
CHOF. Lukasz Jonczyk skončil druhý a
Hanno Ellermann třetí a tak tito dva jezdci
byli po dvou kolech již jednou nohou v
Göteborgu.

Třetí kolo (GP) vyhrál Estonec Gunnar
Klettenberg na NOVESTA. Ze druhého mís-
ta se radoval slovenský Igor Šulek s WAVO
PROFIT a třetí skončil Michail Safronov.

Trojice pro Göteborg
Konečná tabulka po třech kolech tak

vygenerovala pro Světové finále trojici
Lukasz Jonczyk (RITUS), Michail Safronov
(COMMON SENSE) a Hanno Ellerman-
nem (PONCORDE).

Ve Varšavě se však bojovalo i o postup
do finále drezurního Světového poháru,
které je na programu tento víkend (27.-30.
března) v holandském s’Hertogenbosch.

V rozhodující úloze (GP) zvítězil domácí
jezdec Michal Rapcewicz na RANDON
před Ruskou Larisou Bushinou s KOMPLI-
MENT a Světlanou Jevčikovou na DOM-
BAI z Běloruska. Polský jezdec tak bude
naší část Evropy zastupovat i na finále
v s’Hertogenbosch.

Zasedání ligy Centrální Evropa
I když polští pořadatelé zajistili pro finá-

lový boj významného sponzora (TOYOTA)
a ve třech finálových kolech soutěžila velmi
malá startovní pole o celkově úctyhodných
144 000 zlotých, byli pravděpodobně z

malého zájmu zklamáni. Možná
si situaci zkomplikovali i tím, že
v sobotu vedle otevřeného dru-
hého finálového kola vypsali i
další „cennou“ soutěž Grand Prix
Warszawy (150/155) o dalších
72 000 zlotých. Zde se do roze-
skakování šesti bezchybných
dostal i Bronislav Chudyba na
FORTUNA, který nakonec skon-
čil na 3. místě. 

V každém případě trojice pro
göteborské finále je známa a
nám nezbývá než čekat na nej-
novější srovnání výkonnosti naší
části Evropy se zbytkem světa.
Česká reprezentace u toho ten-
tokrát nebude.

Ve Varšavě se konalo i zase-
dání FEI za účasti národních
federací Centrální Evropy. Za se
zúčastnili prezident ČJF Jaroslav
Pecháček společně s generálním
sekretářem Františkem Lom-
ským a za organizátora soutěží
SP v ČR - agenturu HorsePro-
motion pak i Luděk Novotný.
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Ve Var‰avû o Finále i Centrální lize

(Pokračování na str. 2)

Generální sekretář ČJF František Lomský

Ve dnech 14.-16. března se ve Varšavě
konalo finále Centrální evropské ligy Světo-
vého poháru 2007/08. Za Českou republiku
se do dvacítky nejlepších jezdců kvalifikoval
pouze Aleš Opatrný. Jak jsme informovali
již v minulém čísle Jezdce, náš zástupce se
nakonec rozhodnul ve Varšavě nestartovat.
Podle posledních zpráv před samotným
varšavským finále jsme zjistili, že do Varša-
vy neodcestovala ani slovenská Monika
Štangelová a tak jsme byli zvědavi, kolik
jezdců nakonec ve finále startovalo.

Zdá se, že současný finálový model není
pro všechny jezdce finálové dvacítky příliš
přitažlivý. A nebo se již většina jezdců nau-
čila vnímat současné výkonnostní reálie a
není pro ně již tak přitažlivá vidina startu ve
finále Světového poháru. Tuto skutečnost
potvrdila i pouhá devítka dvojic, která vyu-
žila možnost soutěžit o tři startovní pozice
v Göteborgu (24.-27. dubna).

Závěrečnému boji Centrální Evropy o
světové finále předepsal polský rozpis tři
kola. Prvním kolem byla otevřená soutěž
(145 cm) s patnáctkou koní, ve které byl
nejlepší domácí Lukasz Jonczyk na RITUS
před Hanno Ellermannem na PONCORDE
z Estonska a ruským Michailem Safrono-
vem s COMMON SENSE.

Ve druhém kole (150 cm) zvítězil po
rozeskakování čtyř dvojic opět Polák, ten-
tokrát to však byl Andrej Lemanski na BIS-

O dojmy z varšavského finále a přede-
vším o informace z jednání skupiny států
centrální Evropy jsme požádali Františka
Lomského.

Pane Lomský, nejdříve nám řekněte,
jak obtížné bylo finále a jaká byla ve
Varšavě organizace?

Finále stavěl domácí Krzysztof Kozia-
rowski, jeho asistentem byl Lukasz Jan-
kowski. Parkury byly na obvyklé úrovni
naší části Evropy bez výrazně náročných
technických pasáží. Pochopitelně atraktivi-
tu soutěží poněkud poznamenaly nízké
počty startujících.

Zázemí závodů bylo pro diváky výborné.
Varšavská hala TORWAR byla postavena
v roce 1953 a v roce 1999 byla velmi vkus-
ně rekonstruována. Celkem pojme 4 800
sedících diváků, vnitřní prostory navozují
spíš dojem divadelního stánku. Na obou
stranách kolbiště byly i dvě velkoplošné
obrazovky a tak divákům skutečně nic
nechybělo.Organizace finále bohužel utr-
pěla nevhodným časovým rozpisem, a tak
přestože v soutěžích startovaly nevelké
počty dvojic, program se vlekl po celý den. 

Poněkud slabším článkem pro soutěžící
pak byl povrch na kolbišti a zejména na
opracovišti. Myslím ale, že se naši polští
přátelé poučili v Brně a po závodech jsme
se dozvěděli kuolárovou informaci, že příští
rok bude ve Varšavě kvalitní povrch od fir-
my Otto.

A o čem jednala pracovní schůzka
FEI Centrální evropské ligy SP?

Schůzku, které se zúčastnili zástupci vět-
šiny zemí ligy centrální Evropy, pořádala
polská federace, za FEI byl přítomný John
Roche. Po prvním roce zkušeností z rozdě-
lení centrální Evropy naše delegace navr-
hovala několik úprav. Za prvé jsme byli pro
opětovné spojení obou částí centrální Evro-
py do jedné skupiny, protože se nám zdá
rozdělení do dvou částí zbytečné. Kromě

MS 2008
Přípravy na mistrovství

světa ve volt iži jsou j iž
v plném proudu, byly spuš-
těny webové stránky MS

http://www.voltiz2008.cz/, kde jsou
informace o prodeji vstupenek, možnosti
zajištění ubytování během závodů a také
se zde mohou hlásit dobrovolníci, kteří by
s organizací MS chtěli pomoci.



Domácí dvojice  Jana
Perníčková a ÚSVIT
zároveň získala i vítěz-
ství v hlavní soutěži Jarní
ceně Heroutic (-L*- +
finále), když porazila těs-
ným rozdílem v čase po
bezchybném finále
Kamilu Kupcovou na UN
AMI (JS ARS Čes.
Budějovice). Třetí byla
opět J. Perníčková
v sedle HEIDI. Tato jezd-
kyně obhájila  prvenství
v Jarní ceně Heroutic již
potřetí v řadě a kromě
finanční ceny se tak sta-
la definitivní majitelkou
křišťálového putovního
poháru, který provázel
soutěž již od jejího zalo-
žení v roce 1995.

Do Heroutic i na
školení

Další z dílů veterinár-
ních seminářů pod vede-
ním MVDr. Dominiky
Švehlové se koná

v Herouticích o víkendu 29.-30. března,
tentokrát na téma Onemocnění končetin
koně. V semináři se střídají teoretické části
s praktickými ukázkami a nácvikem na
koních a je zaměřen zejména na proble-
matiku koní využívaných ve sportu.

V Herouticích se v termínu 3. - 5. dubna
pokračuje aktivita i každoročním drezurním
soustředění pony vedené Karolínou Žižko-
vou. Na soustředění pak navazují halové
drezurní závody 6. dubna jak pro pony, tak
pro velké koně do stupně -S-. Pro jezdce
na pony přispívá na trénink pony komise
ČJF. Více informací na www.heroutice.cz

SPORT REPORTÁŽE
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(Dokončení ze str. 1)

Ve Varšavě o Finále i Centrální lize
toho v každé části ligy je povolený maxi-
mální počet závodů SP, konkrétně v sezó-
ně 2007/2008 to bylo 10 kol. Přitom v jižní
sublize FEI pro sezonu 2008/2009 registro-
vala 20 a v severní jen 7 žádostí o pořádání
SP. Čili hrozilo, že statut SP „-W“ získá
jenom CSI v Brně a ne CSIO v Praze.

U závěrečného finále jsme navrhovali
vrátit se zpátky k původnímu modelu a spí-
še než zahajovat od nuly, pouze zdvojná-
sobit získané body. Zdá se nám, že je
nespravedlivé opřít finálový postup o jediný
závod a smazat všechny předchozí výkony.

Posledním naším návrhem bylo zrušit
kvalifikaci do GP jednotlivých kvalifikačních
kol SP Centrální Evropy, ze které do GP v
mnoha případech postoupí jezdci ze
západní Evropy a naši jezdci mají ztížený
přístup k „našim centrálně-evropským“
bodům.

Po představení stanovisek národních
federací bylo rozhodnuto:

● Liga centrální Evropy zůstane rozděle-
na do dvou sublig (sloučení podpořily pou-
ze polská a slovenská federace)

● FEI akceptovala žádost ČJF o přeřa-
zení do severní subligy. Tím zůstala zacho-
vána šance i pro rok 2008/09 získat pro
naší zemi dva Světové poháry (CSIO Pra-
ha, CSI Brno),

● Počet kvalifikačních kol se zvýšil v
každé sublize na 12 a každá země má
možnost pořadatelství maximálně dvou kol.

● FEI bude pečlivě monitorovat technic-
kou kvalitu jednotlivých závodišť

● V každém kvalifikačním kole se GP
zúčastní automaticky a bez kvalifikace sou-
časná desítka nejlepších jezdců z každé
subligy.

Body lze získat všude
Pokud jde o pravidla SP Centrální Evro-

py, musím opravit jednu zásadní chybu, kte-
ré jste se dopouštěli i na stránkách Jezdce.
I když je liga rozdělena do dvou částí a
jezdci jsou v každé části hodnoceni zvlášť a
v těchto žebříčcích se rozhoduje o pozvání
k finálovému závodu, body mohou jezdci
získávat libovolně v kterékoliv části Centrál-
ní Evropy. Není tedy pravda, že pokud sou-
těží jezdec ze severní části v závodě jižní
části, že jsou mu body SP upřeny. Platí
však i v příštím ročníku omezující pravidlo,
že body může jezdec získat pouze v průbě-
hu prvních deseti startů v závodech SP.
Snahou je takto ochránit koně před neko-
nečným cestováním po Evropě ve snaze
zajistit si potřebný počet bodů.

Finále 2009 ve Varšavě
Dále bylo rozhodnuto, že finále SP Cent-

rální Evropy 2009 se uskuteční opět ve

Šestá Ponyliga 

Nejúspěšnější dvě dvojice v prvním kvalifikačním kole Pony Extra-
ligy  23. března v Herouticích: zleva druhá Ivana Hronová (MAXI-
MO COPILOT, JS Opatrný) a vítězka kola Teresa Klímová (ANE-
TA, JK Kamenice)

Varšavě a náš organizátor firma HorsePro-
motion ustoupila ze svých pořadatelských
ambicí a bude se ucházet o finále v někte-
rém z příštích roků. Pro finále roku 2009
byla také změněna pravidla. Byl akcepto-
ván náš návrh a ve finále budou jezdci zís-
kávat dvojnásobný počet bodů a o trojici
pak rozhodne celkový počet bodů z celé
kvalifikace. Platí však pravidlo, že postupu-
jící do světového finále se musí zúčastnit
regionálního finále ve Varšavě. Finálová
soutěž musí mít dotaci ve výši 25 000 Euro
a celková dotace finále se bude pohybovat
mezi 80 000 až 100 000 Euro.

K finále v roce 2009 pak bude pozváno
po dvaceti jezdcích z každé subligy a další
desítku startujících může nominovat pořada-
telská země z řad domácích jezdců. Každý
jezdec si může na finále přivézt až tři koně.

A mluvili jste v Polsku i o blížícím se
ME v Praze?

Protože jsme společně trávili hodně času,
řeč se pochopitelně stočila i na ME. Luděk
Novotný ujistil za organizátora nás i Johna
Roche, že jednání s firmou Otto jsou téměř
ukončena a již před květnovým CSI J/Y, které
slouží jako generálka ME, bude na Trojském
ostrově položen povrch této renomované
evropské společnosti. Požadavek holandské-
ho technického delegáta Roba Jansena tak
bude z české strany splněn. Pan Luděk
Novotný má nyní možnost na květnových
závodech všechny přesvědčit, že na Trojském
ostrově lze uspořádat kvalitní šampionát. 

Děkujeme za rozhovor Cyril Neumann

Se začátkem sezony 2008 je zde opět
i seriál Pony liga. Ten vstupuje do šestého
ročníku. V uplynulých pěti letech si seriál
vydobyl své místo v kalendáři ponysportu.
V tomto roce čeká účastníky ponyligy osm
kvalifikačních kol. Pravidla  zůstávají v pod-
statě stejné jako v minulých letech. Závodí
se podle zavedeného modelu ve třech
kategoriích - Ponyliga  pro děti do 12 let,
otevřená Pony extraliga a dále kategorie
Teenager pro jezdce do 21 let na velkých
koních.

Seriál zaháji l  o velikonoční neděli
23. března 2008. O týden dříve, v neděli
16. března proběhla v heroutické hale
„generálka“. Hlavní soutěž pony -LP- se
získala  loňská vítězka finále Ponyligy Pet-
ra Boháčová na TARA 16 (Jezdecká stáj
Delta o.s.), která porazila soupeřky z JK
Mělník Marii Hrudkovou (FÍK - 2. místo)
a Dominiku Řezníčkovou (JACK - 3. místo).
V nejobtížnější soutěži pro koně -ZL- zvítě-
zila Chiara Szitášová s koněm LUKY 1(JK
Modane,o.s.) a tato jezdkyně přidala i dru-
hé místo s koněm PINK PANTHE. Třetí
skončila Dita Kunová na IBIŠEK (JO Bra-
dáčův Dvůr). Závodů se zúčastnilo také
několik mladých jezdců za Slovenska.

O velikonoční neděli pak první soutěží
začal šestý ročník  seriálu Ponyliga 2008
v rámci Jarní ceny Heroutic.

Závodníky naštěstí neodradilo spíše
vánoční počasí a po ránu byly Heroutice
pod pořádnou sněhovou pokrývkou. Ve
všech kategoriích se však sešla kvalitní
konkurence a v nejmladší kategorii pony
se opět objevilo i několik nových jmen.

Vítězkou prvního kvalifikačního kola
Ponyligy pro děti do 12 let se stala loňská
vítězka finále kategorie Petra Boháčová na
ryzce TARA (JS Delta). Tato jezdkyně byla
zároveň jedinou z mladších dětí, kdo si
troufl i na start mezi staršími v otevřené
Pony Extralize a i zde se po bezchybném
výkonu umístila.

V prvním kole Pony Extraligy (-SPB-) se
na stupni vítěze objevila překvapivě  teprve
13letá Teresa Klímová na klisně ANETA
(JK Kamenice), která je nováčkem této
kategorie. Na druhé místo odsunula Ivanu
Hronovou z JS Opatrný na zkušeném
běloušovi MAXIMO COPILOT (tento pony
je již dvojnásobným účastníkem velkého
finále Pony Extraligy s výměnou koní
v minulých letech s jezdkyní Žáčkovou).
Stáj Václava Opatrného tak překvapila
nejen početnou, ale navíc i velmi úspěšnou
pony ekipou.

Následovala kategorie Teenager do 21
let na velkých koních. Zde si prvenství
v 1. kole (-ZL-) odnesla loňská vítězka finále
domácí Jana Perníčková, tentokrát v sedle
koně ÚSVIT. Podrobné výsledky, fotogalerii
a další zajímavosti najdete na samostatné
stránce seriálu www.ponyliga.cz

Parkurová stáj Accom Praha 
přijme ošetřovatelku. 

Tel.: 602 273 230
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V dortmundské Westfalenhalle se týden
před velikonocemi odehrálo další střetnutí
jezdecké elity. Z domácí špičky nechyběl
Ludger Beerbaum, stejně jako jeho švagro-
vá Meredith, Christian Ahlmann, Marcus
Ehning, Rene Tebbel, Franke Sloothaak,
Daniel Deusser a Heinrich-Hermann Enge-
mann a mnozí další, Švédsko reprezento-
vali Rolf-Göran Bengtsson, Helena Lund-
bäck a Linda Heed, z Holandska přijeli
Gerco Schröder, Albert Zoer, Jürgen Sten-
fert a Gerald Geessink. Irsko reprezentova-
li Jessica Kürten a Cameron Hanley,
Rakousko Hugo Simon a Thomas Früh-
mann, zkušenosti sbírali Rus Vladimír
Běletskyj, Maďar Balazs Krucso i Čechy
reprezentující Emma de Moussac, ale zají-
mavých tváří bylo mnohem víc. Nechyběly
ani kvalitně obsazené drezurní soutěže.

Zajímavou strukturu měla hlavní sobotní
soutěž, tradiční Championat von Dort-
mund. Čtyřicet jezdců bylo vylosováno do
osmi skupin, ze kterých přímo do rozeska-
kování  postupovali vítězové, doplnění troji-
cí nejlepších z umístěných na druhém či
třetím místě. Jezdci se museli snažit už
v základním parkuru porazit čtveřici konku-
rentů a stejně se stalo, že postupovali dva
vítězové s jednou chybou. Ve finále se
však začínalo od nuly.

Skvělý byl hned první startující, Švýcar
Pius Schwitzer s valachem UNIQUE X CH
(Ulysse de Thuri) bez chyby a velmi rychlý.
Další, Švéd Rolf-Göran Bengtsson
s 9letým holštýnem CASALL LA SILLA
(Caretino) také s nulou, jen o něco poma-
lejší. Jeho krajanka Linda Heed na THUN-
DERBIRD (Robin Z) stejně jako v základ-
ním parkuru jednou shodila a obsadila
konečnou devátou příčku. Úžasný byl
domácí reprezentant Christian Ahlmann
s 9letým  rýnským valachem PERRY LEE
(Pythagoras Z). Bez chyby a o vteřinu
rychlejší, než dosud vedoucí Švýcar. Myle-
ne Diedrichsmeier s hřebcem QUARTZ 7
(Quality To) jednou shodila a pomalejším
časem nakonec skončila desátá. Další
startující, domácí Jörg Kreutzmann s bel-
gickým hřebcem SAUTERNES TER
VLUCHT (Gotspe) po pěkném předvedení
s nulou - třetí místo. Další
ze Švédů, Royne Zetter-
man se svou jednič-
kou,12letým val. ISAAC
(Feliciano) čistě, ale
pomalu a nakonec šestý.
Jen o málo rychlejší
domácí matador Thomas
Voss na holštýnské klis-
ně OPTIK (Lord Calan-
do), také bez chyby
a skončil pátý. Hodně se
čekalo od už pětinásob-
ného vítěze předchozích
ročníků, Ludgera Beer-
bauma s veteránem
GOLDFEVER (Grosso
Z). Shodil však hned prv-
ní skok a skončil osmý.
Jen o příčku výš se s jed-
nou chybou posunul
poslední startující, 65letý
Hugo Simon na belgické
klisně UKINDA (Emilion).
Poslední kvalifikovaný
Marcus Ehning svého
SANDRO BOY (Sandro)
šetři l  na Velkou cenu
a do rozeskakování
nenastoupil. Zvítězil
Christian Ahlmann, dru-
hý skončil Pius Schwit-

Jezdecký svátek v Dortmundu
zer, třetí Jörg Kreutzmann a čtvrtý Rolf-
Göran Bengtsson.

Vyvrcholením závodů byla v neděli GP
der Bundesrepublik. Na startu se předsta-
vilo čtyřicet čtyři dvojic, ale jen sedm z nich
se dokázalo dostat přes úskalí základního
parkuru do rozeskakování. Vysokou laťku
nasadila hned první z nich Linda Heed na
12letém val. THUNDERBIRD. Šla bez chy-
by, velmi rychle a dlouho se zdálo, že zví-
tězí. Další na startu,  domácí Hermann-
Josef Klöpper s 12letým vestfálským
hřebcem DIAGONAL (Diamantino) jednou
shodil a šel relativně pomalu.V konečném
účtování to pro něj znamenalo sedmou
příčku. Pak se objevil další z mladých
Němců, Karl Brocks na 8leté LUISA
D (Lancer III) po jistém a bezchybném
výkonu nakonec skončil pátý. O tři deseti-
ny byl rychlejší Rolf-Göran Bengtsson, ten-
tokrát s 8letým holštýnem QUINTERO LA
SILLA (Quantum) a to stačilo na čtvrté mís-
to. Druhý nejrychlejší čas měl obhájce loň-
ského prvenství Marcus Ehning, na SAND-
RO BOY, ale chyba ho odsunula na šestou
pozici. Top favoritkou byla Meredith Micha-
els-Beerbaum s Contenderovým potom-
kem CHECKMATE. Přes velikou chybu
v nájezdu na třetí skok, kterou její 13letý
hanoverán dokázal eliminovat, přejela
dosud vedoucí mladou Švédku o čtyři seti-
ny vteřiny. Nechtěl to tak nechat poslední
startující Pius Schwizer 12letým UNIQUE
X CH. Precizní a při tom rychlou jízdou
dokázal srazit čas o další dvě desetiny
a zaslouženě zvítězil. Pius Schwitzer
dostal za své vítězství Mitsubishi Colt
v hodnotě 20 160,- EUR, Meredith Micha-
els-Beerbaum auto stejné značky za
14 660,- EUR a třetí místo Lindy Heed bylo
oceněno šekem na 8 000,- EUR.

Emma Augier de Moussac tentokrát asi
dosáhla nejlepšího výsledku s 8letým bel-
gickým valachem TURBO R (Darco), když
dvouhvězdičkové -T- dokončila s osmi
body.

Z hlavní drezurní soutěže GPS si odvez-
la prvenství domácí Carola Koppelmann
s 15letým hanoveránem LE BO (Lauries
Crusador xx) 71,280% před Rakušankou

V holandském s’Hertogenbosch vyvr-
cholí tento víkend (27.-30. března letošní
západoevropská skoková liga SP. Na čele
prozatímního pořadí je po posledním kole
ve španělském Vigu (8.-10. února) zcela
jasně Jessica Kürten se 79 body. Následují
jezdci Rutheford Latham (ESP), M. Micha-
els - Beerbaum (GER), Tim Stockdale
(GBR), Gerco Schröder (NED), Steve
Guerdat (SUI), Rolf -Göran Bengtsson
(SWE), Patrick Mc Entee (BEL), Albert
Zoer (NED), Ludger Beerbaum (GER),
Helena Lundbäck (SWE), William Whitaker
(GBR), Harry Smolders (NED), Marcus
Ehning (GER), Hans Engemann (GER).
Tito jezdci se do Göteborgu s největší
pravděpodobností probojují. O další postu-
pová místa pak v závěrečné kvalifikaci sve-
dou boj především Michael Whitaker
(GBR), Eugenie Angot (FRA), Mikael For-
sten (FIN), Rodrigo Pessoa (BRA), Malin
Baryard - Johnsson (SWE), Markus Fuchs
(SUI), Max Kühner (GER), Judy Ann Mel-
chior (BEL), Omar Bonomelli (ITA) či Nick
Skelton (GBR) na 16.-25. místě.

Finále Světového poháru
v drezuře

Zatímco skokoví jezdci o své finále ještě
bojují, v drezuře je již jasno. Ta má své
kvalifikace hotové a v s’Hertogenbosch se
letos jede již finálový závod.

Kvalifikaci Západoevropské ligy letos
vyhrála Anky van Grunsven (NED) součas-
ně s  Janem Brinkem (SWE). Oba získali
60 bodů. Třetí skončil Anders Dahl (DEN)
56, čtvrtá dánská princezna Nathalie zu
Sayn Wittgenstein (DEN) 53, pátá Kyra
Kyrklund FIN 47, šestý Andreas Helgstrand
(DEN) 45 a na sedmém místě skončili sou-
časně Laurens van Lieren (NED) 43 a
Jeroen Devroe (BEL) 43. Spolu s těmito
osmi jezdci postupuje i obhájkyně titulu
Isabell Werth (GER). Z Australské ligy
postoupil Rozzie Ryan (AUS), z  Americké
ligy Jane Hannigan (USA) a Courtney King
(USA) a z naší  Středoevropské ligy Michal
Rapcewicz (POL).

V s’Hertogenbosch
finále i o finále

Nestárnoucí Hugo Simon (65) na CALDATO

Victorií Max-Theurer s oldenburským vala-
chem FALCAO (Feiner Stern) 69,760%,
třetí byla 25letá Helen Langehanenberg
s 9letou RESPONSIBLE (Rohdiamant)
69,640 % a čtvrtý Ludwig Zierer na WELTI-
NO (Welt Hit II) 67,240%. 

Podrobné výsledky jsou na stránce
www.escon-marketing.de

Václav Dvořák

Jezdecká škola
Equus Kinsky

v Hradištku 
u Sadské 

nabízí:
●● výcvik jezdců a koní
●● ustájení koní
●● rekreační pobyty v penzio-

nu Caesar
●● prodej koní

další informace na: 
www.equus-kinsky.cz
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Do Zduchovic pro traktory
Již na stránkách Jezdecké ročenky 2007 jste se mohli dočíst, že letošní sezó-

na ve Zduchovicích bude ve znamení nových seriálů. Tradiční Pony Channel Star
pro jezdce na pony (-ZLP-STPB-) je rozšířen i o soutěže juniorů na koních (-Z-S-)
a přejmenován na Junior Channel Star. Jednotlivá kola Junior Channel Star 2008
se budou konat v termínech 5. - 6. dubna, 3. - 4. května, 7. - 8. června a 20. - 21.
září. Funále se pak pojede 11. října.

Druhým zduchovickým seriálem pak bude John Deer Tour 2008 o celkovou
dotaci 600 000,- Kč, který je rozdělen do dvou částí Small a Big Tour. Finale
John Deere Tour se bude konat v rámci Milionového víkendu ve Zduchovicich 6.
září a z každé tour si vítěz odveze travní traktor v hodnotě 144 900,- Kč. Tři kvali-
fikační kola jsou pak na programu 12. - 13. dubna, 10. - 11. května a 14. - 15.
června. Podrobná pravidla seriálů naleznete na nových stránkách společnosti 
www.kone-zduchovice.cz

Nejen o tomto víkendu, ale možná
i v celých dějinách zahraničních výjezdů,
byl vytvořen rekord v účasti českých jezdců
na závodech v zahraničí. O velikonočním
víkendu se ve Wiener Neustadtu (Rakous-
ko) místo původních nahlášených 30 dora-
zilo celkem 27 jezdců s celkem 50 koňmi. 

Všichni jezdci podávali pěkné výkony
(na úrovni do 130 cm) srovnatelné se
zahraniční konkurencí a umístili se celkem
21 krát na prvním až třetím místě! Nejús-
pěšnější byla juniorka Veronika Klárová
(JK Agrostyl Otice), která vyhrála celkem
čtyřikrát (110-120 cm). Vyšších soutěží se
zúčastňovali pouze Zdeněk Žíla, David
Fialka a Josef Kincl, který jako jediný
absolvoval nedělní Indoor Grand Prix (150
cm s rozeskakováním) a umístil se na 8.
místě z celkového počtu 29 startujících.
Celkovým vítězem se stal nám všem dobře
známý soused ze Slovenska, Juray Hanu-
lay se svojí 8. letou klisnou ALUTA (Alube
Z x Laval II - možná pro zajímavost-babič-
kou Aluty je klisna Uta, která v holštýnsku
dala spoustu plemenných hřebců a jedním
z nich byl v Čechách dobře známý Lan-
dos). Soutěže pro mladé koně byly pro
naše jezdce taky velmi úspěšné a tradičně
probíhali po 22. hod večer. (Podrobnosti na
www.horses4sport.com)

Společenské možnosti ve Wiener Neu-
stadt a dobré přátelství majitele M. Stein-
brechra a Martina Ohnheisera potvrdila
i skutečnost, že jezdci Zdeněk Žíla a Martin
Šoupal, který byl na těchto závodech pou-
ze v roli trenéra, v pátek v noci zúčastnili

i stavby parkuru. Jeho úskalí pak společně
s domácími organizátory a stavitelem pro-
brali v místním jezdeckém baru.

Těmito krásnými závody byla ukončena
halová sezona v tomto překrásném
a dokonalém areálu. Seriál Outdoor závo-
dů ve Wiener Neustadt začíná již v polovi-
ně dubna. V. Šimůnková

Rekord ve Wiener Neustadt

Spřežení ve
Slatiňanech

V sobotu 22. března se ve Slatiňanech
konaly další halové závody spřežení. Plno
bylo především v soutěži jednospřeží, ke
které dorazilo celkem 17 jezdců. Po dvou
kolech zvítězila Markéta Jelínková na
QUINTA (JK stáj Accos) před Pavlem
Jadrníčkem z NH Kladruby n.L. s Genera-
lissimus Aversa XLIV.

Dvojek bylo ve Slatiňanech sedm
a z vítězství se radoval Roman Vyskočil
(JK NH Kladruby) před Leošem Císařov-
ským (JK Trojan) a Jiřím Nesvačilem ml.
(JK NH Kladruby). Mezi čtyřmi čtyřkami
nenašel přemožitele Petr Vozáb z NH
Kladruby n.L.
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Pokud jste náhodou Středočeši a pohy-
bujete se občas v okolí Brandýsa nad
Labem mohli jste si všimnout, nové haly
v blízkosti jezdeckého střediska, ve kterém
je doma juniorská drezuristka Eva Droze-
nová. Každého pochopitelně napadne, že
se jedná o další krásnou jezdeckou halu,
která nahradí původní stanovou jízdárnu
(25x40m). Jak to vypadá před sezónou
2008 s tréninkovými možnostmi dvojice
Eva Drozenová - LIMERIK, která podle loň-
ských výsledků patří k favoritům letošní
šampionátové kategorie starší junioři, jsme
se zajeli do Brandýsa zeptat osobně. Vše
na pravou míru uvedla matka naší nadějné
juniorky Eva Drozenová starší.

„I když to tak vypadá, zatím to není to
pravda a naše koně se v nepříznivém
počasí musí i nadále spokojit s krytým pro-
storem ve stanu. Hala by sice skutečně
byla ideálním jezdeckým místem, ale před-
nost umístění pod střechou dostaly před
koňmi stroje naší tiskařské firmy Branaldi.
Přednost dostala pochopitelně činnost, kte-
rá musí budoucnost naší stáje nejprve zaji-
stit. Až příznačnou zajímavostí však je, že
zatímco naše nová výrobní hala připomíná
spíše krytou jízdárnu, naše firma po léta
působí ve skutečné historické jízdárně
brandýského zámku. V podstatě se tak
vlastně stěhujeme z jízdárny do jízdárny.“

Čemu se věnuje firma Branaldi?
„Naše rodina podniká již 12. rok v oblasti

velkoplošného tisku a speciálně se zabývá-
me výrobou produktů pro podporu prodeje.
Pravděpodobně každý ze čtenářů Jezdce
se již s našimi výrobky setkal. I když se
věnujeme celému spektru tiskařské práce,
naší specialitou je tvorba kartonových
reklamních stojanů, ze kterých je v obcho-
dech nabízeno různé zboží. Až do této
doby jsme se museli s řadou zakázek obra-
cet na různé subdodavatele v zahraničí.
Díky této hale jsme však mohli umístit ofse-
tový tiskařský stroj určený k velkorozměro-
vému tisku 1 620 x 1 200 mm k nám do fir-
my. V ČR se jedná o zatím první a jediný
stroj firmy KBA ze SRN. Jen on sám váží
100 tun a museli jsme kvůli němu speciálně
zesilovat základy haly. Jinak pochopitelně
do naší produkce patří i tisk všech reklam-
ních poutačů,  bannerů a samolepek. Se
svými produkty se tak potkáváme i na větši-
ně jezdeckých soutěží.“

Z jízdárny do jízdárny

Ale pojďme zpět do stájí. V jaké formě
je LIMERIK (Lomikar) a jaké cíle jste si
vytkly pro sezónu 2008?

„LIMERIK je v pořádku a doufáme, že se
nám podaří zvládnout kvalifikaci pro pražský
šampionát a v kategorii st. juniorů, kam letos
Eva přešla, budeme opět někde vepředu.“

Kolik koní máte ve stájích u Brandýsa
nad Labem?

„Momentálně je zde 7 koní a vedle koní je
to například i v ČR úspěšný pony CIPÍSEK.
Jedničkou pro sezónu 2008 zůstává LIME-
RIK (LOMIKAR), který se po téměř desetile-
té zkušenosti v soutěžích všestrannosti
v Itálii, kam putoval z humburského hřebčí-
na Kubišta v roce 1994, v drezurních soutě-
žích velmi dobře uplatnil. Dalším naším sou-
těžním koněm je 9l. MONTANA (Landos)
a po různých obchodních peripetiích s hano-
verskou obchodní stájí si v našich stájích
začíná zvykat 7letá MARIONETTE (Wolken-
stein po Weltmeyer).“

Eva Drozenová ml. s hanoverskou MARIONETTE

Eva Drozenová st.

www.branaldi.cz

Kdo má nad Evou trenérský dohled?
„Spolupracujeme s Janem Bubnem st.

a Eva zajíždí do jeho střediska v Zádolí
jedenkrát měsíčně na 4-5 dní. Pro letošní
rok jsme také získaly od Karoliny Žižkové
pozvánku do Sportovního centra mládeže
a tak i tento trenérský dohled nyní zvažuje-
me.“

Přejeme Vám hodně úspěchů v sezó-
ně 2008. Cyril Neumann

ČSP versus Vera
Stanislav Polák, člen výkonného výboru

Asociace ČSP
Ve věci ukončení spolupráce Asociace

ČSP se společností VERA-TM, s.r.o.
zaznělo j iž mnoho různých informací
a AČSP považuje za nutné vydat ve věci
své oficiální konečné vyjádření.

AČSP vyvinula maximální úsilí ve snaze
o nalezení smírného řešení se společností
VERA-TM, veškerá tato snaha však bohu-
žel nebyla korunována úspěchem. Za Aso-
ciaci ČSP jsem byl pověřen k jednání a not-
nou dávkou nepředpojatosti jsem  hledal
cestu k dohodě s p. Mgr. Bělohradským,
výkonným ředitelem společnosti VERA-TM.
Společnosti VERA-TM byl nabídnut splátko-
vý kalendář, upravený dle jejích potřeb, jako
vstřícný krok byla nabídnuta i možnost další
spolupráce na letošním seriálu Českého
skokového poháru. Opakovaně však došlo
k situaci, kdy po vytvoření všech dohod,
pan Bělohradský tyto náhle a bezdůvodně
zrušil a na uzavření žádného z navrhova-
ných řešení nepřistoupil. Tento postoj je pro
nás velkým zklamáním a nelze, než jej shle-
dat velmi nekorektním. Vzhledem k této
situaci AČSP nezbývá než dokončit řešení
soudní cestou prostřednictvím advokátní
kanceláře Toman, Devátý a partneři. 

(Z celého půlročního jednání s panem
Bělohradským jsem nabyl dojmu, že hrál
o čas ve svůj prospěch aby se vyhnul
zaplacení dlužné částky která k dnešnímu
dni činí 1 548 452,- Kč). 

Za Agenturu Vera jsme o stanovisko
požádali Pavla Bělohradského

Po několik měsíců jsme se chovali zdr-
ženlivě a ponechali prostor pro jednání.
Osobně se domnívám, že medializace je
nejméně vhodná cesta k řešení jakéhokoliv
sporu smírnou či jinou cestou, a že ze vše-
ho nejméně prospěje jezdeckému sportu. 

Na základě telefonického sdělení, že jste
obdrželi další prohlášení AČSP ke sporné
pohledávce mezi AČSP a Vera(tm) jsem se
však rozhodnul také zveřejnit stanovisko
agentury Vera. Jedná se o oficiální stanovisko
naší firmy, které plně popisuje vývoj a vznik
sporné pohledávky v relevantních souvislos-
tech. Uvedenou tiskovou informaci tímto uvol-
ňujeme pro všechna média a veřejnost.

Protože je však informace velmi rozsáhlá
je čtenářům Jezdce k dispozici nejen na
námi spravovaných stránkách 
www.ceskyskokovypohar.com, ale po
dohodě se zpravodajem Jezdec po omeze-
nou dobu i na stránkách www.jezdec.cz



-6-

SPORT REPORTÁŽE

Memoriál
J. Zicháčka 

Už 31. ročník halových závodů a 25.
ročník Memoriálu Josefa Zicháčka ve
skokových soutěžích proběhly
16. března v hale JK Opava Kateřinky. 

V Memoriálu Josefa Zicháčka (-L*-)
odstartovalo 21 dvojic. Základní parkur
zvládlo osm soutěžících bez penalizace,
v prvém rozeskakování  čtyři  a ve druhé
jen vítěz, domácí Karel Lamich s LINA-
REM. Další tři měli jednu chybu, proto
pořadí stanovil dosažený čas. Druhý
skončil další domácí Jiří Hruška s CAL-
GARY/GABY a třetí Pavla Hrušková
s GENYLOPEM (JK B.U.K. Opava). -jge-

Karel Lamich - LINARO, JK Opava
Kateřinky - vítěz Memoriálu Josefa
Zicháčka

Jarní halovky na Nové Americe se konají
12.-13. dubna. Na programu jsou soutěže
od -ZM- do -S-. Přihlášky na e-mail:
jsvatava@seznam.cz, tel.: 605 502 725.

Jaro na Americe

S velkým zájmem jsem sledovala texto-
vou část Jezdecké ročenky 2007 týkající
se výzvy MVDr. Norberta Záliše a redak-
ce Jezdce k otázce dalšího vývoje
a budoucnosti jezdeckého sportu.

U každého z oslovených jsem našla
části, které se shodovaly a souvisely
i s mým cítěním a pohledem na bu-
doucnost našeho soužití a sportováni
s koňmi a s tématy, které mne někdy
v každodenním setkávání s jezdeckým
sportem trápí. V komplexním pojetí celé
této diskuze, mne jako ženu a možná
i mého citově vnímaného ženského pohle-
du na vztah ke zvířeti jako k živému tvoro-
vi, společníkovi a osobitému jedinci, velmi
zaujaly tyto věty z příspěvků různých dis-
kutujících. Ty nyní vytrhuji z kontextu neboť
velmi dobře vystihují to co cítím:

Co bude dál?
V minulém čísle jsme slíbili pokračovat na stránkách Jezdce v započaté diskuzi z Jez-

decké ročenky 2007 na téma Co bude dál? Na stránkách Ročenky byli diskutujícími
výhradně muži a tak jsme postrádali ženský pohled. Mezi prvními oslovenými osobnost-
mi tak byly především ženy. Jako první naváže na seriál názorů v Jezdecké ročence
moje manželka Ilona Neumannová, která se mnou celou textovou část Jezdecké
ročenky od první chvíle sledovala. Doufám, že do příště již bude hotova se svojí prací
na Ročence sportovních koní dlouholetá generální sekretářka ČJF paní Antonie Pellaro-
vá, která by tak měla být autorkou příštího příspěvku. Pro ty z vás, kteří nečetli vstupní
text MVDr. Norberta Záliše v Jezdecké ročence 2007, přichází informace, že Jezdecká
ročenka je i pro vás stále k dispozici. V nejbližších dnech bude také tento text umístěn
na našich internetových stránkách.  Cyril Neumann

a fundovaně vysvětlit, co po něm chceme.
To sebou přináší samozřejmě z naší stra-
ny dlouhodobé vzdělávání, praxi a cit. Kůň
je živý tvor a stejně jako my, se v průběhu
svého růstu vyvíjí. Jak bylo zmíněno, dneš-
ní chovatelství dokáže vyprodukovat mladé
koně, kteří mají genetické schopnosti
umožňující vysokou výkonnost v soutěže-
ní. V dnešní uspěchané době však příliš
mnoho z ambiciózních jezdců a trenérů
zapomíná na to, že i kůň roste, osvaluje
se, vyvíjí se a probíhají v něm biologické
procesy. Jeho záda nejsou hned uzpůso-
bena nést břímě, k tomu nebyl kůň zrozen.
Především tyto partie se musí osvalit
a dospět. Každý kůň má jinou psychiku,
ale většinou nám všichni chtějí vyhovět.
Někteří pochopí a dospějí později, někteří
jsou více vnímaví. A to bychom se měli
všichni naučit respektovat. Vždyť našim
cílem není vyděšené oko, narušená psy-
chika a strach, které vedou k výkonu. Ale
bohužel se s tím stále k naší ne příliš velké
chloubě setkáváme. Stejně tak by nemělo
být cílem se s pomocí koně zviditelňovat
na veřejnosti, uplatňovat svoji sílu a moc.
Bohužel pokud překročíme trpělivost
a naším cílem se stane pouze výkon, kůň
splňující všechny předpoklady nám sice
vyhoví, není to však na dlouho. Končí přetí-
žen, unaven, v horším případě s nevyléči-
telnými zdravotními problémy. Suplovat
trpělivost a výcvik moderními medikamen-
ty, technickými pomůckami či jinými meto-
dami je snaha krátkozraká. Do budoucna
přináší zdravotní rizika a hlavně zapomíná
na skutečnost, že kůň je živý tvor.

Na jedné straně nám doba přináší i to, že
úspěšní manažeři a podnikatelé chodí do
jízdáren aby se naučili „jezdit“, tedy aby
obstáli na poli svého působení mezi těmi, co
na golfu domlouvají velké obchody. Přijdou
ale k nasedlanému koni a stejně tak od
něho odejdou. Není zde vztah, cit, kontakt,
snaha porozumět potřebám koně. Na druhé
straně existují agentury zprostředkovávající
„zážitky“ (vymístování hnoje, zametení stáje
a obutí holinek), za které jsou zájemci
ochotni zaplatit nemalé částky. Komerční
svět potlačuje to, co by mělo být prvotní.
Tím je láska ke koni, cit pro jeho potřeby
a odpovědnost za jeho osud. Vnímat koně
jako partnera, který je s námi rád. Pokud to
kůň pocítí, vyhoví nám. Pokud má předpo-
klady, dovede i ty co preferují sportovní
výkon, k vysokým metám. Jezdectví je
o souhře dvou. Jako v jediném sportu na
světě je jezdectví o myšlení dvou mozků.
Jejich snahou by mělo být to samé - souhra.

• v teráriích jezdeckých stadionů běhají
koně jako veverky v kole, aby si zasloužili
svoji existenci
• zneužití nebo přetížení koně vždy existo-
valo a existuje
• vzdělání je v našem sportu prvořadé
• kůň s jezdcem vytvářejí dvojici
• zapojování do sportu a do soutěží, leckdy
neodpovídá jejich  fyzické dospělosti ani
stupni přípravy
• vztah ke koním se mění
• jezdectví bylo vždy o lásce ke koni
• vlastnosti jako snobismus, touha se něko-
mu vyrovnat nebo ho předčit
• koně jsou stále výkonnější a prošlechtěnější
• kdo si uchová lásku ke koním a přírodě,
má naději podržet si vlastní lidskost
• uspěchaný svět, netrpělivost v práci
u sebe a v práci s koněm
• koně nejsou stroje, musíme k nim mít lep-
ší vztah a pracovat s nimi v klidu a s citem,
koně to pochopí a ocení
• měli bychom lépe znát anatomii a fyziologii
• nejenom technická stránka výkonu je
důležitá.. díváme se na psychiku
• nesmíme zneužívat toho, co nám kůň
nabízí pokud na to sami nemáme
• bylo a je mi dobře s koňmi a mou ctižádo-
stí bylo na nich jezdit a přitom jim nevadit
• v současné době koně jsou nebo alespoň
by měli být našimi společníky, zábavou,
relaxací, přáteli, chceme spolu něco pěk-
ného prožít a výsledkem by měla být spo-
kojenost obou zúčastněných
• nesnažme se koně donutit, snažme se mu
porozumět a přesvědčit ho, není přitom tře-
ba překračovat jejich fyziologické možnosti
• souznění a ne dominování, ochota, ne dril
• cíl - zdravý, spokojený, vyrovnaný ochot-
ný kůň

Všichni oslovení cítí stejně jako já, že kůň
je hlavně živý tvor, většinou ochotný nám
vyhovět pokud jsme schopni mu trpělivě

Foto J. Gebauer



SPORT REPORTÁŽE

Prodám klisnu do sportu Amoural/Silvio II., v dubnu 4 roky.
Narostlá, zdravá, charakterní hnědka s lysinou, v přípravě
na první skokovou sezónu. KVH 167 cm. Cena dohodou.
Nutno vidět. Mob. 604 857 497.

Krutěnice
poprvé

Nedaleko Klatov vyrostl zce-
la nový jezdecký areál, který
v průběhu letošní zimy vyzkou-
šeli jezdci ze západních Čech
na soustředěních s Jaroslavem
Jindrou, Jaroslavem Rédlem
a Věrou Jáchimovou. S tím se
ale majitelé manželé Poskoči-
lovi nespokojili a v letošní rok-
zaháji l i  organizací závodů.
Nová hala (26 x 60 m, 26 boxů
pro příchozí) přivítala v sobotu
15. března 38 koní na prvních
závodech Jezdecké společnos-
ti Dvůr Krutěnice. Pořadatelé
pod vedením Pavlíny Paroulko-
vé připravili s minimálními zku-
šenostmi s pořádáním závodů
organizačně bezchybné tři sou-
těže stupnů -ZM- až -ZL-.

Aktivity krutěnických tím
nekončí a v sobotu 29. března
se zde uskuteční ZZV,které
budou mít o den dříve svoji
generálku. Další závody jsou
naplánovány na srpna. -jach-

V Albertovci
v hale

Další halové závody, tento-
krát skokové, pořádal 22. břez-
na JK Hřebčína Albertovec.
Výjimečně pěkné počasí zpří-
jemnilo 79 startujícím albertov-
ské klání. V hlavní soutěži (-L*-)
startovalo šestnáct dvojic.
Základní parkur zvládly dvě
dvojice bez chyby. V rozeska-

Martin Brát - ARENA 1  (JK
Baník Ostrava) zvítězil v -L*-
v albertovské hale

Výsledky
Heroutice 16. 3. stupň. obt.

do 90 cm 1. Ptáková - MELIN-
DA (JS Podkovářství Řeřichy),
stupň. obt. do 100 cm 1.
Říhová  – HÁDANKA (JK
Heroutice), ponyhandicap ZLP
1. Lešetická – VIKI (JS Řitka),
ponyhandicap LP 1. Boháčová
– TARA (JS Delta), -ZL- 1. Szi-
tášová – LUKY (JK Modane).

Krutěnice 15.3. -ZM- (5) 1.
Paroulková – PERLIČKA ( Dvůr
Krutěnice), stupň. obt. do 100
cm (40) 1. Šlechtová – BUMBR-
LÍČEK (Bernartice), -ZL- (26) 1.
Mayer – COLETTE (Ohrazenice).

Opava 16.3. Cena nadějí -
stup. obt. do 100 cm - děti
a junioři (5) 1. Tellingerová -
MIRELKA, 2. Zwinger - DIRTY
Z, 3. Tellingerová - VULKAR
(všichni JK Opava Kateřinky),
ostatní (14) 1. Košnarová -

REKVALIFIKAČNÍ KURS PRO INSTRUKTORY
TURISTICKÝCH JÍZDÁREN

Kurs bude otevřen v Praze ve spolupráci s akreditovaným pra-
covištěm MŠMT pana Mgr. Jaroslava Sedláčka, v rozsahu 153
hodin (plus závěrečná zkouška).

Zahájení  květen 2008 - ukončení červen 2008.
Min. věk uchazečů 18 let, jezdecká praxe min. 3 roky (jezdecká
licence není  podmínkou).

Úspěšný absolvent získá osvědčení o rekvalifikaci
pro zaměstnání v oboru.

Uzávěrka přihlášek do 20. dubna 2008 na adrese:
Kolářová Veronika, V úvalu 158/30, Praha 5, 150 00

Informace : tel. 603 33 24 18
kolarova_veronika@quick.cz

Jezdecká škola 
Pastviny Pilníkov

nabízí 
formou inseminace 

čerstvým spermatem 
hřebce

577 ROCK ‘N ROLL
Připouštěcí poplatek 

8 000,- Kč + DPH
tel.: 499 898 165

602 594 052
www.pastviny.wz.cz

CITADELA 1 (JK Havránek), 2.
Škodík - LUPINO 2 (TJ Moravia
Dubňany), 3. Kincl - LAURA 12
(JO Horymas Hor. Město), -ZL-
+ finále pro 5 (25) 1. Kincl -
RENAISSANCE, 2. Kincl -
BENETKA (JO Horymas Hor.
Město, 3. Zvinger - COLOMBO
1 (JK Opava Kateřinky), Memo-
riál Josefa Zicháčka -L*- (21)
1. Lamich - LINARO, 2. Hruška -
CALGARY/GABY (JK Opava
Kateřinky, 3. Hrušková - GENY-
LOP (JK B.U.K. Opava).

Albertovec 22.3. stup. obt.
do 110 cm - děti a junioři (8) 1.
Zelinková - POMĚNA (JK Pře-
rov), ostatní (23)  1. Brát - ARE-
NA 1 (JK Baník Ostrava), stup.
obt. do 120 cm - děti a junioři
(5) 1. Zelinková - POMĚNA (JK
Přerov), 2. Konečný - NAJDY, 3.
Konečný - SERŽANT (JK
Pegas),  ostatní (27) 1. Olšák -
OKTÁVA 1 (JK Hřebčín Alberto-
vec), 2. Šindler - ARANKA 7 (JK
Dolní Životice), 3. Konvička -
DUEL 1 (JK Baník Ostrava), -L*-
(16) 1. Brát - ARENA 1 (JK
Baník Ostrava), 2. Holušová -
NAIROB (JK Starý mlýn Opava
Kylešovice), 3. Honč - ÉRA 1
(JK Mokré Lazce).

Slatiňany 22.3. spřežení hala
jednospřeží (17) 1. Jelínková
(JK Accos), 2. Jadrníček (JK NH
Kladruby), 3. Neumannová (JK
Slatiňany), dvojspřeží (7) 1.
Vyskočil (JK NH Kladruby), 2.
Císařovský (JK Trojan), 3.
Nesvačil J. ml. (JK NH Kladru-
by), čtyřspřeží (4) 1. Vozáb (JK
NH Kladruby),  2. Kurka
(3K Přední Lhota), 3. Jirásek
(JK Robousy)

kování zvítězil  Martin Brát na
ARENA 1 z JK Baník Ostrava.
Druhá, s 9 tr. b.  skončila R.
Holušová s NAIROBEM z JK
Starý mlýn Opava Kylešovice
a třetí s 1 tr.b. ze základního
kola skončil L. Honč s ÉROU 1
z JK Mokré Lazce. -jge-

Foto J. Gebauer

Prodej sena, slámy,
včetně dopravy.

Mělník.

Tel.: 777 234 448
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NOVù :      ·PIâKOVÍ H¤EBCI Z NùMECKA

Stanice hfiebcÛ HOLKENBRINK 
ve spolupráci s René Tebbelem

nabízí své vynikající skokové a drezurní hfiebce
ãesk˘m a slovensk˘m chovatelÛm

www.hengststation-holkenbrink.de

H¤EBâÍN KONOPI·Tù 

nejvût‰í chov nûmeck˘ch teplokrevníkÛ v âechách 
nabízí konû vynikajících vestfálsk˘ch, hannoversk˘ch 

a hol‰t˘nsk˘ch skokov˘ch a drezurních linií 
ve v‰ech kategoriích. 

45 km od Prahy.

V̆ hradní zástupce Stanice hfiebcÛ 
HOLKENBRINK 

pro âechy a Slovensko 

Kontakt a objednávky na telefonu 737 707 925, 
e-mail : info@gestuetfranzferdinand.com


