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Zase povodnû

Máme nové internetové stránky
Po delší době jsme se dopracovali k nové podobě našich internetových stránek, které vám usnadní komunikaci s naší

redakcí a především nabídnou archiv JEZDCE v souborech PDF. Zatím jsou na webu k dispozici tři ročníky a postupně
budeme archiv doplňovat. Pokud tedy máte přístup k internetu, nahlédněte na naši adresu www.jezdec.cz

Zaplavené kolbiště JS Císařský ostrov Jezdecký areál ve Staré Boleslavi

Tak je to tu zase. Člověk by letos ani
nemusel být nějaký odborný vodohospodář,
aby tušil, že obrovské zásoby sněhu navrše-
né na našich horách musí na jaře roztát
a výrazně tak zkomplikovat povodňovou jarní
situaci. Není daleko doba, kdy budeme na
naše správce povodí žehrat stejně jako na
silničáře, že je velká voda opět překvapila.
Bohužel povodně mají výrazně tragičtější
charakter a značně horší ekonomické dopady
na postižené, než nějaký chaos na neuprave-
ných silnicích. A tak to asi nikdy žádná velká
legrace nebude. Doufejme, že zodpovědní již
konečně dokáží nastavit parametry odpouště-
ní našich přehrad s dostatečným předstihem,
aby je velká voda nepřekvapila. O to více, že
účet za jejich chyby musí platit jiní.

Jak všichni víte ze zpravodajství největší
problémy nadělal Dyje na jižní Moravě a zde
probíhala i výrazně medializovaná záchrana
koní v hřebčíně Jana Bartošíka v Moravské
Nové Vsi. Naštěstí zde nedošlo k nejhoršímu
a koně byly z bleskově zaplavených 23 hek-
tarů pastvin sehnáni do stájí, které jsou přeci
jen na vyvýšenině a voda se do nich nedo-
stala. Za všechno mohla vylitá řeka Morava.

V Čechách je to Labe
V Čechách je to letos Labe, které výrazně

zasáhlo naše jezdecká kolbiště. Postiženo je
především zčásti již pro české CSIO rekon-
struované poděbradské kolbiště, které je
totálně zaplavené. Stejně tak je zcela zapla-
ven celý areál ve Staré Boleslavi.

Pod Brandýsem již Labe vytváří obrovské
jezero, které se souvisle táhne až k Mělníku
na přítok Vltavy.

Vltava to zvládla
Jedině vodohospodáři z povodí Vltavy

zasluhují pochvalu. Orlická přehrada, výraz-
ně a včas odpuštěná, pomáhá regulovat stav
Vltavy a tak Praha byla ochráněna od nejhor-
šího. Sice od nejhoršího ve stylu povodně
z roku 2002, ale i tak stoupla hladina Vltavy
natolik, že kolbiště společnosti In Expo Group
je zcela zaplaveno. Voda se však naštěstí
nedostala do stájí a do haly.

Přeložená výstava i ČSP
I když na Trojském ostrově nedošlo k opa-

kování apokalypsy z roku 2002, komplikace
sportovního života zaplavení „Trojáku“ přeci

jen přinese. Zrovna zde měl ve dnech 7. - 9.
dubna zahajovat prvním kolem Český skoko-
vý pohár, pořádaný současně s Výstavou
koní. I když se společnost In Expo Group,
která má značné zkušenosti s výstavnictvím,
snažila pro celou akci zajistit náhradní prosto-
ry, bohužel buď byla ostatní výstaviště obsa-
zena a nebo byla navrhovaná řešení velmi
komplikovaná. Po dohodě pořadatelů
s vystavovateli i organizačním výborem ČSP
bylo nakonec dohodnuto, že obě akce budou
přeloženy na 22.-23. dubna.

Halové CSI* snad bude
Pořadatelé společnosti In Expo Group na

jednání v pondělí 3. dubna získali z povodí
Vltavy prognózu, podle které by se měla
povodňová situace uklidnit v rozmezí 5-7 dní.
Tzn. pokud se tato prognóza vyplní, bude Jez-
decká společnost Císařský ostrov schopna
začít normálně fungovat o víkendu 8. - 9. dub-
na. V tom případě všichni věří, že pořádání
prvních českých halových CSI* ve dnech 14.-
16. dubna, nebude nijak ohroženo. Doufat
musíme i proto, že o účast na těchto závodech
je zatím značný zájem. Pořadatelé, ještě před
uzávěrkou, obdrželi přihlášky ze šesti zemí
Evropy. Pokud vše dobře dopadne a voda
dovolí, měli bychom na Císařském ostrově
vidět o Velikonocích jezdce ze SRN, Polska,
Slovenska, Itálie, Rakouska a Švýcarska.
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Spřežení v olivových hájích
Na exotický zájezd do místa vzdáleného

3 000 km se vypravila z ČR dvě spřežení.
Pozvání na CAI-A do portugalského Monte de
Ravasquira obdržel, díky kontaktům naváza-
ných při MS v Kecskeméthu, majitel stáje Afro-
dita Němčice J. Hrouda. CAI-A se zde konal ve
dnech 24.-26. března, ale rámcové soutěže
spřežení (CAI-B) probíhaly již o týden dříve ve
dnech 16.-21. března.

Konec dobrý
všechno dobré

Na CSI* v polském Lešně (24.-26.3.) nás
zastupovala šestice jezdců: V. Macánová (POM-
PÖS, LISETTE, L‘AMIE), O. Pospíšil (JUP, HON-
TO, SHERON, CHEEVA), L. Gladišová (DOLEN-
TON, LASSY), N. Roučková (CIWANO,
EUPHORY BOY), J. Papoušek (LA MANCHE-T,
CHABLIS 121-T, DAN 7-T) a A. Opatrný
(SUPREME Oil Team, NAREW’S SON, LAMOU-
RE, LECARINO).

Soutěže v Lešně nabídly velkou túru s kvalifi-
kacemi pro Velkou cenu do 140 cm a Velkou
cenou 150 cm, střední túru s kvalifikacemi do
130 cm a finále 135 cm a soutěže pro 6/7leté
koně s obtížností 125/130. Velká cena a obě finá-
le pak byly přístupny pro všechny, kteří dokončili
alespoň jedno kvalifikační kolo do 8 tr. bodů.

V. Macánová byla vidět především v nejtěžších
úrovních, kde v pátek zvládla bezchybný parkur
na L’AMIE a POMPÖS a umístila se na 4. a 8.
místě. V sobotu pak byla na POMPÖS druhá
a se stejným koněm absolvovala Velkou cenu
s jednou chybou.

N. Roučková startovala s EUPHORY BOY ve
střední túře a pátečním bezchybným výkonem se
kvalifikovala do finále. V něm pak absolvovala se
dvěma chybami. Na CIWANO překonala obě
kvalifikace na Velkou cenu s jednou chybou, ale
ve Velké ceně po chybách vzdala.

I J. Papoušek s LA MANCHE-T překonal obě
kvalifikace na VC s chybou a v samotné VC pak
absolvoval s 8 body. Zástupci stáje Tarpan se
však radovali především po finále střední túry.
Tam se J. Papoušek kvalifikoval s DAN 7-T a po
postupu mezi devět bezchybných se v rozeska-
kování umístil na 2. místě.

Ve finále střední túry startoval i O. Pospíšil na
HONTO. Ten nejprve zvládnul první páteční kva-
lifikaci bez chyby. V sobotu se pokusil o kvalifika-
ci do Velké ceny, ale zde získal 12 bodů a tak se
v neděli zúčastnil finále střední túry a i on postou-
pil do rozeskakování a nakonec skončil na
5. pozici.

Ve finále střední túry se objevila i L. Gladišová
na LASSY a po jedné chybě skončila desátá.

A. Opatrný absolvoval s LECARINO soutěž
mladých koní (4+4, finále 0+4 - 9. místo).
SUPREME Oil Team startoval v pátek ve střední
túr (4 body), v sobotu v kvalif ikaci na VC
(4 body) získal 6. příčku a v neděli pak absolvo-
val finále střední túry s chybou. LAMOURE šel
střední túr (4+4+ finále 8 tr. bodů) a tak skuteč-
ná koruna čekala až na NAREW’S SON. Ten
zvládnul obě kvalifikace na VC s jedinou chy-
bou, ale ve Velké ceně po bezchybném roze-
skakování zvítězil.

Hertogenbosch
pro Meredith

Předposlední kolo skokového World Cup v nizo-
zemském s’Hertogenbosch vyhrála po napínavém
rozeskakování vítězka z loňského finále v Las
Vegas, Meredith Michaels - Beerbaum.(GER) na
CHECKMATE. Na druhém místě skončil její švagr
L. Beerbaumem (GER) s GLADDIS S. Třetí byl
M. Whitaker (GBR) na klisně PORTOFINO před
svým 23letým krajanem a vítězem Hickstead Derby,
Ben Maher na NIKO IV. Chyba na posledním skoku,
i když v nejlepším čase, odsunula loňského nizo-
zemského Jezdce roku G. Schrödera (NED)
s 12letou EUROCOMMERCE MILANO až na
5. příčku. Světová jednička, M. Ehning na švédské
klisně CINDERELLA byl šestý a o místo níž pak
skončil J. Stenfert (NED) s klisnou BMC OCTAVIA,
která je dcerou nezapomenutelného Jus de Pom-
mes. Sedmé místo patřilo perspektivnímu 23letému
Piet Reymakers j.r. na VAN SCHIJNDEL’S RASCIN
a poslední v rozeskakování byl úřadující mistr Evro-
py M. Kutscher (GER) na CASH 63.

Páteční kvalif ikaci na Velkou cenu vyhrál
G. Schröder (NED) s EUROCOMMERCE MILANO
před R.G. Bengtssonem na MAC KINLEY a M. Whi-
takerem na PORTOFINO.

Poslední kolo západoevropské ligy Světového
poháru se jede 13. - 16. dubna ve švédském Göte-
borgu a vyvrcholení ještě bude velmi zajímavé.
Vzhledem k tomu, že M. Michaels - Beerbaum, má
jako obhájce titulu postup do finále v Kuala Lumpur
zajištěn přímo, měla by být postupová i 19. příčka.

Pořadí FEI Světového poháru 2005/2006 - po
11. kole: 1. Robert Smith - 75 bodů, 2. Meredith
Michaels-Beerbaum - 74, 3. Gerco Schroder - 72, 4.
Thomas Fruhmann - 63, 5. Beat Mandli, Marcus
Ehning - 59, 7. Jessica Kuerten - 54, 8. Juan Carlos
Garcia - 53, 9. Nick Skelton - 51, 10. Markus Beer-
baum - 48, 11. Ludger Beerbaum - 44, 12. Philippe
Leoni - 42, 13. Heinrich H. Engemann - 41, 14.
Alois Pollmann-Schweckhorst - 39, 15. Patrick
Mcentee, Rolf-Goran Bengtsson, Toni Hassmann -
34, 18. Jean-Marc Nicolas - 33, 19. Michael Whita-
ker - 31.

Světová drezůra v brabantské hale
Současně se skokovým Světovým pohárem se

v s’Hertogenbosch odehrálo také poslední kvalifi-
kační kolo drezurního World Cupu. Už v páteční
Grand Prix potvrdila svou současnou světovou
suverenitu Anky van Grunsven (NED) s 12letým
valachem KELTEC SALINERO. Druhé místo uhájil,
tak trochu i pomocí polského rozhodčího, Edward
Gal (NED) na hřebci GROUP 4 SECURICOR
LINGH o 8 bodů před Isabell Werth (GER), na stále
se lepšícím, 10letém hanoverském WARUM NICHT
FRH. Čtvrtý skončil Hubertus Schmidt (GER) -
FOREST GUMP NRW před Imke Schellekens-Bar-
tels (NED) - SUNRISE a Ann Kathrin Linsenhoff
(GER) - WAHAJAMA-UNICEF.

Celkem se o poslední kvalifikační body pokusilo
18 dvojic, z nichž 15 postoupilo do nedělního Grand
Prix Kür. Tam podala olympijská vítězka Anky van
Grunsven naprosto mimořádný výkon, oceněný
bezmála 88%. Známky za umělecký dojem od
všech rozhodčích přesáhly 90%, Francouz B. Mau-
rel udělil dokonce 96,25%. Na 2. a 3. místě se opa-
kovalo pořadí z Grand Prix, E. Gal (NED) - GROUP
4 SECURICOR LINGH a I. Werth (GER) - WARUM
NICHT FRH. Čtvrtá příčka patřila I. Schellekens-
Bartels (NED) - SUNRISE před pátým L. van Lieren
(NED) s HEXA-GON’S OLLRIGHT.

Do finále drezúrního Světového poháru, které se
uskuteční 20.-23. dubna v Amsterodamu se tak kva-
lifikovali: přímo obhajitelka titulu Anky van Grund-
sven (NED) s KELTEC SALINERO, a dále pak jezd-
ci na postupových místech z regionálních lig SP.

Západoevropská liga: E. Gal (NED) - GROUP 4
Securior Lingh, I. Werth (GER) - WARUM NICHT
FRH, E. Schulten-Baumer (GER) - DONATHA S,
L. van Lieren (NED) - HEXAGON’S OLLRIGHT,
I. Schellekens-Bartles (NED) - SUNRISE, A. Kathrin
Linsenhoff (GER) - WAHAJAMA-Unicef, L. Bert-
holsheimer (GBR) - DOUGLAS DORSEY, L. Jör-
gensen (DEN) - HARDTHOF’S LUDEWIG G. Liga
centrální Evropy: E. Kalinina (RUS) - ROYAL
BLACK LABEL. USA liga: A. Page (USA) - WILD
ONE, L. Morse (USA) - TIP TOP 962, Kanadská
liga: C. Ishoy (CAN) - PROTON a na divoké karty
po splnění kvalifikačních kriterií to jsou: L. Nathhorst
(SWE) - GUINNESS 888, J. Brink (SWE) - BJÖR-
SELLS BRIAR 899, W. Channon (GBR) - LOREN-
ZO CH, J. Devroe (BEL) - PAGANINI a N. zu Sayn-
Wittgenstein (DEN) - RIGOLETTO 2. Prvním
náhradníkem je I. Poturaeva (RUS) - ZORRO.

Mefrit Cup na
Mělníku

Naštěstí vylité Labe na Mělnicku je od jezdec-
kého kolbiště daleko a tak tradiční Mefrit Cup na
Mělníku probíhal podle plánu ve dnech 1.-2. dub-
na. Na programu byly soutěže pro pony i velké
koně až po úroveň -S-. Mezi velkými koňmi zahá-
jila v neděli nejlépe M. Crnková na CONGO
KING AgramM (Bost B), která zvítězila ve dvou-
fázovém skákání do 120 cm. V následném -L- se
o prvenství rozeskakovalo 10 dvojic a vítězství si
odnesl M. Kukačka na PICADOR (Audit Sulice).
Soutěže velkých koní vyvrcholily skokem -S-, ke
kterému nastoupilo devět dvojic. Šest z nich
postoupilo do rozeskakování, kde zvítězila
L. Matunová na ORIDO (JK Hlaváč) před K. Ská-
lovou s ALIGÁTOR (P+P Třeboň) a S. Motygi-
nem na ABERG (JK Všetice).

Skokový mítink uzavírali pony. Nejprve v pony-
handicapu -L- zvítězila domácí K. Hájková na
TIFFANY a potom v soutěži o stupeň vyšší
L. Krulichová - FÍK 1, také z JK Mělník.

Ve dnech 8.-9. dubna pokračuje program na
mělnickém kolbišti závody Austrofin Cup se sko-
kovými soutěžemi od 100 do 130 cm, včetně
hobby soutěží a drezúr.

Většina účastníků tak využila nabídku pořada-
telů k jarní přípravě v ideálních podmínkách s tep-
lotami okolo 20°C. Za ČR to byli zástupci stáje
Afrodita Němčice J. Hrouda se čtyřspřežím a
L. Jirgala s dvojspřežím. Oba jezdci strávili
v nově vybudovaném luxusním středisku 120 km
od Lisabonu, uprostřed letitých olivových hájů,
celých čtrnáct dní. V soutěžích CAI-B (bez mara-
tonu) se pravidelně umísťovali uprostřed startov-

ních polí. V samotném
CAI-A se J. Hrouda se čtyř-
spřežím umístil v konkuren-
ci 30 spřežení na 10. pozi-
ci. Bohužel maraton pro
technickou závadu na
kočáru nedokončil, ale
závěrečný parkůr zajel opět
velmi dobře, pouze s 6 tr.
body.

L. Jirgala měl hodnocení
drezúry horší, v maratonu
obsadil 15. příčku a parkur
dokončil na 3. místě. V celé
soutěži tak celkově skončil
na 15. místě.

Hlavním důvodem orga-
nizace velkolepého podniku
byla pro organizátory pod-
pora své kandidatury na
pořadatelství MS 2008.

J. Hrouda na portugalském
kolbišti

N. Crnková - CONGO KING AgramM zvítě-
zila ve dvouf. skákání do 120 cm
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Koně pro sezónu 2006
Michaela Roubalová

Stáj JK Roubal Plzeň sídlí v městečku Chrást
nedaleko Plzně. Její hlavní aktérku jezdkyni
Michaelu Roubalovou jsme však zastihli ve
středisku V. Straky v Němčovicích. Domácí stáje
nemají halu a speciálně při letošní zimě je jarní
příprava bez střechy nad hlavou obtížná. M. Rou-
balová se svými koňmi tak nyní trénuje ve stře-
disku v Němčovicích a její přítomnosti využívají
ke společným pracím i oba domácí jezdci Vladi-
slav a Ilona Strakovi.

Michaelu Roubalovou studentku VŠ pedago-
gické (obor biologie a tělocvik) máme v paměti
především na CAPTAIN, se kterým patřila k opo-
rám reprezentace mladých jezdců a i k nejlepším
českým dvojicím ženského jezdectví. CAPTAIN
bohužel na počátku roku 2005 uhynul. Byli jsme
proto zvědavi, jaké koně má M. Roubalová k dis-
pozici nyní.

Jedničkou stáje je 9l. ŠERY (Tulák), který se
dobře ukazoval již i v loňské sezóně. Letos by
měl pokračovat v úrovních -ST- a je hlavním
adeptem pro start v mistrovské soutěži žen při
MČR ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Dalším koněm, který by mohl dosáhnout této
výkonnosti je 9l. MON ŠERY (Frühesch) maj.
J. Šašek, který však měl v roce 2005 pro zdravot-
ní problémy pauzu. Nyní se do sportu vrací a uvi-
díme jak si povede.

Třetím koněm stáje, který by mohl také dosáh-
nout až na výkonnost -ST- je 9l. RIA (Dietwardt 23)
R. Skřivana, který se do stáje M. Roubalové pře-
stěhoval ze Staré Boleslavi. I RIA již soutěže -ST-
absolvovala a uvidíme jak se jí letos bude dařit.

Posledními koňmi, se kterými se bude letos
M. Roubalová prezentovat jsou mladší naděje.
7l. DAFNÉ (Przedswidt X-80) F. Šúse, která by
měla startovat až v obtížnosti -S- a 5l. ŠERON
(Dietwardt 23) v úrovni -L-.

Aleš Opatrný
Jedničkou v českém skokovém sportu stále

zůstává A. Opatrný a i když v jeho stáji je vše
stále v pohybu ani jeho nechceme v našem seri-
álu o koních pro sezónu vynechat.

Mezi dnes již stálicemi stáje jsou určitě 13l.
GRAND (Granus) V. Vasiljeva, 11l. FARADAY
(For Pleasure) V. Csabiho, vlastní 9l. FAMOUS,
stejně starý SUPREMA Oil Team (původ nezná-
mý) M. Ohnheisera a 8l. NAREW’S SON (Narew)
O. Stani. Tito všichni koně jsou schopni startovat
v nejtěžších obtížnostech. K těmto koním přibyl
letos i 7l holšt. LECARINO (Lenon) J. Hanulaye,
který by měl zvládnout obtížnost až -ST-. Stejně

V Kuala Lumpur se letos rozhodne nejen
o novém vítězi Světového poháru, ale

i o novém prezidentovi FEI. Navíc by zde
mělo Generální zasedání schválit i novou organi-
zační strukturu. Tato idea je již po mnoho měsíců
deklarována, aniž by kdokoliv dokázal vysvětlit
v čem bude nová struktura převratná, moderní
a jiná než ta dosavadní. Na tuto otázku nedoká-
zal uspokojivě odpovědět ani dlouholetý člen nej-
vyšší hierarchie FEI Olaf Peterson, při našem
rozhovoru na CSIO 2005, ani vrcholný člen sou-
časné nejvyšší struktury FEI a kandidát na prezi-
denta Freddy Serpieri v rozhovoru pro Jezdeckou
ročenku 2005.

Šalamounská FEI
Zdá se, že nejvíce všem vadí jistá těžkopád-

nost a neovladatelnost FEI, která je složena
z mnoha členů a tudíž i mnoha zájmů. V deklara-
cích je voláno po zeštíhlení orgánů, profesionali-
zaci výkonných struktur a marketingové úspěš-
nosti.

Problémy se kterými se současná FEI potýká
jsou bezesporu důsledkem stále se rozrůstající
popularity jezdeckého sportu, která do náruče
FEI přivádí stále další a další národní federace
a discipliny. FEI je tak nyní sice skutečně světo-
vou organizací, ale jednotliví členové mají záko-
nitě zcela rozdílné preference, ať již na výkon-
nostní úrovni, či ve výběru jezdeckých disciplin.

Zachovat takovému tělesu pružnost a funkč-
nost je jistě obtížné. Ač se těmto podezřením
představitelé FEI usilovně brání, z deklarací je
cítit jistá touha po omezení vlivu řadových členů,
či alespoň těch „méně důležitých“. Jinak vyřešit
rozpor mezi těžkopádností a akceschopností ani
nelze. Problém je však v tom, že i FEI je „dobro-
volné sdružení“, kde by se ani ti slabší neměli
cítit ve svých právech omezováni či přehlíženi.
Právě proto je tak těžké nám „dole“ vysvětlit, čím
bude ono zvýšení akceschopnosti při zachování
současné demokratičnosti, způsobeno. Pokud
bude snaha o nový způsob řízení práce FEI
i nadále preferována, a neustane jen na drob-
ných kosmetických změnách, bude mít nový pre-
zident FEI při zahájení svého funkčního období
skutečně obtížný a jen stěží řešitelný úkol. Úkol
hodný krále Šalamouna. C. Neumann

Hatla piluje drezúru
J. Hatla zahájí letošní sezónu na některých

z drezúrních závodů. Drezúra je nyní naprostou
prioritou jeho přípravy na sezónu 2006. V Radi-
movicích s ním spolupracuje belgický jezdec
a trenér Jan van Geet, který žije trvale v Čechách
a vlastní jezdecké středisko u Turnova. Nyní však
s pěti koňmi sídlí ve stájích v Radimovicích, pro-
tože se na počátku února zřítila pod váhou sněhu
jeho krytá jízdárna. Jan van Geet spolupracuje
pravidelně s francouzskou olympioničkou Katrin
Ulrike (OH 1992 Barcelona), která za ním zajíždí
i do Čech. I s touto trenérkou měl J. Hatla mož-
nost pracovat. Doufejme, že příprava přinese své
ovoce a že se projeví především při plánovaném
startu J. Hatly na MS v Aachen.

Setkání v Římě
Jak jsme uvedli v minulém Jezdci, generální

sekretář ČJF F. Lomský se ve dnech 19.-20.
března zúčastnil neformálního setkání zástupců
26 zemí I. skupiny FEI, kterou do Říma svolal
předseda skupiny Freddy Serpieri. Na setkání
měla být účastníkům předložena koncepce nové
struktury FEI, ale jak nám F. Lomský uvedl, před-
seda strategické plánovací komise FEI pan Bro-
oks-Ward se uchýlil pouze k její stručné prezen-
taci s tím, že definitivní podoba návrhu bude
předložena ke schválení až delegátům generální-
ho zasedání v Kuala Lumpur. Pokud bude mate-
riál schválen, budou v průběhu následujícího roku
změny realizovány. Tento postup byl podroben
kritice, jelikož materiál by nedostal šanci být
s dostatečným předstihem projednán na úrovni
národních federací. Na generálním zasedání by
tak vlastně mělo být schvalováno něco, co dele-
gáti uvidí poprvé. Informace byla poté upravena
s tím, že i v průběhu roku bude možné zapraco-
vat případné připomínky. I. skupina dala na vědo-
mí zástupcům FEI v čele s jejím generálním
sekretářem J. C. Falciolou, že před takovým
postupem dává přednost ročnímu odkladu spuš-
tění reorganizace.

M. Roubalová - DAFNÉ

J. Opatrná - BOXER

tak vysoko by měli dosáhnout další 7letí BEET-
HOVEN (Contender) a COLOR OF LOVE (Can-
dilo) J. Vaňhy. Oba hřebci, úspěšní v minulých
sezónách v soutěžích KMK, jsou momentálně na
odběrech spermatu ve středisku Z. Müllera
v Mněticích a do sportu se vrátí v červnu.

Pro soutěže KMK jsou v Hořovicích pro sezó-
nu 2006 připraveni 6l. REBEKA (Radegast) man-
želů Smejkalových a 5letí VIKART (Cartouche)
M. Mandy a STAFORD (Stakatto) V. Csabiho.

Letos i na MČR
Hlavní ambicí A. Opatrného pro letošní rok

budou opět soutěže centrálního evropského SP.
V letošním roce se na něho můžeme opět těšit
i na MČR ve Frenštátě. I nadále bude A. Opatrný
častěji vyjíždět na italská kolbiště. Důvodem je
především snadnější získání startovní pozice se
srovnatelnými finančními dotacemi.

I v dubnu se chystá na další italský zájezd.
Týden po odvolaném 1. kole ČSP na Císařském
ostrově to bude CSI*** v Pioltello (14.-16. dub-
na). Za dalších 14 dní se ve dnech 29. 4. - 1. 5.
uskuteční CSI* v Kiskunhalas (ve stejném termí-
nu se koná VC Ústí n.L.) a následně pak ČSP
v Brně. Pak již bude následovat první CSIO
v rakouském Linzi (11.-14. 5.). Zde by měli za
český tým nastoupit společně s A. Opatrným ješ-
tě J. Papoušek, Z. Žíla a pravděpodobně
V. Macánová či Z. Zelinková.

Nejen soutěže
A. Opatrný přes svoji soutěžní vytíženost

pomáhá i svým jezdeckým kolegům a soupeřům
s tréninkem. Pravidelně podle potřeby zajíždí do
stájí v Odolena Vodě, kde se společné práce
zúčastňuje J. Papoušek, N. Roučková a
J. Novotný a druhým střediskem je pak Dvůr Žido-
vice, kde pomáhá O. Pospíšilovi a V. Macánové.

Jitka Opatrná
Ve stájích v Hořovicích společně s Alešem tré-

nuje i jeho sestra Jitka. Ta se letos 4. ledna stala
maminkou dcery Adélky, ale protože měla vše
řádně naplánováno, začátek sezóny ji zastihnul
opět v sedle. Jak Jitka však sama s úsměvem
dodává, nechala si v práci pouze své dva nejlep-
ší a zkušené koně 15 LIPAN (Vat**) a 14l. buďo-
novce BOXER. Oba koně již nepotřebují tak
intenzivní přípravu a tak se dá vše dobře stih-
nout. LIPAN již začíná postupně svoji výkonnost
ztrácet a tak s ním Jitka počítá již jen na soutěže
do stupně -S-, BOXER je stále ve formě a ten by
měl opět dosáhnout na -ST- a tudíž je i želízkem
pro ženskou soutěž při MČR. Jinak Jitka pomáhá
s treninkem koní svého bratra Aleše.
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Dovolujeme si Vás pozvat na dny předvádění plemeníků, které se budou konat každou dubnovou sobotu
od 13.00 hodin v Mněticích.

Těšíme se na Vaši účast, děkujeme za nahlášení návštěvy na tel. 466 670 861.

V Herouticích se 26. března konalo první kvali-
fikační kolo IV. ročníku seriálu Pony liga 2006.
Letos se seriál dočkal nového jednotného kabátu
i výrazných novinek. Dalšími pořadateli jsou, kro-
mě Farmy Heroutice, Jezdecké středisko Opatr-
ný v Hořovicích (2. kolo se zde koná 23. dubna)
a Stáj Kočík Stružná u Karlových Varů (4. kolo
26. srpna). Seriál vyvrcholí tradičně při listopado-
vých závodech opět v heroutické hale.

Na programu zahajovacích závodů byly soutě-
že pro děti na pony i pro jezdce na velkých
koních. Soutěže pony měly velmi slušnou účast
(21 startujících v soutěži ZLPA - 70 cm či 34 v LP
- 80 - 90 cm je na začátek sezóny velmi dobré.
Část startovního pole tvořili jezdci, kteří se
v předchozích dnech účastnil i soustředění
s reprezentantem J. Skřivanem, které pro začína-
jící děti částečně finančně podporovala Česká
jezdecká federace.

Pony liga odstartovala

Všechny kvalifikační soutěže Pony ligy byly
vypsány jako otevřené. Tu nejtěžší v kategorii
pony (SPB - 100 cm) vyhrála S. Tomaidesová na
SANDY 1 z JK Louňovice před B. Žáčkovou
s MAXIMO COPILOT (Horse Academy Radimo-
vice) a domácí J. Perníčkovou na VIDAR.

Jezdci bodující v seriálových soutěžích si kro-
mě bodů odvezli jednotné floty, pohárky celého
seriálu a rovněž věcné ceny. Každá kategorie
seriálu má vlastní barvu flotů i pohárů.

Průběžné pořadí po 1. kval. kole:podrobné
pořadí rozepsané po jednotlivých kolech najdete
vždy na www.ponyliga.cz, www.heroutice.cz

Pony liga
1. J. Petrus (JK Sloupnice), 2. A. Řeháková

(O.S. Apolenka), 3. K. Barchánková (JK J + K),
4. M. Matoušková (Stáj Kubišta), 5. L. Přikrylová
(Handicap klub Pamír).

Radimovice
Halové závody v Radimovicích (stejně jako

v Hořovicích) plánované na víkend 24.-26. břez-
na, byly pro nedostatek přihlášek zrušeny.

Zuzka do Lince
CSIO v Linci (11.-14. 5.) bude pravděpodob-

ně prvním startem Z. Zelinkové v českém týmu
při Poháru národů na koních svého nového
německého zaměstnavatele. Poprvé startovala
za ČR na CSI Neumünster a na COLINS
i v nejtěžší tour. Zde se po dvou kvalifikacích
150 (0+4) kvalifikovala i do závěrečného dvou-
kolového finále, kde dokončila dvakrát s 8
body. Start byl, po více než ročním výpadku,
první zkouškou 11l. COLINS (Calando 1), který
se se svým australským jezdcem kvalifikoval
za tým Austrálie i na OH do Atén. Tam bohužel
kvůli zranění necestoval, ale nyní by měl posílit
českou reprezentaci. Dalším koněm pro velké
soutěže, který je momentálně Z. Zelinkové
k dispozici, je 9l. holštýnský SCATMAN, který
se do Evropy vrátil po třech sezónách v USA,
kde startoval i na nejtěžších úrovních při soutě-
žích v Palm Beach.

V úterý 4. dubna odcestovala Z. Zelinková
se 14 koňmi na 8denní mítink do Frankfurtu,
kde je vypsáno široké spektrum soutěží. Další
soutěže pak čekají při národních CSN-A v Nie-
dersachsen a Lübeck a pak se, doufejme,
podíváme na  Z. Zelinkovou v českém týmu při
CSIO Linz.

Rušný duben 
u Doležalů

Stáj Petra Doležala čeká rušný duben. Ve
dnech 6.-9. dubna se otec Petr (STAKKATA Bio-
faktory, CHARLOTTA, LOGO) i syn Filip (ROC-
KINA, COHIBA) účastní halových závodů v
německém Passau.

O týden později (14.-16.4.) veze Petr své
svěřence syna Filipa (ROCKINA, COHIBA)
společně s Barborou Tomanovou  (COLO-
MAN, KOHEN) na CSI J/CH do belgického
Morselle a hned následující víkend (20.-23. 4.)
bude Petr Doležal (STAKKATA Biofaktory,
CHARLOTTA, LOGO) startovat na CSN-A
v St. Pölten v Rakousku.

Pony extraliga
1. S. Tomaidesová (JK Louňovice), 2. B. Žáč-

ková (Horse Academy), 3. J. Perníčková
(JK Heroutice), 4. J. Březinová (JK Redmill),
5. E. Matějčková (SS Chýle).

Teenager
1. J. Perníčková, 2. M. Hažmuková (obě JK

Heroutice), 3. S. Tomaidesová (JK Louňovice),
4. K. Vašáková (JO Zduchovice), 5. V. Homolka
(JK Pegas Děpoltovice).

Velmi potěšující je zvláště účast v kategorii
Pony liga pro děti 8 - 12 let, kde kromě prvních
pěti bodujících dokončilo kvalifikační kolo ještě
dalších pět jezdců.

Jak soutěží pony, tak velkých koní se zúčastnili
jezdci z celé republiky. Dařilo se především
domácí J. Perníčkové, která získala všechna
prvenství v soutěžích velkých koní. V hlavní sou-

těži dne - Jarní ceně
Heroutic - to byla dokonce
obě první místa (CARDIFF,
PARODIE 1).

První kolo pony ligy je
za námi, sezóna je však
teprve v počátku. Kromě
mnoha soustředění, zkou-
šek základního výcviku,
chovatelských akcí
a v neposlední řadě závo-
dů se můžeme těšit na
druhý ročník mezinárod-
ních jezdeckých závodů
CSI P/J/Y - tedy závodů
pro děti na pony a pro juni-
ory a mladé jezdce na vel-
kých koních. Ty jsou plá-
novány na 7. - 9. července
a soutěžit se bude na
překážkách vysokých až
140 cm. Na programu jsou
i národní soutěže pro děti
do 12 let na pony.

Podrobnosti o akcích
Farmy Heroutice najdete
na www.heroutice.cz
Pony liga má své stránky
na adrese 
www.ponyliga.cz (heř)

M. Hažmuková - GRAF CONNY

Foto L. Siegr
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Nabízím výrobu 
venkovních a vnitřních boxů, okna, vrata, žlaby,

přístřešky, parkurové překážky, kotce pro psy atd.
Pronájem turnajových boxů. 

Tel: 728 162 407

● Farma Heroutice ve spolupráci
s pony komisí ČJF pořádá drezúrní
soustředění 14. - 15. dubna, které
je finančně podporováno ČJF. Tré-
nink vede Karolina Chelbergová
a je určeno zvláště začínajícím
jezdcům.

Na soustředění navazuje halový
drezúrní veřejný trénink (-Z 1-, -Z 2-
, -L 8-, -P 4-). Podrobnosti soustře-
dění najdete na www.heroutice.cz

● Spolu se soustředěním pro-
běhne 15. dubna seminář pro roz-
hodčí, trenéry, majitele koní
s názvem Rozhodování drezur-
ních soutěží dětí na pony. V rámci

Dvakrát drezúra, jednou veterina

Fríský den
Majitelé a milovníci černých perel

z Holandska, fríských koní, se sešli
v sobotu 25.března v prostorách
restaurace Golf & Country Clubu
Mstětice u Prahy. Celý den se vše
pochopitelně točilo kolem frísů.
Bohatý program byl zahájen schůzí
České asociace chovatelů fríských
koní, která je registrována pod
názvem Friesian Horse Czech
Association (FHCA). Členové zvolili
předsedkyní paní H. Herčíkovou,

Foto: V. Marková

která je zakladatelkou asociace.
H. Herčíková byla i pořadatelkou
fríského dne a současně celým
dnem hosty provázela slovem.
Místopředsedou byl zvolen F. Ermis,
který vedle odborné stránky chovu
bude mít na starosti i kontakt
s Holandskem. F. Ermis využívá
svých znalostí, které získal v holand-
ském Drachten, kde pracoval.

Čestnými členy se stali přítomní
milovníci a majitelé fríských koní
herec Marian Roden, fotografky
V. Marková, M. Strakové a M. Poláko-
vá a malířka A. Lukešová. Čestné člen-
ství je připraveno i pro autora interneto-
vých stránek FHCA M. Valáška.

Na schůzi se hovořilo o mnoha
důležitých problémech organizace,
o komunikaci s Holandskem, o cho-
vu fríských koní nejen v ČR a o dal-
ších společných cílech a plánech
celé FHCA. 

Po skončení schůze pokračoval
program setkání přednáškou
F. Ermise o původu fríských koní
včetně prezentace chovného hřeb-
ce z Holandska jménem Eelko R.

Ještě před ukázkou hřebce pro-
běhla aukce několika velkých foto-
grafií a kreseb fríských koní V. Mar-
kové a A. Lukešové. Zisk z aukce
byl věnován FHCA. Členové FHCA
již společně připravují Fríský den
v Kladrubech, který se bude konat
6. května. Zváni jsou všichni milov-
níci plemene. Veškeré podrobnosti
naleznete na: www.fhca.cz

H. Herčíková

semináře účastníci obdrží materiál
„Texty pro drezurní rozhodčí“, který
zpracovala lektorka H. Žižková
s využitím zahraničních materiálů.
Seminář je finančně podporován
ČJF a účast na něm je zdarma.

● Další akcí v Herouticích je výu-
kový veterinární seminář o proble-
matice, kterou by měl znát každý
majitel koně, aktivní jezdec či ošet-
řovatel. Je pořádán ve dnech 22. -
23. dubna a lektorkou bude opět
asistentka na Veterinární fakultě
v Brně MVDr. D. Švehlová. Součástí
semináře budou nejen teoretické
lekce, ale i praktický nácvik s koňmi.
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Sportovní 
kalendáfi

8.-9.4. Praha-Cís. ostrov zrušeno
8.-9.4. Mělník Z-S
8.-9.4. Pardubice C/ZK-Z + pony
8.-9.4. Drásov Z-ZL, D/Z-L
8.-9.4. Opava ZM-L
8.4. Přeštěnice Z-L,D/Z-L
8.4. Ústí n.L. ZM-L
12.-14.4. Mělník

Z-ST, D/ Z-L Jarní pony festival
14.-16.4. Praha Cís. Ostrov

CSI* hala S-T
14.-16.4. Pardubice

C/Z-CIC*/CCN* CNC*
15.4. DražkaZ-L
15.4. Mažice přeloženo
15.4. Plzeň - Bory ZM-L ČDP
15.-16.4. Nová Amerika

hala ZM-ST ST**
15.4. Rakvice E/ Z-ST
15.-16.4. Petrovice ZM-ZL S** + pony Z-L
16.4. ZduchoviceZM-L
16.4. Poděbrady zrušeno
16.4. Olšany C/ZK-L
17.4. Nový Jičín ZM-L
20.-23.4. Kladruby n. L.

A/T, CAI - A 1/2/4 + pony 1/2
21.-23.4. Praha Císařský ostrov S-T ČSP
22.4. Praha Komořany D/L-ST
22.4. Zduchovice ZL-S pouze pony
22.-23.4. Stará Boleslav zrušeno
22.4. Děčín ZM-L
22.4. Kostelany ZM-ST
22.-23.4. Brno - Veveří ZM-S
22.4. Lhotka u Hranic Z-L, D/Z-L
22.-23.4. Ostrava - S. Bělá ZM- ST, ST*
22.4. Trojanovice Z-S, L* + pony
22.-23.4. Nebanice D/Z-ST
22.4. Děpoltovice ZM-S
23.4. Praha Cís. ostrov D/Z-TT
23.4. Hořovice Z-L, L** + pony, ZL-ST
23.4. Loštice Z-L, L* + pony
23.4. Nový Jičín D/ Z-L

Kočáry v hale
Národní hřebčín pořádal v sobotu 18. března

českou premiéru halových závodů spřežení. Na
startu se ve slatiňanské hale sešlo šest spřežení
do soutěže jednospřeží, sedm dvojspřeží a šest
čtyřspřeží.

Pro soutěžící i téměř 500 diváků byl připraven
parkur zatraktivněný maratonskou překážkou.
Všechna prvenství zůstala doma. V soutěži jedno-
spřeží se radoval P. Jadrníček, mezi dvojkami byl
nejlepší J. Nesvačil ml. a čtyřkám vévodil P. Vozáb.

Spřežení se nyní chystají přímo do Národního
hřebčína. V Kladrubech nad Labem proběhnou
20.-23. dubna CAI-A 1/2/4 a současně i CAN 1/2
pony. I když i v Kladrubech Labe zlobilo a téměř
třetina pastvin byla zaplavena, pořadatelé věří,
že do konání závodů bude opět vše vpořádku.

Diváci se mají na co těšit, protože kladrubští
zatím, vedle českých jezdců, evidují přihlášky
soutěžících ze Švédska, Dánska, SRN, Rakous-
ka a Polska.

Saská a česká Ročenka - Kde je chyba?
Naše oficiální ročenka, „Přehled o sportovních

koních ČR“, kterou vydává Česká jezdecká federa-
ce s Asociací svazu chovatelů Písek a ÚECHK
Slatiňany vychází obvykle v březnu nebo později.
Slyšel jsem, že její vydání je každoročně dotováno
cca 1 mil. Kč. Nevím, jak je financováno vydání
saské ročenky - stejně tak bavorské a všech spol-
kových zemí Německa, ale vychází neúprosně
začátkem ledna každého roku v každé zemi. Jen
o nějaký týden později vychází ročenka celoně-
mecká, všechny ostatní shrnující. Najdete v ní úda-
je, které vyplývají ze správy více než milionu
registrovaných jezdců a koní. Nějak to Německý
jezdecký svaz zvládá včas zpracovat, ačkoliv má
ve srovnání s námi - vzhledem k objemu dat - asi
desetinu zaměstnanců, ale 750 000 členů a 6 500
oddílů. ČJF má totiž na starosti asi 25 000 jezdců
a koní a data zpracovat v přijatelném termínu
nedokáže.

Nejde o to, že to nechápu, ale rád bych dal pod-
nět k tomu, jak by naše ročenka mohla či měla
vypadat, aby nebyla jen jakousi nudnou, každý rok
se z 90-ti % opakující statistikou, ale skutečnou
pomocí pro všechny, kdo se zabývají jezdectvím, ať
už profesionálně, sportovně - aktivně nebo rekreač-
ně. V Německu kromě této ročenky FN vychází ješ-
tě další, věnovaná chovu, která na skoro 3 000 (tři
tisíce!) stranách zaznamenává původy, chovné
indexy aktivních hřebců (těch je včetně soukro-
mých přes 10 000), sportovní výsledky jejich i jejich
potomstva, souhrn částek vyhraných při soutěžích,
seznam chovatelů s adresami a mnoho dalších
údajů.

Nyní ale k saské ročence, přesněji řečeno příruč-
ce, kterou vydává společně Zemský svaz jezdecké-
ho sportu v Sasku (srovnatelný s ČJF) a Svaz cho-
vatelů koní v Sasku. Vybral jsem ji ke komentáři
proto, že Sasko je s námi určitým způsobem srov-
natelné, i když má méně obyvatel a více koní. Pro-
dělalo ale podobně jako Česko období totalitní
stagnace a proto je zajímavé, jak se s ním k dneš-
ku vyrovnalo. Takže: Celkem tenký svazek formátu
A5 o necelých 250-ti stranách obsahuje (a ještě se
sem vejdou etické zásady přátel koní.) v první části
Adresy. Prostě opravdu všechny adresy, kterých je
třeba a které my často marně sháníme. Tedy nejen
zemského vedení, prezidia, Jezdeckého svazu, ale
i složení všech jeho orgánů. Jmenovitě, s adresami
a telefony: Výbor pro práci s mládeží, Výbor pro
vzdělání, Výbor všeobecného jezdectví, Pracovní
skupina školního sportu, Výbor pro jezdecká zaří-
zení, Čestná rada, Saská skupina osobních členů.

Zemská komise pro jezdecký sport není totéž, co
prezidium, je autonomní, i když na prezidium úzce
navázána. Má výbory pro drezůru, skoky, všestran-
nost, vozatajství, voltiž, rozhodčí, stavitele parkůr,

Nová Amerika
V jezdeckém kalendáři ČJF uvedené halovky na

Nové Americe, které se měly konat o víkendu 1.-2.
dubna byly přeloženy na velikonoční víkend 15.-
16. dubna. Rozpis soutěží zůstává stejný (-ZM-S-).
Na místo závodů uspořádali pořadatelé na Nové
Americe v sobotu 1. dubna veřejný trenink.

Stará Boleslav 
Pořadatelé jezdeckých závodů JK Stará Boleslav

oznamují, že jsou nuceni vzhledem ke katastrofální
povodni zrušit dubnové závody Memoriál L. Jan-
dourka. Ten bude uspořádán v náhradním termínu,
který bude včas oznámen. Pořadatelé ze Staré
Boleslavi věří, že další akce roku 2006 se ve Staré
Boleslavi budou konat podle plánu.

A. Frátr v roli drezurního rozhodčího

čestný soud. A zase - vždy složení se jmény
a adresami. Stejně precizně jsou uvedena všechna
jezdecká zařízení, s rozlišením, zda se jedná jen
o spolky a sdružení nebo o zařízení, držící koně.
Patří sem i EWU - westernový svaz, který má
v Německu a Evropě 6 000 členů a další, pouze
saský svaz westernu. Kromě obvyklých adres jsou
zde uvedeny i adresy Saským jezdeckým svazem
uznaných westernových stájí, registrovaných trené-
rů, seznam členů, kteří získali čestné odznaky
a umístění na zemských a jiných mistrovstvích.

Tím ale tato část ještě nekončí - na jejích zhruba
50-ti stránkách se podařilo uvést ještě seznam růz-
ných adres, které by mohly být užitečné - od FEI až
po různé časopisy, pojišťovny, turistické svazy,
hipoterapeutická zařízení. A konečně (co u nás
bolestně a nepochopitelně postrádáme) seznam
zařízení, které svaz uznává a tím za jejich úroveň
ručí, která jsou rozdělena podle různých kriterií na
kategorie, všechny ale uznávané. No a konečně
seznam stavitelů parkůrů a rozhodčích s adresami
a kvalifikací.

Dalším oddílům ročenky se již nehodlám věnovat
takto detailně. Obsahují nejen další potřebné
seznamy - trenéři a jejich kvalifikace (pokud se
nezúčastní jednou ročně předepsaného jednoden-
ního neznámkovaného školení, jsou z registrace
vyškrtnuti) apod., ale i - namátkou - seznam učeb-
ních videozáznamů, které Svaz zapůjčuje, koncep-
ce vzdělání, seznam školení různého druhu v běž-
ném roce, termíny a podmínky nejdůležitějších
soutěží včetně mistrovství s výsledky z minulého
roku včetně celkového pořadí všech jezdců (tj.
opravdu všech, nejen nejlepších několika desítek,
aby i začátečníci byli motivování své pořadí vylep-
šit, to nám také velmi chybí). Dále zákony a předpi-
sy, soutěžní řád, podmínky zkoušek pro různé funk-
cionáře i sportovce, dokonce i vzory pro uzavření
pojišťovacích a kupních smluv a další užitečné zále-
žitosti, které chrání před nepříjemnostmi. Seznam
zvěrolékařů a kovářů, přičemž ti z nich, kteří se
uplatňují při soutěžích, musí mít speciální kvalifika-
ci. Zákon o ochraně přírody, ve vztahu k jezdeckým
stezkám. Různé grafy a tabulky, znázorňující vývoj
jezdectví, počty členů ve sdruženích, počty nových
odborníků v různých oborech, vývoj kvalifikací
a výkonnostních tříd (také nemáme).

Tímto jsem naznačil zhruba polovinu obsahu
ročenky. Druhá polovina se věnuje chovu a jeho
správním orgánům, výsledkům zkoušek hřebců
a klisen, počtům chovných koní a poníků a ostat-
ních ras, připouštění, registraci hříbat atd. A zase:
seznam chovatelských zařízení, seznam hřebců
státních i soukromých, podmínky jejich zkoušek,
zákony, předpisy, stanovy, dotace..

Domnívám se, že je další výčet zbytečný. A srov-
návat - je co? Neopomíjím, že u nás vychází Adre-
sář, ale bohužel jen jezdeckých zařízení a některé
oblasti vydaly příležitostně seznam rozhodčích (bez
telefonického spojení) - ale trenérů už vůbec ne.
Jejich počty a kvalifikace jsou jednou velkou
neznámou a zdá se, že to nikomu nevadí. Sportov-
ní kalendář vychází odděleně od ročenky, nevím
proč, asi proto, aby si jeho autoři mohli vystačit
s daty závodů a sportovně technickými podmínka-
mi, které jsou u nás určovány zcela libovolně a bez
souvislosti s realitou a proto jsou skoro každý rok
měněny - daleko rychleji, než se může měnit jez-
dectví.

Proto si dovolím shrnout, že ve srovnání s vyso-
ce kvalifikovanou, podrobnou a pečlivě připravenou
německou pomůckou máme ještě mnoho co dohá-
nět. Naše není ani příručkou - ani ročenkou, jen
jakýmsi suchopárným výkazem bez praktického
významu, kde si zájemci nejvýše mohou najít na
několika málo tomu věnovaných stránkách sportov-
ní pořadí svého koně. To je v poměru ke slibnému
názvu publikace poněkud málo. Na rozdíl od jiných
ročenek s jinými záměry, jako například Ročenka
jezdeckého zpravodaje Jezdec, která dokumentuje
na vysoké výtvarné úrovni nejdůležitější nebo nej-
zajímavější události roku, aniž by dávala záruku
jejich úplnosti a tím získává volný prostor k hodno-
cení, které je nezávislé a zajímavé. Její úroveň
zatím v žádném ročníku nezklamala. Zde tedy
vidím možnou příčinu „chyby“, zmíněné v názvu
tohoto pojednání: Tolika renomovanými institucemi
vydávaný Přehled o sportovních koních ČR se
vlastně také oficiálně k ničemu nezavazuje - ale
vyvolává již svými rozměry a autory očekávání
o informacích, které nesplňuje ani v míře, kterou
poskytuje skromná německá brožurka. Jiná oficiál-
ní ročenka nevychází. Škoda.

Alexander Fráter, e-mail: frater@equestre.cz
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Inzerce

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služ-

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu 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

Výsledky

●● Prodám 
– valacha hnědáka 5 let, o. Aldan, m. po Lumen - 16 (výkon.

parkur -ST-), loni jako 4letý skákal do 110 cm, nyní připra-
ven do -L-S- pro zkušenějšího jezdce.

– atraktivní klisnu bělku 9 let, o. Boston, m. po Duman (dále
Belendek), výkonnost loni čistě -S-, charakterní, vhodná
i jako učitelka pro začínajícího jezdce. Připravená i do
drezury, schopnosti pro military.

– klisnu 5 let hnědka, o. Aldan, m. Quoniam II-146 (Quido),
úspěšně absolvovala výk. zkoušky, loni úspěšná v celo-
státním finále šampionátu ve skoku ve volnosti 4letých
klisen, ve sportu začíná letos - několik veřejných tréninků
90 cm bezchybně s jezdkyní sportující druhým rokem.
Vynikající skokový styl a charakter.

Některé z koní příp. možno po dohodě částečně vyměnit za
staršího zkušeného koně pro dětský sport. Tel.: 604 232 834.
●● Jezdecké středisko 40km od Prahy hledá ošetřovatelku

koní se znalostí jízdy, ubytování a strava zajištěno. Ne
s vlastním koněm a se psem! Písemné nabídky s přehledem
dosavadní praxe prosím na adresu redakce.

Mělník 1.-2.4. dvouf. sk.
100/100 (26) 1. Rosická - BARD
(JS Císařský ostrov), dvouf. sk.
100/110 (28) 1. Sovjaková -
GRAN∞T (JK Tarpan), dvouf. sk.
110/120 (12) 1. Sovjaková -
GRAN∞T (JK Tarpan), 2. Mesten-
hauserová - QUEREN (JK Mělník),
3. Papoušek J. - AHORN-T (JK
Tarpan), dvouf. sk. Pony (6) 1.
Hájková - VIKI 3 (JK Mělník), -SPB-
handicap (5) 1. Novák - BANJO (JK
Tarpan), dvouf. sk. 100/110 (17) 1.
Adamu - MONTE 3 (Stáj Moudrý),
dvouf. sk. 110/120 (28) 1. Crnková
- CONGO KING AgramM (JS Bost
B), 2. Jandourek - LASER Tiscali
(Stáj Equest), 3. Pálková - LOGIKA
(JK Velvary), dvouf. sk. 100/110
(28) -L- (22) 1. Kukačka - PICA-
DOR (Audit Sulice), 2. Skálová -
ALIGÁTOR (P+P Třeboň), 3.
Mestenhauserová - QUEREN (JK
Mělník), -S- (9) 1. Matunová - ORI-
DO (JK Hlaváč), 2. Skálová - ALI-
GÁTOR (P+P Třeboň), 3. Motygin -
ABERG (JK Všetice), -LP- pony-
handicap (6) 1. Hájková - TIFFANY
(JK Mělník), -SP- ponyhandicap (7)
1. Krulichová - FÍK 2 (JK Mělník).

Přeložené
Mažice

Pořadatelé jezdeckých soutěží
v Mažicích (-ZM-L**-), původně plá-
novaných na 16. dubna oznamují
změnu termínu na 29. dubna

O Velikonoční vajíčko ve voltiži
V sobotu 1. dubna proběhly ve Frenštátě pod Radhoštěm tradičně jako

každý rok závody ve voltiži o „Velikonoční vajíčko“.
Jelikož tyto závody byly v letošní sezóně premiérové, zahájila je zkouška

nových voltižních koní. Dále jsme viděli i nové „lonžéry“, kteří si splnili podle
nové úpravy pravidel Zkoušky pro voltižní lonžéry. Na konci závodů byla
vyhlášena „Miss Velikonočního vajíčka“, kterou se stala K. Svatá z TJ Doli
Praha.

Výsledky soutěží:
Skupiny kat. A
1. TJ Slovan Frenštát, (NICOL, A. Švanová - JK Děti a koně, cvičenci

z oddílů TJ Slovan Frenštát, TJ Voltiž F. Místek, TJ Orion Praha)
2. TJ Voltiž Tlumačov, (FARMON, P. Neprašová)
3. TJJ Lucky Drásov, (DIANA, P. Cinerová, cvičenci z TJJ Lucky Drásov,

TJ Hřebčín Albertovec)
Skupiny kat. B+C
1. TJ Slovan Frenštát, (JAVORA, A. Švanová, cvičenci z TJ Slovan Fren-

štát a JK Děti a koně)
2. TJ Orion Praha, (DURAND, A. Špalková, JK Děti a koně)
3. TJ Voltiž Frýdek Místek, (MADRID 2, L. Bujňáková)
Skupiny kat. D
1. TJ Orion Praha, (DURAND, A. Špalková)
2. JK Děti a koně, (DURAND, A. Špalková, cvičenci z TJ Slovan Frenštát

a JK Děti a koně)
3. Voltiž Olomouc, (JURÁŠEK, T. Václavíková)
Ženy kategorie A
1. J. Sklenaříková, (ESKADRA, D. Trčková, TJJ Lucky Drásov)
2. K. Stejskalová, (SCANIE, P. Cinerová, TJJ Lucky Drásov)
3. A. Špalková, (JAVORA, A. Švanová, JK Děti a koně)
Ženy kategorie B
1. V. Krátká, (SCANIE, P. Cinerová, TJ Hřebčín Albertovec)
2. J. Bartoňková, (ATOM, P. Cinerová, TJJ Lucky Drásov)
3. T. Hánová, (CATALIN IV-33, K. Králová, TJ Voltiž Tlumačov)
Muži
1. P. Eim, (CATALIN IV-33, K. Králová, TJ Voltiž Tlumačov)
2. L. Klouda, (DUKE, P. Cinerová, TJJ Lucky Drásov)
Podrobné výsledky najdete na www.tjslovan.cz/xs/src/main.php

Foto J. GebauerSkupina TJ voltiž Tlumačov skončila druhá v kat. A

Prodáme 14 let klisnu ČT,
hnědka, KVH: 162 cm,
o: 295 Amoural (hann., dre-
zura „T“), m: Lucie - K po
131 Litograf (ČT). Líbivá,
všechny spěnky bílé, tem-
peramentní, velmi hodná
na ošetřování, využívána
poslední 4 roky v jezdecké
škole, skok Z - ZL, vhodná
pro chov, Natural Horsman
ship a rekreační ježdění.

Cena 60 000,- Kč

Tel.: 603 517 242
731 615 981

Informace
ze SCHČT

Ve čtvrtek 20. dubna se ve Spol-
kovém domě v Humpolci koná kon-
ference delegátů SCHČT. Prezen-
tace účastníků od 10.00 hod.,
zahájení 11.00 hod.

majitel: Kvatro - Ekostatek s.r.o.,
Velká nad Veličkou.

Druhé místo získala klisna
53/900 ZANNY, hd., (po 2736 Lan-
taan z matky Zambi po 2516
Lopez), chov., maj. K. Růžička, Vel-
ké Němčice.

Na třetím místě se umístila klisna
69/779 PAOLA, tm. hd. (po 2726
Cartouche z matky SM 3359 Parta
po 2360 Dietward II), chov., maj. L.
Papešová, Praha - Chabry

Šampionát se konal 25. března
v hale ZH Tlumačov. Ve finále starto-
valo celkem 13 klisen, které byly pro-
věřeny až na výšce 140 cm. -bar-

Šampionát
ve skoku

ve volnost
Už podruhé se konal pro čtyřleté

klisny plemene český teplokrevník.
Letošní vítězkou se stala klisna

55/187 ROZÁLIE, smíš. běl., (po
2616 Gottward, z matky 67/393
Rulička po 2640 Radegast). Chova-
tel: St. Hošák ml., N. Jičín - Žilina,
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