stane jezdec, který získá nejvyšší sou-
čet procent ve třech soutěžích finále. Na druhém místě se
umístí jezdec s druhým nejvyšším součtem atd.

Praha, 13.10.2005 schváleno - VVČJF
ing. Jan Žižka, Praha, 19.10.2005
ředitel závodů Mgr. Jaroslav Sedláček, v.r.

Český drezúrní pohár 2006 (příloha)
závody a soutěže vybrané k získání kvalifikačních bodů pro
start ve finále:

Statistika je leckdy zajímavá
a jsme rádi, že díky pečlivé statis-
tické práci severomoravského
rozhodčího Josefa Balouna může-
me čtenářům předložit i několik
údajů týkajících se jezdectví.
Severní Morava patří v ČR k nej-
silnějším oblastem. Ze záznamů
J. Balouna vyplývá , že zde bylo
v uplynulém roce 28 oddíly a klu-
by uskutečněno 81 závodů s 581
soutěžemi. Celkově na nich star-
tovalo 11 152 soutěžících a bylo
uskutečněno 13 716 startů. Na
závodech bylo pořádáno 429 sou-
těží skokových, 44 soutěži drezur-
ních, 14 soutěži všestrannosti, 2
soutěže vozatajské, 76 skokových
pony soutěží, 10 drezurních pony

Trocha statistiky neuškodí
soutěží a 6 soutěží pony ve vše-
strannosti.

Do hodnocení a kontroly soutě-
ží bylo delegováno 74 funkcioná-
řů, z toho 27 z jiných oblastí. Do
funkce hlavního rozhodčího bylo
zapojeno 26 národních rozhod-
čích (z toho 7 z jiných oblastí), 52
rozhodčích (17), 21 technických
delegátů (1) a 8 komisařů (4).
K tomuto by bylo nutno připočíst
i funkcionáře oblasti, kteří působili
na závodech v jiných oblastech.
O této činnosti není na oblasti
veden přehled.

Nejvíce se na této činnosti
podílel Josef Baloun (25 závodů),
Leopold Mazánek (23), a Jaroslav
Jindra (19). -jge-

Jezdecká akademie
v Mariánských Lázních

Od roku 2006 byla Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ČR
zařazena do sítě škol i Jezdecká
akademie střední odborná škola
Mariánské Lázně s.r.o. Přestože
bylo nutné, v rámci platné legislativy,
zařadit studium pod obor „chovatel-
ství“ je výuka speciálně zaměřena
na chov koní a jezdecký sport v kla-
sických disciplinách (drezúra, skoky,
všestranná způsobilost).

Stejně jako ostatní střední školy
poskytuje i tato úplné střední vzdě-
lání ukončené maturitní zkouškou.
Povinné maturitní předměty jsou
český jazyk, cizí jazyk, chov koní.
Z volitelných předmětů je možné
vybírat mezi teorií jízdy na koni,
organizací jezdectví, výpočetní
technikou (informatikou), ekonomi-
kou, biologií a chemií. 

Škola si klade za cíl připravit stu-
denty nejen k aktivnímu uplatnění
v oblasti chovu koní a jezdeckého
sportu, ale také nabízí základní
vzdělání nutné k vedení sportovních
center a soukromých jezdeckých
středisek. V neposlední řadě má
studium poskytnout i základní infor-
mace k organizaci jezdeckých

závodů v celé šíři souvisejících spe-
cifických, organizačně - manažer-
ských činností. Mezi volitelnými
předměty škola dále nabízí řízení
motorových vozidel, agroturistiku,
právo a plemenářství. Nepovinně je
možné studovat další cizí jazyk,
ethologii, základy genetiky a psycho-
logii.

I když nebylo možné v rámci
osnovy výuky zařadit dostatečný
počet hodin praxe, zaměření školy
předpokládá, že se studenti i ve vol-
ných hodinách budou intenzivně
zabývat sportovní činností v oboru t.j.
především jízdou na koni. Celou šká-
lu možnosti jim k tomu nabízí soukro-
mé jezdecké centrum v Mariánských
Lázních, které bude zároveň plnit
funkci školního závodu.

Vzhledem ke skutečnosti, že
v rámci ČR se jedná zatím o jedinou
střední školu, která se zabývá výše
zmíněnými oblastmi studia, počítá
provozovatel i se studenty, kteří
nebudou moci do školy dojíždět.
Bude pro ně zabezpečeno internátní
ubytování v Domově mládeže

PaedDr. Josef Čadík, 
Ing. Václav Nágr

O. Pospíšil na DAFNÉ zvítězil v Hořovicích v soutěži -L*- a -S*-

Foto L. Siegel
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● Belgicko-holandský hřebčín přijme ošetřovatele koní do
své sportovní stáje.

Požadujeme znalost AJ, FJ nebo NJ, vlastní ŽL - pracovitost,
flexibilitu, zodpovědnost, schopnost asistovat sportovnímu týmu.
Nabízíme dobrý výdělek, příjemné ubytování, dobrý tým, pracov-
ní a tréninkové podmínky.
Životopisy a reference zasílejte na e-mail: hejlekpetr@seznam.cz

● Belgicko-holandský hřebčín přijme jezdce pro obchodní
a sportovní stáj.

Požadujeme znalost AJ, FJ nebo NJ, vlastní ŽL - schopnost
přípravy mladých a sportovních koní až do úrovně -T-.
Nabízíme dobrý výdělek, příjemné ubytování, dobrý tým, pracov-
ní a tréninkové podmínky. Životopisy, reference a záznamy ze
závodů zasílejte na e-mail: hejlekpetr@seznam.cz
Tel.: 777 992 400, Hřebčín Konopiště, Chvojen 1, Benešov 256 01

Výsledky
Hořovice 4.-5.3. dvouf. sk. 100/100

(30) 1. Zahoř - MARINA 3 (P. Zahoř),
dvouf. sk. 110/110 (37) 1. Krátká - CLO-
NA (Opatrný Hořovice), -L*- (28) 1.
Opatrný - MGT HILTON (Opatrný
Hořovice), 2. Pospíšil - DAFNÉ (Židovice),
3. Opatrná - BOXER (Opatrný Hořovice),
-S*- (16) 1. Pospíšil - DAFNÉ (Židovice),
2. Opatrná - BOXER (Opatrný Hořovice),
3. Opatrný - GRAND (Opatrný Hořovice),
dvouf. sk. 100/100 (26) 1. Jandourek - LA
JOLIE/PARÁDA (Equest), dvouf. sk.
110/110 (37) 1. Vysušilová - VINEA Kalek
(JS), -L*- (27) 1. Pospíšil - DAFNÉ, 2.
Pospíšil - HONTO (Židovice), 3. Staňová -
NIKOL 1 (Fresta Brno), -S*- (16) 1. K.
Papoušek - FAMOUS (JO Srnín), 2.
Opatrná - LIPAN (Opatrný Hořovice), 3. .
K. Papoušek - GAMBO 1 (JO Srnín).

Nabízím výrobu 
venkovních 

a vnitřních boxů, 
okna, vrata, žlaby,

přístřešky, 
parkurové překážky, 

kotce pro psy atd.

Pronájem 
turnajových boxů. 
Tel: 728 162 407

● nákup, výcvik a prodej
sportovních koní

● poradenská a zprostřed-
kovatelská služba př i
nákupu sportovních koní
doma i v zahraničí

● pomoc př i nákupu
plemenného mater iálu
v zahraničí

Ing. J. Kutěj Ing. J. Hanulay
Purkyňova 446/8, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.: 566 622 774 tel.: 00421 903 257 012
fax: 566 631 085 fax: 00421 245 985 498

NOVINKA NA TRHU!!!

• VELKOPROSTOROVÉ HALY
• SKLADOVÉ PROSTORY
• JÍZDÁRNA NA MÍRU!
• JÍZDÁRNA ZA JEDEN DEN
• BEZ STAVEBNÍHO POVOLENÍ!
• JIÎ OD 500 000,– Kã!
• Od 10 m ‰ífie aÏ do 40 m ‰ífie!
• DÉLKA DLE P¤ÁNÍ!
• POUÎITÉ I NOVÉ!
• K DODÁNÍ IHNED!

VOLEJTE: Stanislav Polák
Tel.: 608 919 979
Fax: 383 323 432

e-mail: autopolak@cbox.cz


