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Úspûchy v zahraniãních halách

Požár v Křižanech
Většina z vás zaregistrovala smutnou zprávu se sdělovacích prostředků, které informova-

li o tragickém požáru stájového objektu na Liberecku, při kterém v noci z pátku 16. února na
sobotu 17. února zahynulo i šest koní. Jedná se o areál Rolinka v Křižanech, který pomáhá
starým a opuštěným koním. Smutná je i skutečnost, že v tomto čísle Jezdce vzpomínáme
na zemřelého chovatele V. Sixtu, z jehož chovu byl i v Křižanech uhynulý Almhirt Týnský -
Červánek. Vyšetřování požáru
zatím teprve probíhá, ale první zjiš-
tění nevylučují ani úmyslné založe-
ní. Internetový portál Equichannel,
časopis Jezdectví ve spolupráci
s OD Dance & Jump zahájili ihned
práce na pomoc postižené stáje.

Kdo rychle dává, dvakrát dává
Pro všechny, kterým není lhostejný

osud vyhořelého domova důchodců
Rolinka a rádi by pomohli, připravilo
vedení Obchodního domu Dance &
Jump sběrné místo, kam můžete den-
ně od 9.00 - 20.00 hodiny nosit potřeb-
né věci. Každou  sobotu veškerou
pomoc potom zaměstnanci Jezdectví
odvezou na místo. Možnost mají i všichni zákazníci mimopražských poboček D&J, odkud budou
hromadně věci dovezeny do Prahy. Taktéž obchodní zástupci D&J jsou připraveni svážet věci od
Vás ze stájí. Informace a seznam nejpotřebnějších věcí naleznete na www.equichannel.cz

Kdo chce pomoci
Protože provoz koňského domova důchodců je financován z větší části z darů příznivců

koní, každý z vás může pomoci i svým finančním příspěvkem na konto O.S. Rolinka 
č.ú. 000000-1503397163/0800

Na pomoc postižené stáji proběhne sbírka i v průběhu galavečera Koně na Žofíně.

STAKKATA druhá
v Kreuthu

Halové závody v Kreuthu vyvrcholily
o víkendu 10. a 11. února finálovými soutě-
žemi. I tentokrát byli čeští jezdci vidět.
V sobotu naznačil dobrou formu P. Doležal
na STAKKATA Biofaktory, který absolvoval
soutěž -S*- (150cm) bez tr. bodů a umístil se
na 7. místě. V neděli pak bylo na programu
i Finále střední tůry (-S*-), ve kterém si za ČR
dobře vedli O. Pospíšil na HONTO 2 (4 tr.
body a 16. místo), V. Macáková - L’AMIE
(4 tr. body a 19. místo) a i M. Pěchouček na
FRANKY BOY a opět O. Pospíšil s CHEEVA 2
(oba 8 tr. bodů - 27. a 30. místo).

V závěrečné Velké ceně (finále Velké
tůry) startovalo 38 dvojic. Pro deset nejlep-
ších byla připraveno finále. Do něho se
s nulou probojoval i P. Doležal a STAKKA-
TA Biofaktory. S nulou pak absolvovaly
i finále pouze dvě dvojice. Vedle T. Ries-
kamp-Goedekinga (CASARIO) to byl i P.
Doležal a bylo z toho 2. místo pro ČR. Ve
stejné soutěži pak V. Macáková na POM-
PÖS obsadila 22. příčku za výkon 8 tr. bodů.

Luža bodoval ve
Wiener-Neustadtu

Řada českých jezdců využila možnosti
startu v rakouském Wiener-Neustadtu, kde
se 16.-18. února konalo první kolo Austrian
Indoor Cup - CSN-B*. Za ČR dorazili do
Arena Nova Z. Žíla, D. Fialka, R. Štibraino-
vá, J. Luža, J. Štětina a L. Poláková.
Téměř všichni naši jezdci získali v široké
paletě soutěží (od 100 do 150 cm) umístě-
ní. Dařilo se L. Polákové v sedle RAIN-
BOW STAR, Z. Žílovi na CARLOS či LE
PATRON, ale i dalším.

Nejúspěšnější však byl zahraniční výjezd
určitě pro J. Lužu ze stáje Schneider
Plzeň, který byl úspěšný ve většině svých
startů. Dobře se představil v sedle
RONALDO v úrovních do 130 cm (1. mís-
to), ale nejcennější je výkon v nejtěžší sou-
těži závodů (-S*- do 150 cm). Zde na TAL-
KO-S skončil se 4 body na 15. místě
a získal body i do hodnocení seriálu Austri-
an Indoor Cup. V něm nyní f iguruje
s 16 body na 11. místě hned za B. Boorem.

Další kolo Austrian Indoor Cup se koná
ve dnech 9. - 11. března (CSN-B*)
a o týden dříve (3. - 4. března) bude v hale
Arena Nova probíhat CSN-C a CSNP-C.

Podrobnosti na: www.horses4sport.com

J. Luža – LAND REBEL - S

Foto: S. PolákFoto: S. Polák
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Galavečer jezdeckého sportu v Praze na Žofíně se blíží
a nemusíme připomínat, že pátek 2. března bude ve znamení
Koní na Žofíně. Ještě stále máte možnost přijít na Žofín i vy.
V prodeji je posledních pár desítek volných vstupenek ke sto-
lům (cena 290 a 390 korun), které si můžete osobně vyzved-
nout po telefonické domluvě (+420 221 863 301) přímo
v redakci Jezdectví. V případě, že to není možné, můžete si
vstupenky rezervovat na e-mailu: galavecer@jezdectvi.cz
a k zakoupení budou připraveny těsně před zahájením veče-
ra od 18.00 do 18.30 hodin u vchodu do paláce Žofín.

Pro ty, kteří se na Žofín nedostanou, máme informaci, že
Česká televize odvysílá na programu ČT4 Sport zkrácený
záznam (cca 25 min.) z průběhu slavnostního ceremoniálu.
Dle dostupných informací je premiéra naplánována na 9.
března od 16.30 hodin, reprízy budou vysílány 10. března od
23.35 hodin a 11. března od 19.25 hodin. Pro případné změ-
ny doporučujeme ověřit si uvedené časy na
www.ct4sport.cz

Pokud ovšem máte čas, neváhejte přijít na Žofín osobně.
Pořadatelé slibují vynikající zábavu, slavnostní charakter
večera a mají připraveno nejedno překvapení.

Poslední vstupenky 
na Žofín

Ve dnech 16.-17. února trénovala české zájemce z řad drezurních jezdců v jez-
deckém středisku Equus Kinský v Hradišťku u Sadské světová jezdkyně a mist-
ryně Evropy Heike Kemmer. K treninku, který organizoval Národní hřebčín Klad-
ruby nad Labem, dorazilo do Hradišťka sedm jezdců s jedenácti koňmi.

Světový pohár
ve Španělsku

Z Bordeaux se přesunuli zájemci
o letenky do Las Vegas k Atlantiku, na por-
tugalské hranice do španělského přístavu
Vigo. Nálada byla slavnostní a vzhledem
k blížícímu se konci kvalifikace bojovná.
Korektní parkury stavěl domácí designer
Avelino R. Miravelles.

V hlavní soutěži, se stejně jako před týd-
nem v Bordeaux, kvalifikovalo do rozeska-
kování čtrnáct jezdců a to předurčilo, že se
nebude taktizovat. Ve velmi napínavém
souboji nakonec zvítězil, stejně jako
v Ženevě 24letý Švýcar Steve Guerdat
s velmi nadějnou francouzskou klisnou
JALISCA SOLIER (Alligator Fontaine).
Těsně druhý byl holandský olympionik Leo-
pold van Asten, na 14leté VDL GROEP
FLECHE ROUGE (Papillon Rouge). Třetí
místo obsadil kolumbijský Ital Juan Carlos
Garcia na oslnivém, neuvěřitelně 19letém
val. LORO PIANA ALBIN (Hidalgo de
Riou). Výtečnou formu potvrdil čtvrtým mís-
tem, vítěz minulého víkendu Francouz
Michel Robert na 13letém GALET
D’AUZAY (Leprince de Thurin), před svou
krajankou Eugenií Angot na 11leté ILOST-
RA DARK (Palestro II). Všech pět prvních
koní výsledkové listiny je francouzského

chovu. Šestou pozici obsadila smolně čtvr-
tá z MS, Australanka Edwina Alexander na
oslnivé westfálské klisně ISOVLAS PIALO-
TA (Pilot). Sedmé místo patřilo v Německu
působícímu do Irovi Cameronovi Hanley
s 10letým holštýnem SIEC CONCEPT
(ConcertoII). Osmé místo si odvezl do Bri-
tanie Michael Whitaker se 13letou INSUL
TECH PORTOFINO. Světové konkurence
se znovu nezalekl ani jeho 17letý synovec
Will iam Whitaker, když po stylovém,
pohledném výkonu dokončil základní par-
kur s jedním shozením, stejně jako třeba
Ludger Beerbaum, Jessica Kürten, Marcus
Fuchs, Michael Hecart, Gerfried Puck.

Před posledními dvěma koly, překonalo
magickou hranici čtyřiceti kvalifikačních
bodů, která obvykle znamená jistotu finálo-
vého startu, třináct jezdců.

Pořadí: 1. Christian Ahlmann - (82), 2.
BeatMandli - (64), 3. Meredith Michaels-
Beerbaum - (63), 4. Michael Whitaker -
(59), 5. Albert Zoer - (56), 6. Steve Guerdat
- (50), 7. Leopold Van Asten - (47), 8.
Eugenie Angot - (46), 9. Markus Beerbaum
- (45), 10. Judy Ann Melchior - (44), 11.
Gerco Schroder, Rene Tebbel, Patrick
Mcentee - (42), 14. Malin Baryard-Johns-
son - (36), 15. Michel Robert, Alois Poll-
mann-Schweckhorst, Marcus Ehning,
Edwina Alexander - (34), 19. Marco Kuts-
cher - (33), 20. Daniel Deusser, Juan Car-
los Garcia - (30). Předposlední kolo je už

22. - 25. února ve švédském Göteborgu
a závěrečné v nizozemském ‘s-Hertogen-
bosch 22. - 25. března už definitivně roz-
hodne o osmnáctce kvalifikovaných pro
finále v Las Vegas (USA) 19. - 22. dubna.
Podrobnosti najdete na www.csivigo.com

Václav Dvořák

Padesát let jezdectví
a jezdeckého sportu

v Humpolci
V sobotu dne 7. dubna se od 16.00 hod
koná na Vystrkově u Humpolce
v „U Čiháků“ setkání bývalých i součas-
ných členů JK Humpolec, JK Vystrkov
a JK Jiřice. Společně budou mít mož-
nost připomenout si bohatou historii jez-
dectví a jezdeckého sportu na Humpo-
lecku.

Kontaktní osoby:
MVDr. Helena Nováková 

tel.: 776 685 095
ing. Květa Mošnová 

tel.: 724 202 682
Zdeněk Ságl 

tel.: 603 713 469
František Háva 
tel.: 732 379 740
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Seriál 
o seriálech

Zlatá podkova
Naším nejstarším seriálem jsou soutě-

že spřežení a všestrannosti známé pod
názvem Zlatá podkova. V roce 2005
oslavila „Podkova“ 40leté jubileum.
Původně byla tato soutěž určena země-
dělcům a zemědělské mládeži. Od 70 let
byla pravidla sladěna s pravidly ČJF.
První tři ročníky měly finále na výstavišti
v Přerově, ale potom se vyvrcholení pře-
stěhovalo na humpolecké závodiště
Dusilov. Za dobu trvání prošel celý seriál
mnoha změnami. Dnes je to již poslední
soutěž, která připomíná Česko-Sloven-
skou minulost a v soutěži stále ještě figu-
ruje kvalifikační kolo pořádané v Tatran-
ské Lomnici.

Soutěže všestrannosti jsou rozděleny na
Zlatou podkovu (kvalifikace na úrovni
CNC* a s finále CNC**), Stříbrnou podkovu
(kvalifikace ZL, finále CNC*), Soutěž nadějí
pro začínající koně (kvalifikace Z, finále ZL)
a Bronzovou podkovu (kvalifikace Z, finále
ZL) pro děti a juniory (12-18 let).

V posledních letech se začala jezdit vše-
strannost i na pony a Zlatá podkova se roz-
šířila i o tuto soutěž. Ta je určena pro
nejmenší adepty soutěží všestrannosti.

Zlatá podkova a KMK
V letošním roce je připravena novinka,

kdy se v rámci seriálu ZP pojede i Kritéri-
um mladých koní ve všestrannosti. Pětiletí
budou startovat v Soutěži nadějí a šestiletí
ve Stříbrné podkově. Kvalifikační kola KMK
se pojedou v Pardubicích, Přeštěnicích,
Lošticích a Kolesách. Finále bude v Hum-
polci.

Spřežení
Soutěže spřežení jsou vypsány pro čtyř-

spřeží, dvojspřeží (s názvem Mistři opratí
a nejdelší tradicí), jednospřežní a v letošní
sezóně budou soutěže spřežení rozšířeny
o dvojspřeží pony.

Kvalifikace soutěží
všestrannosti:

13. - 15. 4. Pardubice (pony ZP, ZK, Z)
20. - 22. 4. Pardubice (ZP (CNC) 

+ CNC**)
4. - 6. 5. Dvoreček (ZP (CNC) + Z)
18. - 20. 5. Pecínov (ZP (CNC) + Z)
25. - 27. 5. Šumperk (ZP (CNC) + Z)
1. - 3. 6. Přeštěnice (ZP (CNC) + Z)
15. - 17. 6. Loštice (ZP (CNC) + Z)
29. 6. - 1. 7. Kolesa (ZP (CNC) + Z)
29. 6. - 1. 7. Tatranská Lomnice 

(ZP (CNC) + Z)

Kvalifikace soutěží spřežení:
4. - 6. 5. Semice (CAN-A)
1. - 3. 6. Radslavice (CAN-A)
18. - 20. 5. Ruda - Lány (CAN-A)
29. 6. - 1. 7. Moravský Krumlov (CAN-A)
29. 6. - 1. 7. Tatranská Lomnice (CAN-A)

42. finále Zlaté podkovy je na
programu 24. - 26. 8. v Humpolci.

K Finále ZP budou pozváni ti jezdci vše-
strannosti, kteří dokončí kvalifikační kolo
s výsledkem drezurní zkouška do 75 tr.
bodů, terénní zkouška s max. 40 body na
překážkách a skoková zkouška s max 20
tr. body na překážkách.

Pro účast ve finále pro jezdce spřežení
je nutné dokončit alespoň jedno kvalifikační
kolo.

Český drezurní
pohár

V loňském roce byl poprvé zorganizován
TJ Žižka Praha seriál drezurních závodů
pod názvem Český drezurní pohár a jeho
podzimní finále bylo i slavnostním okamži-
kem znovuzrození kolbiště na Trojském
ostrově. Hlavní duší Poháru je předseda TJ
Žižka Praha Jan Žižka, kterého jsme požá-
dali o souhrn zkušeností z prvního ročníku
Poháru a představení Českého drezurního
poháru 2007.

„V prvé řadě musím poděkovat všem
pořadatelům kvalifikačních kol v roce 2006.
Všichni přistoupili k této novince velmi zod-
povědně, výsledky zasílali včas a v pořád-
ku a tak mohlo být průběžné pořadí obou
kategorií Novice Cup i Top Ten Cup prů-
běžně uveřejňováno i na stránkách Jezd-
ce. Jak proběhlo samotné finále na Troj-
ském ostrově nepřísluší hodnotit mě jako
pořadateli, ale myslím, že nebyly žádné
zásadní stížnosti.

I v letošním roce proběhne ČDP podle
loňského modelu. Soutěžit se bude ve
dvou úrovních. Seriál Novice Cup je určen
pro začínající drezurní koně a kvalifikace
budou probíhat v úlohách -JÚ-, -JD- a -JJ-.
Top Ten Cup je již určen našim nejlepším
a zde jsou kvalifikace na úrovni Sv. Jiří a
-IM I-.

Samotné finále se bude konat opět na
Trojském ostrově a bude opět tříkolové.
V Novice Cup to budou úlohy -JD-, -JJ- a
-vJ-, v Top Ten Cup pak Sv. Jiří, -IM I-
a vIM I.

Došlo oproti loňskému roku v hodno-
cení průběžného pořadí k nějakým
zásadním změnám?

“V loňském roce byl systém hodnocení
kritizován jako systém zvýhodňující, díky
koeficientu přepočítávání bodů, dvojice,
které se vyhýbaly startu v úrovni Sv. Jiří.
Vyslyšeli jsme tuto kritiku a v letošním roce
se již procenta nebudou přepočítávat na
body, ale stejně tak jak je tomu např. při
mistrovství ČR budou sčítána dosažená
procenta.

Oproti roku 2006 byl také snížen povinný
počet startů v kvalifikačních kolech z šesti
na pět. Pořadí před samotným finále pak
bude stanoveno na základě pěti nejlepších
výsledků z kvalifikací, ale s tím, že se nej-
lepší a nejhorší výsledek škrtá. Tímto pravi-
dlem bychom chtěli odstranit možnost
umístění na základě nějakého nestandard-
ního výkonu dvojice.

Další změnou je snížení počtu kvalifikač-
ních závodů (viz. seznam) z loňských
osmnácti na třináct. Tentokrát do kvalifika-
cí nebyly zahrnuty česká CDI, protože se
jedná o závody, které nejsou zcela volně
přístupny všem českým dvojicím. Do kvali-
fikací je však zahrnuto MČR. Ke startu na
něm je sice nezbytné splnit kvalifikaci, ale
jinak je šampionát otevřenou soutěží. Na
všech kvalifikačních kolech pak budou
vypsány soutěže jak pro Novice Cup tak
pro Top Ten Cup s výjimkou Koles, která
se konají pouhý týden po národním šampi-
onátu.

Mírně obměněna byla i skladba pořada-
telů kvalifikací. Ne snad pro nespokojenost
z loňska, ale především proto, aby byla
dobře splněna regionální i časová rozlože-
nost po celé ČR a v celé sezóně 2007.„

Děkujeme za rozhovor

Český drezurní pohár
(výpis z rozpisu)

Finále: 29. - 30. září 2007
Jezdecký areál TJ Žižka Praha, Praha 7,

Císařský ostrov

Pravidla:
● ČDP se mohou zúčastnit pouze jezdci

a koně registrovaní v ČJF
● ČDP je vypsán ve dvou kategoriích,

TOP TEN CUP a NOVICE CUP
● Vítěz a umístění ve finále Top Ten

Cup na 2. až 5. místě získají finanční a věc-
né ceny v celkové výši 60.000 Kč

● Vítěz a umístění ve finále Novice Cup
na 2. až 5. místě získají finanční a věcné
ceny v celkové výši 40.000 Kč

● Aby mohla být dvojice zařazena do
systému této soutěže (Novice Cup), musí
být přihlášena na adresu pořadatele nejpo-
zději 7 dní před svým prvním startem
v soutěži vybrané k získání kvalifikace

● Soutěže Novice Cup se může kůň
zúčastnit pouze po dvě po sobě následující
sezóny

Start ve finále - kvalifikace
- kvalifikaci plní dvojice při soutěžích na

vybraných závodech (viz Seznam), dvojice
musí absolvovat nejméně pět úloh

- k účasti ve finále bude pozváno v obou
kategoriích deset nejlépe umístěných dvo-
jic v kvalifikaci. Pořadí v kvalifikaci se sta-
noví podle průměru procent ze tří výsledků
získaných v pěti nejlépe hodnocených sou-
těžích na závodech vybraných pro plnění
kvalifikace s tím, že nejlepší (první) a nej-
horší (pátý) výsledek se škrtá

- v případě rovnosti průměru procent
rozhoduje na všech místech o pořadí
v kvalifikaci lepší nejhorší pátý (škrtaný)
výsledek

- ve finále může jezdec startovat pouze
s jedním (kvalifikovaným) koněm (dle vlast-
ního výběru)

- v případě, že se dvojice kvalifikuje
v obou kategoriích, může ve finále starto-
vat pouze v jedné z nich (dle vlastního
výběru)

- vítězem soutěže ČDP se v obou kate-
goriích stane dvojice, který získá nevyšší
průměr procent ve třech soutěžích finále.
Na druhém místě se umísti dvojice s dru-
hým nejvyšším průměrem atd.

Duchovním otcem Českého drezurního
poháru je Jan Žižka



Hažmuková v SRN
M. Hažmuková, členka Dance & Jump

Teamu, se zúčastnila třítýdenního soustře-
dění v Německu ve stájích Sebastiana
Holtgrave. Součástí jejího pobytu v SRN
byl i start na několika národních závodech.
V příštím týdnu odjíždí
další členka teamu
Dance & Jump  B. To-
manová s R. Draho-
tou na soustředění do
Holandska k Peteru
Geerinkovi a i tato
dvojice plánuje start
na několika závodech.
Na konci března
M. Hažmuková a B. To-
manová absolvují opět
soustředění v Němec-
ku u S. Holtgrave,
odkud potom odjedou
do belgického Moor-
sele na juniorské
CSIO.
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David O’Brien 
ve Zduchovicích
Ve dnech 22. - 24. února probíhá v Jez-

deckém areálu La-Bohéme Zduchovice tra-
ining clinic irského skokového reprezentan-
ta Davida O’Briena, který i v letošním roce
přijel do Čech na pozvání L. Krulicha. Sou-
středění probíhá v angličtině v lotech po
dvou koních a je přístupné široké veřejnos-
ti. O průběhu této zajímavé akce a postře-
zích z tréninkové práce trenéra irské junior-
ské reprezentace vás budeme informovat.

V Praze Šulek
Druhé halové pokračování

skokových soutěží se konalo v
Praze na Císařském ostrově
ve dnech 10. - 11. února.
Sobotní program vyvrcholil
skokem -S*-, kde mezi 13 dvo-
jicemi zvítězil O. Zvára na
MACARENA. Ten v roce 2007
posílilí domácí stáj JS Císařský
ostrov. V nedělním -S*- starto-
valo 30 dvojic a po rozeskako-
vání 12 koní byl nejrychlejší
J. Luža na SHERLOCK HOL-
MES-S ze stáje Schneider
Plzeň. Závěr patřil skoku -ST*-,
kde jedenáct soupeřů překonal
slovenský I. Šulek na WAVO
PROFIT (JS Topoľčianky).
S ním se o prvenství rozeska-
kovala pouze K. Bardonová na
PIA-DORA (JS Bardonová).
Třetí skončila N. Crnková na
LA GABANA (Bost Praha). 

L. Poláková přivezla z Wiener-Neustadtu
tři třetí místa. Dobře se prezentoval 7l.
bělouš CAROS, se kterým obsadila 3. mís-
to v soutěži do 120 cm.

Michaela Hažmuková se v SRN setkala
i s Markusem Ehningem

Seznam pořadatelů
kvalifikačních kol ČDP

15. dubna - TJ Žižka Praha, Praha -
Císařský ostrov

6. května - JK Panská lícha Brno -
Soběšice

8. května - VJŠ Ústí n. Labem
19. května - TJ Pegas Brno - Moravany
19. - 20. května - TJ Žižka Praha, Praha

- Císařský ostrov
9. června - JK Epona Praha - Praha 4 -

Komořany
16. - 17. června - JK Panská lícha Brno

- Soběšice
7. - 8. července - JK Agrostyl Otice
14. - 15. července - TJ Žižka Praha,

Praha - Císařský ostrov
3. - 5. srpna - MČR - JS Mariánské

Lázně
11. - 12. srpna - Stáj Vasury Kolesa

(pouze Novice Cup)
8. září - JS Gabrielka - Karlovy Vary -

Sadov
9. září - JK Panská lícha Brno - So-

běšice

Ponyfestivaly
Dalším a v ČR nejdéle „sloužícím“ seriá-

lem pro děti na pony je systém mělnických
Ponyfestivalů. Jarní, Letní, Podzimní
a Finále pony festivalů mají v naší sezóně
místo od roku 2001. V prvních letech byl
tento seriál součástí „Konrád Cupu“ ve
spojení s halovými závody ve Všemilech
a na Císařském ostrově a v letech 2004
a 2005 pak seriál získal sponzorský název
„Peron Cup“. V loňském roce se dva
z Pony festivalů staly součástí Pony Chan-
nell Star a poprvé s pořadateli Mělnických
pony festivalů navázalo sponzorskou spo-
lupráci Equinní reprodukční centrum Měti-
ce. V letošním roce bude tato spolupráce
pokračovat zajímavým projektem zaměře-
ným na podporu zájmu trenerů o nejmladší
jezdeckou generaci. Zapadá to do koncep-
ce centra v Měticích podpory chovu pony
v ČR.

Každý Mělnický pony festival je třídenní
akcí s dvaceti soutěžemi pro dvojice všech
stupňů vyspělosti ve skákání i drezuře.

V letošním roce se Jarní uskuteční ve
dnech 20. - 22. dubna, Letní 29. června -
1. července, Prázdninový 30. července -
1. srpna a Podzimní 28.- 30. září.

Zatím co pro jezdce jsou připraveny ve
všech soutěžích hodnotné věcné ceny, tak
„ERC CUP“ je tentokrát soutěží trenérů. Ti
budou sbírat body prostřednictvím svých
svěřenců ve dvou kategoriích. V kategorii
„J“ to budou jezdci, závodící prvním či dru-
hým rokem a v kategorii „P“ to budou jezd-
ci na pony, také startující prvním či druhým
rokem. V každé kategorii budou odměněni
tři trenéři poukázkami na inseminaci klisen
v roce 2008 čerstvým spermatem z aktuál-
ní nabídky. Na prvním a druhém místě to
bude z celkové nabídky, na třetím místě
z nabídky pony hřebců. Podrobné podmín-
ky budou zveřejněny na www.jkmelnik.cz
v nejbližším období.

Překlady a tlumočení
z/do NJ, soudní tlumočník,
znalost prostředí jezdeckého
sportu a chovu koní.
Další specializace právo
a technika.

tel.723 626 361
e-mail:

step.pitt@email.cz

Jezdecká společnost Ctěnice
Praha 9-Vinoř

p ř i j m e
● muže na kombinované místo ošetřovatel - noční
hlídač. Dobré platové podmínky, ubytování možné.

Tel.: 603 517 242, 775 190 813
e-mail: info@jezdec.cz

www.jsctenice.cz

Foto: S. Polák

I. Šulek - WAVO PROFIT (JS Topoľčianky)



- 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

Ve věku nedožitých 80 let
zemřel v úterý 13. února
významný český chovatel
pan Vlastimil Sixta.

V. Sixta působil v celé
řadě funkcí chovatelských
svazů a vý-znamně se
zasadil o chov koní v České
republice. Po řadu let vedl
chov isabel v jihočeském
Březí. Tento objekt však
musel ustoupit stavbě
temelínské atomové elekt-
rárny a tak se celý chov
přesunul do Branovic.
Z nejznámějších produktů
V. Sixty jmenujme alespoň
hřebce Almhirt Týnský
(Červánek), který se pozdě-
ji stal jedním z pilířů chovu
koní Kinských. Úspěšní byli
i Husar Hrádecký a přede-
vším Husar Hrádecký II,
který působil velmi úspěšně
ve slovenském teplokrev-
ném chovu. Ze současných
plemeníků je z chovu
V. Sixty ještě Div Týnský.
Poslední rozloučení s
V. Sixtou se konalo 20. úno-
ra v Českých Budějovicích.

Ples pro 
opuštěné koně

Jezdecký ples, který se koná
3. března v Neveklově (okr.
Benešov u Prahy) věnuje výtě-
žek plesu útulku pro nemocné
a týrané koně J.O. Bianka Dvůr
Králové - Žireč. Ples zahajuje
ve 20.00 hod. a pro návštěvní-
ky je připravena vedle skvělé
hudby a ohňového vystoupení
skupiny INFINITOS i bohatá
tombola. Informace na e-mail: 
lukafarm@seznam.cz

V hale areálu TJ Slovan
Frenštát pod Radhoštěm pro-
běhly 10. února  poprvé v his-
torii vozatajské soutěže a jejich
pořadatelem byly JK Zubří
a JK Loučka.

Probíhaly soutěže jedno
a dvouspřeží teplokrevných
a chladnokrevných koní, jichž
se zúčastnilo ve dvoukolové
soutěži jedenáct startujících.
Závody byly dobře připravené.
Diváci, převážně “koňaři„ ze
širokého okolí se v přeplněné
hale těšil i  na premiérové
vystoupení. Zklamáni nebyli,
líbilo se všem.

V obou kategoriích jedno-
spřeží startovalo pět soutěží-
cích a zvítězil V. Coufalík (M.
Ondrušková) - VINCEK z JK
Jiskra Loučka, který obě kola
zvládl bez penalizace v nej-
rychlejším čase.

Ve dvojspřeží teplokrev-
ných koní zvítězil mezi třemi
páry J. Jurák ml. (Jarek Juráň
st.) - SENDY a MARAFON
(Mahon Nábytek), který byl
pouze jednou penalizován
v prvém kole.

Chladnokrevní koně měli
také tři startující. Tam nejlepší
výkon předvedl J. Petřek
(L. Janebová) - SASANKA
a RULA (JK Zubří), který po
dvou chybách v prvém kole
zvládl jako jediný druhé kolo
bez penalizace.

Celkové výsledky:
Jednospřeží (společná sou-

těž pro teplokrevné a chladno-
krevné koně) 1. V. Coufalík -
VINCEK (JK Jiskra Loučka),
2. D. Hait l  - SACRAMOSO
EURIDIKA II (JK Loučka),

Prodám
v Poděbradech na
jízdárně objekt staré
stáje.

Tel.: 605 909 763

Vozatajci ve Frenštátě p. R.

Miroslav Strnadel - SINGRID, SKL Trojanovice

Václav Coufalík - VINCEK, JK Jiskra Loučka - vítěz jednospřeží

3. J. Minařík - IGORA (JK
Loučka),  dvojspřeží - teplo-
krevní koně: 1. J. Jurák - SEN-
DY a MARAFON (Stáj Mahon
Nábytek), 2. P. Holešovský -
DINO a ETOS (JK Chotěbuz),
3. M. Cáb - GRUP a PIDES
(Stáj Cáb Živoříce), chladno-
krevní koně: 1. J. Petřek -
SASANKA a RULA (JK Zubří),
2. P. Novák - IMPORT a IRON
(Stáj Francův Dvůr Klokočov),
3. P. Reichel - XENA a SAVA-
NA (Stáj Reichel). -jge-
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Výsledky
Praha - Císařský ostrov 10. - 11. 2. -
Z- (39) Štecher - VIKYTA (JK Dítě a
kůň), -ZL- (51) 1. Sojka - JESSY 9
(Mor. zem. hř.), -L*- (26) 1. Veselovská
- DONA 9 (Zámek Vilémov), 2. Šulek -
WAVO PROFIT (JK Topoľčianky), 3.
Crnková - LATINO AgramM (JS Bost), -
S*- (13) 1. Zvára - MACARENA (Cís.
ostrov), 2. Veselovská - DONA 9
(Zámek Vilémov),  3. Šínová -  M-LOU-

SAN (JS Equitan), -ZL- (17) 1. Chelberg
- AGRIPINA (JS Cís. ostrov), stupň.
obt. do 120 cm (37) 1. Opatrný -
REBEKA 8 (Hořovice), -S*- (30) 1. Luža
- SHERLOCK HOLMES (Schneider), 2.
Bartošová - TULAMORE DEW (JK Čer-
nožice), 3. Opatrný - CATSKILLS
(Hořovice), -ST*- (12) 1. Šulek - WAVO
PROFIT (JK Topoľčianky), 2. Bardono-
vá - PIA-DORA (Bardonová), 3. Crnko-
vá - LA GABANA (Bost Praha), 4. Char-
vátová -  VIGORA (Strážiště), 5. Zvára -
MACARENA (JS Cís. ostrov).


