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PROSTĚJOV

Do soutěže Samsung Nations Cup Trophy vstou-
pila ČR v pátek 11. června v polské Poznani.
K CSIO**** Poznaň odjel reprezentační tým ve slo-
žení A. Opatrný (CRAZY LOVE, FAMOUS, SUPRE-
ME OIL TEAM), J. Papoušek (GEMINI T, LESTER),
P. Doležal (POWER PLAY, POMPÖS) a V. Macá-
nová (PRINCESS, LISETTE). Protože nakonec
neodcestoval původně zamýšlený pátý reprezentant
bylo tedy od počátku zřejmé, že Pohárový křest ten-
tokrát prodělá V. Macánová. Závody v Poznani patří
v našem regionu mezi ty obtížné a tak jsme byli
zvědavi jak si loňská mistryně ČR se soutěží poradí.

Situaci ještě zkomplikovala veterinární přejímka
koní, kterou neprošla GEMINI T J. Papouška a tak
bylo navíc zřejmé, že Pohárovou premiéru roku
2004 absolvuje tým ČR nejen s nováčkem v týmu,
ale navíc ve třech.

Závody však zahájily čtvrteční soutěže. Rozpis při-
pravil soutěžícím tři úrovně. Jednu určenou mladým
7. a 8letým koním a dále pak malou a velkou túru.

Mezi mladými koňmi se hned ve čtvrtek prosadil
A. Opatrný a SUPREME OIL TEAM, kteří skončili
v soutěži do 130 cm na čas druzí. Dvojice pokračo-
vala dobře i v pátek. Zde byla ve dvoufázovém ská-
kání (135/135) po bezchybném výkonu desátá. Zde

byl bezchybný i P. Doležal s POWER PLAY, ale čas
stačil jen na 20. příčku.

Finále měli mladí koně v sobotu a k soutěži se
přihlásilo 46 dvojic. Opět nejlepší byl z našich
SUPREME a A. Opatrný, kteří po výkonu 0+4 skon-
čili na 12. místě. P. Doležal a POWER PLAY dokon-
čili s chybou v první fázi.

Soutěže malé tůry byly zahájeny ve čtvrtek dvou-
fázovým skákáním 135/140 cm. Zde předvedl nej-
rychlejší jízdu A. Opatrný na FAMOUS, ale o vítěz-
ství ho připravila chyba ve druhé fázi a tak skončila
dvojice osmnáctá.

V pátek si to A. Opatrný a FAMOUS vynahradili
ve 140 na čas, kde byli s nulou čtvrtí.

V sobotu se v soutěži stejné úrovně nejvíce dařilo
J. Papouškovi na LESTER, kteří skončili s nulou
šestí. A. Opatrný a FAMOUS skončili po chybě na 16.
místě a V. Macánová a LISETTE dokončila s 8 body.

V neděli pak měla tato kategorie na programu
skákání do 140 cm se žolíkem, ale oba naši zástup-
ci J. Papoušek (LESTER) a V. Macánová (PRIN-
CESS) shodili žolík.

Pohároví koně zahájili skokem do 145 cm. A. Opa-
trný (CRAZY LOVE) a P. Doležal (POMPÖS) inkaso-
vali 8 bodů, V. Macánová na LISETTE 16 bodů.

V Poháru však náš tříčlenný tým doslova excelo-
val. Podle vyjádření jezdců byla obtížnost parkúru
skutečně pohárové úrovně a rozhodně obtížnější než
při českém CSIO. Náš tým dokázal ve třech, se
součtem 8 bodů, postoupit mezi 14 celky z šestého
místa do druhého kola. Oba naši zkušení jezdci prošli
prvním kolem s nulou, V. Macánová měla premiéru
za 8 bodů.

Druhé kolo se nejlépe vydařilo P. Doležalovi na
POMPÖS, kteří zopakovali bezchybný výkon.
A. Opatrný a CRAZY LOVE inkasovali 4 body a
V. Macánová 16. Náš tým se tak propadl na 8.
místo, což ovšem nijak nesnižuje celkový velmi
dobrý výkon našeho tříčlenného družstva.

Z vítězství se radoval celek Jižní Koree, který
vede P. Shockemöhle, před Německem a Švýcar-
skem. Čtvrtou příčku obsadili domácí Poláci.

V sobotu měla trojice pohárových koní volno
a v neděli je pak čekala Velká cena. Ta měla sku-
tečně očekávanou obtížnost a ze startovního pole
53 dvojic si s parkurem bezchybně poradila pouhá
čtveřice startujících. Naši jezdci, mezi nimi bohužel
nebyli. P. Doležal a A. Opatrný dokončili s 8 body,
V. Macánová s 20. Zvítězil Švéd S. Johansson na
NOSTRADAMUS.

K. Bardonová - MAVERICK

V Neubeeren 
ve finále

Reprezantace našich mladých jezdců se ve
dnech 18.-20. června zúčastnila prestižního turnaje
v německém Neubeeren. Toto CSIO J/Y je tradičně
jednou z hlavních zkoušek německé reprezentace
před ME a tak vedle zástupců devíti evropských
států byli na startu i vybraní jezdci  z pěti spolko-
vých zemí.

Náš tým byl složen z K. Bardonové s koňmi
VIKOMT a MAVERICK, (který byl jako jediný určen
pro nejtěžší soutěže velké túry), J. Kincla s LERY
a AC ATOM a R. Šafraty - BLESK.

Soutěže malé túry měly dvě kvalifikační kola do
135 cm na čas s nedělním finále do 145 cm s roze-
skakováním. Velká túra připravila obdobný model
jen o deset cm vyšší.

První kolo malé túry se v pátek nejlépe povedlo
R. Šafratovi na BLESK, který po bezchybném výko-
nu skončil na 12. místě. S nulou absolvoval i
J. Kincl na LERY, VIKOMT dokončil se 4 body, AC
ATOM s osmi.

Druhé kolo malé túry nedokončil R. Šafrata na
BLESK, který v průběhu parkuru odmítl pohyb
dopředu a nakonec byl vyloučen. Další koně
VIKOMT, LERY i AC ATOM měli shodně jedno sho-
zení a nejlépe se umístil J. Kincl na AC ATOM na
12. pozici.

Všichni naši zástupci se pak kvalifikovali do finále
mezi nejlepších 40 koní malé túry. Do něho si
J. Kincl vybral LERY a ukázalo se že to byla dobrá

volba. Po výkonu 0 + 0 se naše dvojice umístila na
3. místě. BLESK dokončil s jedinou chybou
a VIKOMT se dvěma.

Velkou radost nám však udělal především
MAVERICK a K. Bardonová. Ta v konkurenci těch
nejlepších jezdců sice dokončila první kolo se 17
body, ale již druhý obtížný kvalifikační parkur do 145
cm zvládla dvojice s 5 body. I tento výkon stačil na
postup do nedělního finále nejlepších 30 koní. 

Zde v parkuru, kde skoky dosahovaly až výše
155 cm, shodil MAVERICK jen jednou a bohužel

šlápl do vodního příkopu. Výsledek 8 bodů však sta-
čil na skvělé 14. místo, což je zatím na soutěžích
takového kalibru jedinečný úspěch. 

I přes tento výkon nám zástupce stáje J. Bardon
sdělil, že po zhodnocení situace s manažerem skoko-
vé komise Z. Goščíkem bylo, především z ekonomic-
kých důvodů, rozhodnuto neplánovat účast na ME ml.
jezdců v Portugalsku. Reprezentace  mladých jezdců
absolvuje raději ještě několik menších výjezdců pro
větší skupinu jezdců této věkové kategorie, na které
by při účasti v Portugalsku již nebyly peníze.
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Padesátkrát ve Weidenu
Závody v bavorském Weidenu sice nejsou

v porovnání s našimi současnými měřítky žádné
významné evropské klání, nicméně mají v našem
mezinárodním kalendáři stále svoje místo. Určitě
i proto, že to byly v minulosti jediné závody „na
západě“, kterých se naše skoková reprezentace
měla možnost účastnit.

Pochopitelně v čele této reprezentace stál přede-
vším J. Pecháček a tudíž i on má pro Weiden sla-
bost. Byl to tedy právě on, kdo byl v čele týmu, který

J. Pecháček - VENEUR při VC Weidenu čtvrtíATLAS O. Nágra byl ve Weidenu ve formě

Českou republiku reprezentoval při jubilejním 50.
ročníku závodů ve Weidenu.

Těch se ve dnech 11.-13. června zúčastnili sko-
kané O. Nágr (ATLAS, CORREGIO K), M. Roubalo-
vá (CAPTAIN, MON ŠERY), L. Poláková (RAIN-
BOW STAR, COMTESS III), J. Novotný (COUNT-
DOWN 22) a J. Pecháček (VENEUR) a za drezúris-
ty Š. Koblížková (BLACORO K) a L. Marešová
(PLESANT)

V pátek 11. června dopoledne zahájili nejprve
drezúrní jezdci. Naše Š. Koblížková vstoupila do
závodů úlohou St. Georg a v konkurenci 22 dvojic
obsadila 17. místo.

L. Marešová startovala v úloze střední obtížnosti
(M/B) a mezi 34 dvojicemi skončila na 26. místě.

Skokané měli jako první na řadě zahajovací ská-
kání úrovně -L- a zde získala ČR 1. a 2. místo díky
L. Polákové (COMTESS III) a J. Novotnému
(COUNTDOWN 22). Zde byli také naši jezdci
seznámeni s německým systémem dělení soutěží.
Ten je zcela rozdílný od našeho a rozděluje startují-
cí až po skončení soutěže. Výsledková listina je roz-
dělena podle klíče na sudé a liché umístěné a tepr-
ve tím se získají dvě oddělené výsledkové listiny.
Tento systém lépe zohledňuje dosažené výkony na
parkuru a přitom splňuje lepší rozprostření dotací.
Ty se také rozdělí mezi dva seznamy vítězů a umís-
těných na polovinu.

V následující soutěži střední obtížnosti (M/A) star-
tovalo 38 dvojic a pro ČR získal O. Nágr (ATLAS) 5.
a J. Pecháček (VENEUR) 6. místo.

Závěrečnou páteční soutěží bylo skákání do 150
cm (S*), kde J. Pecháček potvrdil své kvality a na
VENEUR zvítězil.

V sobotu zahajovali tradičně opět drezúristé.
V drezúrní úloze S/A skončila Š. Koblížková a BLA-
CORO K na 28. místě. L. Marešovaá a PLESANT
měli obtížnost o stupeň lehčí a mezi 16 dvojicemi
skončili na 13. pozici.

Naopak skokanům se i v sobotu dařilo L. Poláko-
vá na COMTESSA III (maj. p. Soul) získala druhé
vítězství v soutěži M/B (do 130 cm) a ve stejné sou-
těži byl O. Nágr a CORREGIO K třetí.

Pro druhé vítězství si dojel v sobotu odpoledne
i J. Pecháček na VENEUR, který zvítězil v M (do
140cm) po rozeskakování pěti dvojic. Mezi umístě-
nými skončila ještě M. Roubalová a CAPTAIN (4
body) na 9. místě.

CSI*** Sopoty
Ve dnech 18.-20. června se zúčastnil náš repre-

zentační tým závodů CSI*** v Sopotech. Český tým
přijel do Polska ve složení A. Opatrný s koňmi
FAMOUIS, CYRIL a GRAND, Z. Zelinková s koňmi
CARUSO 205 T, LA MANCHE T a VOLON-
TER T a K. Papoušek s koňmi LARAMON, ALEDA
KALEK a KO DARCO.

V Sopotech se pořádají skokové závody v areálu
dostihového závodiště na travnatém povrchu před
pevnou tribunou. V letošním roce bojovalo o celko-
vou dotaci v přepočtu 750 000,- Kč dvě stě startují-
cích dvojic ze 12 zemí. Z Polska, Česka, Belgie,
Dánska, Estonska, Nizozemí, Litvy, Norska, Nového
Zélandu, Švýcarska, Ruska a Ukrajiny .

Parkury byly postaveny již od zahajovacího ská-
kání na vyšší úrovni obtížnosti, která stále gradovala
až do nedělního Grand Prix.

V páteční soutěži č.1, do 130 cm s rozeskaková-
ním, skončili naši koně LARAMON (0,0 tr.b.) na 6.,
ALEDA KALEK (4 tr.b) na 32. a VOLONTER T (8
tr.b.) na 56. místě.

V kvalifikační soutěži pro Grand Prix č.2, 140 cm
na čas, zvítězil FAMOUS (0 tr.b.), na dalších mís-
tech byli za ČR GRAND (0 tr.b.) 12., KO DARCO
(12 tr.b.) 38. a LA MANCHE T (12 tr.b.) 39.

V poslední páteční soutěži č.3, volba dráhy 150
cm hodnocena ve stupnici C, skončili CYRIL na 7.
a CARUSO T na 8.místě.

V sobotu se začínalo soutěží do 130 cm na čas.
Ta znamenala pro naší ekipu další vítězství a zajisti-
la ho dvojice K. Papoušek a ALEDA KALEK (0
tr.b.). VOLONTER T (0 tr.b.) byl 12. a 24. skončil
LARAMON (4 tr.b.).

Soutěž č.5, dvoufázové skákání 140 cm, byla
druhou kvalifikační soutěží pro Grand Prix. Zde byl
KO DARCO (0,8 tr.b.) na 13., CYRIL (4 tr.b.) na 24.,
LA MANCHE T (4 tr.b.) na 29. a CARUSO 205 T (5
tr.b.) na 37. místě.

Závěrečnou soutěží soboty byla stupňovaná

Nedělní dopoledne patřilo opět drezúře a třetí
start BLACORA K v úrovni IM I znamenal 14. místo.
Současně se však již i skákalo a třetí vítězství si na
své konto připsala L. Poláková a COMTESSA III
(dvouf. skákání kl M.).

Předposlední skokovou soutěží bylo S* (150 cm)
s rozeskakováním, kde startovala M. Roubalová
s koňmi MON ŠERY a CAPTAIN, ovšem s chybami.

Závěrečná Velká cena Weidenu měla na startu
28 koní a z našeho týmu to byl J. Pecháček (VE-
NEUR), O. Nágr (ATLAS) a L. Poláková (RAINBOW
STAR).

Parkur obtížnosti S* s finále pro nejlepších šest
dvojic. K naší radosti v něm nechyběl J. Pecháček
a VENEUR, O. Nágrovi na ATLAS unikla „sieger-
runde“ o vlásek když skončil sedmý.

J. Pecháček nakonec neobhájil své prvenství
z roku 2002 a skončil po bezchybném výkonu na 4.
místě. První dvě místa obsadil J. G. Knutsen
s koňmi LORD LOXLEY a ORIENT EXPRESS.

obtížnost se žolíkem do 150 cm a zde startoval
FAMOUS a skončil na 13.místě.

Neděle zahájila skokem do 130 cm do první
chyby. Dařilo se opět K. Papouškovi s ALEDA
KALEK, kteří skončili na 7. místě. LARAMON
dokončil na 34. a CYRIL na 51. místě.

Předposlední soutěž před Velkou cenou dokon-
čili se 4 tr.b. FAMOUS (19.místo) a VOLONTER T
(21.místo) a s 8 tr.b. CARUSO 205 T (34.místo).

Do Grand Prix 150 cm se kvalifikovalo celkem 36
dvojic.Tato soutěž byla zároveň vypsaná jako jedna
z kvalifikací pro ME 2005. První z naší kvalifikované
trojice startovala Z. Zelinková na LA MANCHE T

a po dvou chybách skončila na 16. místě. Také
K. Papoušek s KO DARCO se nevyhnul dvěma
chybám a skončil v konečném hodnocení o jednu
příčku výše.

Pouze tři dvojice absolvovaly základní kurs bez
chyb. Mezi nimi byl k naší radosti i A. Opatrný na
GRAND. Vítězem GRAND PRIX BALTIC CUP se
nakonec stal Bert Prouve z Belgie na koni REGGI
(0,4 tr.b). Druhý byl Aleš Opatrný a GRAND (0,7
tr.b) a třetí domácí K. Ludwiczak na koni QUAMIRO
(0,8 tr.b).

Fotogalerii ze závodů v Sopotech naleznete na
www.tarpan.cz -ber-

A. Opatrný - GRAND Foto J. Beranová



šeno. V případě jezdectví je potřeba doprovodu ještě
větší a zde jsme museli uvolnit pro J. Hatlu dokonce
místa dvě.. Boj o počty lidí ve výpravě je skutečně
velmi přísný.

(Podle posledních zpráv z týmu J. Hatly v Radimo-
vicích bude po dohodě s ČJF tříčlennou výpravu tvo-
řit J. Hatla, anglická ošetřovatelka, která doprovázela
J. Hatlu na všech významných soutěžích a M. Šebes-
ťák jako vedoucí. Pozn. redakce.)

Právě jste se vrátil z Atén. Viděl jste i jezdecké
závodiště?

Ano, navštívil jsem i celý jezdecký areál Makropolo.
Ten leží východně od Atén a musím říci, že je skutečně
velkolepý. Nalézá se vedle dostihového závodiště
a všechna jezdecká zařízení budou vzájemně velmi
dobře přístupná divákům. Zajištěno je velmi kvalitní
ustájení pro koně. I když je lokalita obklopena kopci,
samotný areál je v rovinatém terénu a tak trasa soutěže
všestrannosti nebude terénem nějak výrazně ztížena.

Říkáte divákům dobře přístupné závodiště.
Bude to platit i pro samotné sportovce? Z olympij-
ské vesnice je to na závodiště přes 80 km a zkuše-
nosti loňských zkušebních jezdeckých soutěží
ukázaly, že cesta může trvat i přes tři hodiny.

To je bohužel pravda. Samotní organizátoři sice
slibují, že dopravní situace v době konání her nebude
tak katastrofální a připraveny jsou programy vybízející
Atéňany k odjezdu na dovolené, ale sám mám
o těchto úvahách pochybnosti. Naštěstí k jezdeckému
areálu je z části možno využít dálniční úsek vedoucí
z Atén na nové letiště.

Je povinnost bydlet v olympijské
vesnici?

Povinnost to není a i Český olympijský
výbor sháněl pro některé sportovce ubyto-
vání v blízkosti jejich sportovišť. Příkladem
jsou veslaři nebo vodní slalomáři, kteří jsou
ubytování nedaleko jejich sportovišť. Počet
lůžek je však již dlouhodobě deklarován
a tak sám nevím, zda by bylo možné ještě
dodatečně např. členy jezdecké výpravy
umístit v blízkosti sportoviště.

Zmínil jste se o rovinatém terénu.
Největší překážkou v Aténách však
bude pro sportovce a pochopitelně
i pro koně vedro. Víte proč Řekové zvo-
lili pro pořádání her právě horký srpen?

Oficiální verze je, že je to jediné období,
kdy mohou organizátoři zajistit, že po
masivní mediální kampani opustí Atéňané
město a odjedou na dovolenou. Neoficiál-
ně je možná i skutečnost, že vedro bude
právě pro řecké sportovce výhodou.
V každém případě, kdo se již v přípravě
nedostatečně adaptuje na vysoké teploty,
nebude pravděpodobně schopen obstát.

Nemohu nezmínit iniciativu Českého
olympijského výboru s kandidaturou
Prahy na OH 2016. Řekněte nám něco
k vaším záměrům?

Zde musím říci, že to není jen nějaké
gesto, ale zcela seriózně myšlený záměr. V současné
době jsou z pohledu kandidatury zmapována pražská
sportoviště a jasno je i v případné potřebě výstavby
nových. S tím je spojena i potřeba výstavby infra-
struktury města a vše je porovnáváno s plány územ-
ního rozvoje Prahy. Vypsáno je výběrové řízení na
vytvoření ekonomické studie her.

Zkušenosti od OH 1992 v Barceloně však ukazují,
že jsou olympijské hry pro pořadatelské město výraz-
ným přínosem. Nejenže akcelerují tvorbu výstavby
infrastruktury města a samotných sportovišť, ale zna-
menají i finanční zisk. Z tohoto pohledu se tedy nikdo
OH bát nemusí, nehledě na to, že všichni doufáme,
že ekonomika České republiky za 12 či 16 let bude
na jiném stupni než dnes.

V náš prospěch hraje i skutečnost, že Praha je
skutečně velikým lákadlem a že i představitelé Prahy
v čele s primátorem přijali myšlenku olympijské kandi-
datury za svou.

Abychom však mohli kandidaturu MOV skutečně
předložit, potřebujeme získat i garanci vlády, bez
které již dnes není MOV ochoten pořadatelství her
nikomu svěřit.

Proti hraje i skutečnost, že naše případná snaha
bude první kandidaturou a i zde se většinou hned na
poprvé nevítězí. To je pro případné pořadatelství her
v roce 2016 handicapem. Druhým proti je skutečnost,
že v čele kandidatury na OH 2012 stojí evropská
města Londýn a Paříž. Pokud neuspějí a zvítězí třetí
hlavní kandidát New York budou tato města v roce
2016 Praze velkými konkurenty. Pokud uspějí dá se
předpokládat, že následné OH budou těžko opět
v Evropě. I tak si však myslím, že snaha vstoupit do
řad kandidátů her je významným krokem do budouc-
na. Pokud si to budeme skutečně přát, tak olympijské
hry pro ČR určitě získáme.

Děkujeme za rozhovor C. Neumann
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Jezdecká sezóna na nás valí nové informace jednu
za druhou. V té letošní nám navíc záplavu zpráv při-
nese i olympijský turnaj. Tentokrát budou čeští jezdci
všech disciplin sledovat především Jaroslava Hatlu.
Díky týmu z Horse Academy Radimovice se jezdectví
po 12 letech vrátilo do olympijské výpravy a to je pří-
ležitost k rozhovoru s místopředsedou Českého olym-
pijského výboru (ČOV) Františkem Dvořákem.

Naše setkání se uskutečnilo těsně po příletu
F. Dvořáka z Atén a tak se pochopitelně vše točilo
i okolo připravenosti olympijských sportovišť.

Pane předsedo, jak tedy vypadá příprava olym-
pijských her?

Musím říci, že i když věřím že se letošní hry pove-
dou a nakonec vše dobře dopadne, rozhodně bych
nechtěl být v kůži organizátorů. Přestože jsou olym-
pijské hry za dveřmi, vládne na řadě sportovišť čilý
stavební ruch a lecos se dodělává skutečně na
poslední chvíli. Olympijské hry v řeckém pojetí však
jsou pojaty velkoryse a pokud bude vše hotovo budou
určitě krásné.

Na druhé straně je potřeba na omluvu organizátorů
říci, že pořadatelství olympijských her je stále nároč-
nější. Vznikají nové sporty, či se mění jejich populari-
ta, narůstají počty zemí a tím i počty výprav a zvyšují
se pochopitelně i počty diváků. To vše klade na orga-
nizátory značné nároky. V současnosti navíc nejsou
stanoveny přesné organizační parametry
a tak je skutečně pozice organizátora těžká.
Např. atletické discipliny mají možnost plnit
výkonnostní kriteria až do 9. srpna a tak
ještě pět dní před zahájením OH nebudou
seznamy atletů úplně definitivní.

Tyto stále zvyšující se tlaky musí
každý vnímat. Příznivci jezdectví se
i proto obávají zda by to v budoucnu
nemohlo vést k jistým omezením vůči
koním.

Současný Mezinárodní olympijský výbor
(MOV) pod vedením Jacquese Rogge má
před sebou důležitý úkol. Vytyčit olympij-
ským hrám určité organizační mantinely. Ty
by v budoucnu měly jasně sdělit jaké budou
počty sportovců, kolik bude členů doprovo-
du, jaká sportoviště jsou nutná a jaké para-
metry nezbytné. To v současné době není
úplně přesně stanoveno, a proto je organizá-
torská role tak obtížná.

Jacquese Rogge si to vytknul jako svůj
hlavní úkol a jeho tým se poněkud unáhleně
snažil sestavit jistá kritéria od zeleného
stolu. Padly kategorické a nepřijatelné návr-
hy např. na zrušení moderního pětiboje, vod-
ního slalomu a naopak velkorysé návrhy na
návrat golfu ap.

Tento pilotní materiál se však setkal
s takovým odporem sportovní veřejnosti, že
byl posléze stáhnut a byla rozvinuta široká diskuze
na toto téma. Ta právě probíhá a má svůj poměrně
dlouhý časový harmonogram. Organizační pravidla
pro OH tak ještě zcela určitě nebudou k dispozici
pořadatelům v Pekingu. Pak by však již měla být situ-
ace jasnější.

A zpět k Vaší původní otázce. I když jsem se
zúčastnil mnoha jednání na toto téma, zatím jsem
nezaznamenal jediný signál, který by zpochybňoval
jezdectví na OH. Jezdectví má v olympijské tradici
zcela zásadní místo. V každém případě je zcela neo-
třesitelná pozice skokového sportu. V ostatních dis-
ciplinách pravděpodobně také, i když je pravda, že
jak drezúra tak všestrannost poněkud „zapadají“
právě do kritérií vedoucích k budoucím restrikcím.

V těch je uváděno, že v prvé řadě by měly být
v programu olympijských her omezeny sporty, které
nelze zcela objektivně hodnotit. Budoucí reglement
tak bude pravděpodobně omezovat sporty závisejí-
cích na rozhodnutí rozhodčích.

Druhým důležitým faktorem je ekonomika. I zde
budou budoucí organizační pravidla muset vycházet
organizátorům vstříc. Stále častěji je prosazována
výstavba menších sportovišť s jejich návazností na
budoucí využití v dané lokalitě. Krátkodobé potřeby
masivní účasti sportovců a diváků v době her pak
budou stále častěji řešeny demontovatelnými stavba-
mi. Co s obrovskými a předimenzovanými stavbami
po olympijských hrách je černou můrou mnoha minu-
lých organizátorů.

A posledním omezujícím kriteriem budoucího orga-
nizačního řádu olympijských her je snaha o omezení
soutěží družstev. Právě zde by se měl najít prostor
pro zařazení nových sportů, které o olympijský turnaj
usilují.

Kdo o tomto materiálu definitivně rozhodne?
Určitě to bude MOV. Ten však, právě po nástupu

Jacquese Rogge do jeho čela, přeci jen více a poně-
kud demokratičtěji naslouchá i Asociaci národních
olympijských výborů (ANOC).

Abych to vysvětli i těm čtenářům, kteří nejsou
s olympijskou administrativou natolik seznámeni.
V olympijském hnutí panuje jistý dualismus. V čele
hnutí stojí MOV, který je však od svého založení
jakýmsi „Klubem gentlemanů“. Neplatí zde zastupitel-
nost a v současné době v něm např. Česká republika
nemá zástupce. Věra Čáslavská ze zdravotních
důvodů na členství v MOV rezignovala a Jan Železný,
který byl před čtyřmi lety na OH v Sydney zvolen do
komise sportovců, po roce účast v MOV odmítnul ,
aby se mohl ještě naplno věnovat vrcholovému závo-
dění. Jeho přístup však zaznamenal vývoj a tak se
nyní právě v Aténách bude o tento post opět ucházet.

Oproti tomu je zde ANOC, kde jsou zastoupeny
všechny národní olympijské výbory a jejich prostřed-
nictvím i všechny sporty. Ten se snaží rozhodování
MOV přeci jen ovlivňovat. Za předsednictví A. Sama-
ranche to bylo velmi obtížné. V současném vedení je
snaha o vzájemnou komunikaci přeci jen větší.
Zásadní rozhodnutí však vždy patří MOV.

Pojďme tedy zpět do Atén. V české výpravě
bude tentokrát i jezdec. Pro příznivce jezdectví je
to dobrá zpráva i proto, že se poprvé kvalifikoval
na OH český jezdec prostřednictvím náročných

výkonnostních kritérií. Ta vypsala Mezinárodní
jezdecká federace. Je to obvyklé ve všech spor-
tech a nebo ještě přežívá v některém sportu
systém nominace?

Ze všeho co již bylo řečeno je zřejmé, že jednou
ze zásadních otázek je boj o počty sportovců. V sou-
časné době se do olympijské výpravy všech zemí
mohou dostat sportovci jen třemi způsoby. Za prvé
splněním výkonnostních limitů. Ty vypisují mezinárod-
ní federace a může se stát, že národní federace je
ještě ztíží. Druhou cestou jsou kvóty. Kvóty pro počty
sportovců však mohou vybojovat i sportovci, kteří
nakonec na OH neodjedou. Posledním způsobem je
pak jmenovitá nominace. Např. podle světového žeb-
říčku nebo podle vítězství v kvalifikačním turnaji či
důležitém závodě apod. Obvyklé je, že místo v olym-
pijské výpravě získá např. světový či kontinentální
medailista apod. Ale to je i v jezdectví stejné.

Z účasti jezdce v české olympijské výpravě mám
radost a za ČOV všem jezdcům gratuluji. Doufám, že
budou české olympijské ambice jezdců narůstat
a i proto je mi líto, že se olympijská účast nepodařila
dalším dvěma kandidátům Š. Charvátové a A. Opatr-
nému. Oba jsme ještě do 9. června evidovali na sou-
pisce možných členů výpravy.

Kolik tedy sportovců bude česká výprava
v Aténách mít?

Podle současného vývoje plnění kvalifikačních kri-
terií bych si dovolil odhadnout účast 125 sportovců.

Důležitou složkou výpravy je však i doprovod
sportovců. Jaká zde platí pravidla?

Základní pravidlem je, že na počet sportovců se
počítá 55% doprovodu. Právě s tím má naše letošní
výprava největší potíže Stejně jako v jezdectví
i v několika dalších sportech máme jednoho kvalifiko-
vaného soutěžícího. Sám jet nemůže a tak i když ces-
tuje s jediným členem doprovodu je již pravidlo naru-

O hrách v Aténách a Praze

F. Dvořák společně s prezidentem ČJF Jar. Pecháčkem při
Galavečeru jezdeckého sportu v roce 2002
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Sportovní 
kalendáfi

29.6. Boskovice ZM-ZL
3.7. Záryby ZM-L
3.7. Bělčice ZM-ZL
3.7. Louňovice ZM-S
3.7. Tlustice Z-L
3.7. Mažice ZM-L
3.7. Jindřichův Hradec Z-L
3.7. Hlinky pony Z -ST
3.7. Letohrad ZM-ZL
3.7. Brozany ZM-L
3.7. Žeranovice ZM-L
3.7. Prostějov E/ZM-ST
3.7. Sázava Z-L
3.-5.7. Mělník pony Z-ST, D/Z-L
3.-5.7. Kolesa C/Z
3.-4.7. Kladno ZL-S
3.-4.7. Nebanice D/L-ST
3.-4.7. Všemily Z-T + pony
3.-4.7. Brno - Veveří Z-S
3.-4.7. Sviadnov Z-ST
3.-4.7. Třeština Háj

ZM-S, D/Z-ST + pony
4.7. Poděbrady ZL-S
4.7. Ptice Z-L
4.7. Mažice pony ZL-S, D/Z-L
4.7. Mirotice ZM-S
4.7. Svoboda n.Ú. Z-S
4.7. Trojanovice D/Z-L + pony
4.-6.7. Moravský Krumlov A/S-T
5.-6.7. Slavkov u Brna

ZM-L, D/Z-L+pony
7.7. Heroutice ZM-S
9.-10.7. Heroutice ZL-T, D/Z-L + pony
9.-11.7. Opava MČR S,D sen.
10.7. Komořany D/Z-S
10.7. Mníšek p.Brdy E/ZM-ST
10.7. Unhošť ZM-ZL
10.7. Měšice D/Z-S
10.7. Dunovice Z-S
10.7. Janov ZM-L
10.7. Chlum Z-L
10.7. Kostelany reining
10.7. Ropice Z-ZL
10.7. Havlíčkův Brod D/Z-L
10.-11.7. Čakovičky ZM-S
10.-11.7. Mělník D/Z-S
10.-11.7. Bernartice ZM-S
11.7. Koryčany ZM-L
11.7. Budíškovice Z-L
11.-12.7. Brno Žebětín ZM-L

Velká cena 
Litomyšle - ČSP
Páté kolo 3. ročníku Českého skokového poháru

bylo na programu ve dnech 11.-13. června a mís-
tem jeho konání bylo kolbiště Za Primátorskou
hrází. Jezdci bojující o pohárové body se sem sjeli
k 8. ročníku Velké ceny Litomyšle.

Pořadatel Jiří Skřivan má za sebou již řadu
úspěšných ročníků a již několikrát dokázal že je
pořadatelem nejen jezdeckých soutěží, ale pečlivě
připravuje i doprovodný program pro diváky.

I tentokrát tedy
nechybělo kvalitní
zázemí pro diváky
i významné hosty.
V sobotu obohatilo
program zrcadlové
skákání dětí na pony
a vypuštěn byl hor-
kovzdušný balon.
V neděli pak přišly

na řadu masky, z nichž se nejvíce líbil fotbalista
v podání M. Skřivanové. Své umění předvedli
i letečtí modeláři a jedno letadélko bombardovalo
diváky sladkými bonbony. Stejně jako vloni nechy-
běli kaskadéři. Ale všemu pochopitelně dominoval
kvalitní sport.

Zahajovací pátek patřil třem úrovním dvoufázové-
ho skákání a byl skutečným sportovně přípravným
dnem. Soutěž do 120 cm patřila J. Hruškovi na
NAGANE Agromarket (Opava Kateřinky), do 130
cm Z. Žílovi na LE PATRON (Mustang Havířov)
a úroveň 140 cm získal R. Drahota s COCA COLA
(Stáj Karsit).

Sobota měla na programu
soutěž -L-, -S- a -ST-. Již
v úrovni -S- naznačil velmi
dobrou formu slovenský jez-
dec ze Spišské Nové Vsi P.
Mackovjak. Ten v konkurenci
63 dvojic obsadil na FIGHTER
a POMPEY obě první místa.

Dařilo se mu i v -ST- kde
skončil čtvrtý (POMPEY).
K tomuto prvnímu vrcholu
závodů nastoupilo 49 koní
a z prvního místa se radoval
M. Šoupal na GRANNA
ARGENTINA (SK Olympia).
Ve formě byl i J. Skřivan, který
přes pořadatelské zatížení sta-
čil i kvalitně sportovat a skončil
na 2. a 3. místě (LABE JAMES
CaC Leasing, ANDOLPH
Wepol).

A pak přišla neděle, která
se stala velkým dnem P. Mac-
kovjaka. Nejprve zopakoval na

FIGHTER své sobotní vítězství v úrovni -S-. Ta se
vůbec stala slovenskou záležitostí. Třetí byl další
slovenský zástupce Z. Kuchár na CINDY CUP
a mezi dva zahraniční jezdce se zařadil Z. Žíla na
LE PATRON ze stáje Mustang.

Závěrečným parkurem bylo dvouhvězdičkové -T-
skákání. Přes reprezentační výjezdy do Weidenu
a Poznaně se na startu Velké ceny sešlo 28 dvojic.
Nejlépe si s kursem Z. Fialky poradili P. Mackovjak
na MAGIC BOY a T. Bajnar na MGT DIAS. Po napí-
navém rozeskakování se nakonec mohl ze svého
třetího vítězství v Litomyšli radovat slovenský jez-
dec. Shodou okolností pořadí Mackovjak a Bajnar
již letos ČSP viděl a bylo to při třetím kole v Ostra-
vě. Za těmito dvěma jezdci se seřadila osmička
jezdců s jedinou chybou, na jejichž čele získal 3.
a 4. místo M. Šoupal na C.C. CASH Kentaur
a GRANNA ARGENTINA. Pátá příčka pak patřila
opět úspěšnému P. Mackovjakovi, tentokrát na
POMPEY.

Dodejme ještě, že vítěz ze Slovenska projevoval
radost z vítězství tak spontánně, že se při slavnost-
ním ceremoniálu ocitl na zemi. Nijak mu to však
radost z úspěchu nezkazilo a svým nadšením naka-
zil všechny diváky.

Jiří Skřivan stále na čele
Páté kolo nepřineslo žádnou zásadní změnu na

čele průběžného pořadí. Místo na čele Českého
skokového poháru si upevnil J. Skřivan, který jako
jediný získal ve všech pěti kolech bodové zisky, a to
dokonce dvouciferné.. Druhou a třetí příčku si
vyměnili T. Bajnar s K. Papouškem, čtvrtá pozice
zůstává T. Tesárkovi.

O další body budou jezdci bojovat při Velké ceně
Opavy 25.-27. června.

Vítězství si z Litomyšle
odvezl P. Mackovjak

CAI Altenfelden
Česká spřežení se k prvnímu reprezentačnímu

výjezdu vypravila ve dnech 17.-20. června do
rakouského Altenfeldenu. Spolu s našimi závodníky
a domácími jezdci se do Rakouska vypravili ještě
soutěžící z dalších šesti evropských států. Na pro-
gramu byly soutěže jednospřeží, dvojspřeží a čtyř-
spřeží a ve všech měla ČR své zástupce.

Na startu soutěže jednospřeží se sešlo celkem
44 závodníků. Nás reprezentoval T. Barták ml
(Favory Benice), L. Kurka (3K Poděbrady),
L. Poklop (NH) J. Broža (Afrodita Němčovice). 

Od prvé discipliny si nejlépe vedl T. Barták. Po
drezúře skončil na 20. místě. V maratonu byl 23. a
20. příčku si udržel. I v parkuru se umístil na 23.
místě a celkově skončil na 18. pozici.

S ostatních jezdců si dobře vedl především
L. Kůrka, který byl 14. v maratonu. Celkově však
všichni naši další jezdci skončili až za T. Bartákem.
L. Kůrka na 27., L. Poklop na 35. a J. Broža na 41.
místě. Zvítězila Švédka M. Kahrle.

Nejúspěšnější jsme byli tradičně ve dvojspřeží. Zde
nás reprezentovaly páry J. Pavla (St. Kostelec),
J. Nesvačila st.(Šinkvický dvůr) a J. Kohouta (Denisa
Bratronice). Dvojspřeží měly v soutěži celkem 38 párů.

Bohužel v sezóně 2004 chybí naší reprezentaci
L. Jirgala, který změnil majitele a zatím nemá kvalit-
ní koně. I tak se naši jezdci v soutěži neztratili a nej-
lépe si vedl J. Pavel. Po drezúře byl 15., ale pak se

již jen zlepšoval. V maratonu obsadil 4. místo a na
parkuru dokonce nenalezl přemožitele. Celkově tak
spřežení získalo pro ČR velmi pěkné 4. místo za
domácím G. Moserem a maďarskými jezdci J. Pap-
pem a Z. Selybenem. Jiří Nesvačil skončil celkově
na 11. pozici, J. Kohout byl osmnáctý.

Čtyři zástupce jsme měli i v královské disciplině v
soutěži čtyřspřeží. Zde reprezentovali K. Kastnero-
vá (JK Straky), T. Barták st. (Favory Benice),
J. Škodný (NH) a  Z. Jirásek (JK Robousy).  

Zde soutěžilo celkem 12 párů a po drezúře byl na
velmi nadějném 2. místě v současnosti náš nejlepší
jezdec čtyřspřeží Z. Jirásek. Tentokrát však spor-
tovní štěstí nestálo na jeho straně a v maratonu
Z. Jirásek převrhnul kočár a bohužel ztratil všechny
naděje na dobré umístění. Svoji třídu ještě potvrdil
2. místem v parkuru, ale celkově skončil na posled-
ním 12. místě.

Zbylá trojice obsadila kvalitní střed pole když
K. Kastnerová skončila šestá, T. Barták st. sedmý a
J. Škodný osmý. Zvítězil L. Basty z Francie před
domácím A. Pointlem a A. Bardosem z Maďarska.

Koně a Humprecht
Pořadatelé z JK Sobotka srdečně zvou všech-

ny příznivce jezdeckého sportu ke sledování sko-
kových soutěží, které se konají ve dnech 17.-18.
července na kolbišti pod Humprechtem. Vyvrcho-
lením bude Memoriál V. Havránka -S**- a začátek
po oba dny plánují pořadatelé na 10.00 hodin.

Letní zahájení 
v Bulharsku

Skoková reprezentace by měla pokračovat ve
svých výjezdech i na počátku července. Zde zatím
budí zájem nejvíce Bulharsko, které na počátku prv-
ního prázdninového měsíce pořádá dvě vrcholné
soutěže. Oproti původnímu kalendáři došlo k termí-
novému prohození a tak nejprve bude CSI-W Boju-
rishte (1.-4.7.) a po něm CSIO****-W Sofia (8.-
11.7.).

Protože na obou závodech lze získat body do
Světového poháru, lákají bulharské soutěže i naše
reprezentanty přesto, že jejich CSIO koliduje s ter-
mínem našeho národního šampionátu. Zájem zatím
projevili především všemilští (K. Papoušek) a jejich
zájem je namířen i na pobaltské republiky.

Slovník jezdectví
opět na trhu!

Zájemci o Česko-německo-anglický slovník jez-
dectví a vozatajského sportu, jejichž žádosti
o zaslání publikace nemohli vydavatelé z důvodů
vyprodání vyhovět, mají opět šanci. Byl vyhotoven
dotisk a slovník můžete získat na dobírku za cenu
220 Kč vč. poštovného. Obracejte se na adresu
F. Lomský, Na Veselí 1095/2, 140 00 Praha 4. popř.
stačí poslat SMS na tel. 737 851 629.
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Inzerce
●● Prodám kl., KHV 165 cm, velice dobře ovladatelná, velmi opatr-

ná ve skoku, mnoho vítězství v úrovních -Z- a -ZL-, úspěšná
i ve všestrannosti. Tel.: 736 408 446.

●● Prodám statek, 30 km od Prahy, okr. Kladno, 9 boxů, otevřená
jízdárna, sedlovna, klubovna, dva krby, bazén, 7 obytných
místností, vše podsklepeno. Cena 5 mil. Kč, při rychlém jedná-
ní sleva. Tel.: 736 408 446.

●● Prodáme stěhovací vůz na přepravu 6 koní Š 706 RTO. Dobrý
tech. stav, STK, levně, nevyužitý. Dále přívěs na jednoho koně.
Mob.: 607 191 607.

●● Prodám 4. letého valacha hnědáka po Aldan, m. A1/1 prověře-
ná ve sportu, má za sebou prvni zkušenosti v soutěžích Z.
Předpoklady pro vyšší skákání. Příp. možnost výměny za star-
šího zkušeného koně s výkonností min. L (pro dítě jako učitel).
Tel.: 604 232 834.

●● Prodám několik sportovních pony s licenci a zkušenostmi
v pony sportu až do stupně -S-, drezura, skákání i military - vyš-
ková kategorie střední a zejména nejvyšší. Tel.: 604 232 834.

●● Prodám menšího 5. letého valacha A1/1, letos sportuje 1. sezó-
nu, řada umístění v -Z- soutežích, velmi dobře jezditelný. Vhod-
ný zejména pro military (dva sourozenci úspěšně startují ve
vyšších soutěžích military. Tel.: 604 232 834.

Cena Klatov
Sobota a neděle 19.- 20. června

patřila 45. ročníku Ceny Klatov. První
den závodů probíhal tradičně v pokli-
du, protože většina jezdců dorazí do
Klatov až ke druhému důležitému dni.
Sobota tak patřila nejprve K. Hanušo-
vé z Lučkovic, která vyhrála první dvě
soutěže (-ZL- na WALI a -L- na
SANTA) a také J. Oulickému, který

ČJF má Golema
I když jsme v č. 10 zpravodaje Jez-

dec uvedli, že smlouva ČJF s marke-
tingovou agenturou Board Show
o garanci letošního pořadatelství
CSIO je hotova a podpis je jen forma-
litou, na poslední chvíli zástupci mar-
ketingové společnosti od již téměř
dohodnuté smlouvy odstoupili.

ČJF se tak ocitla v obtížné situaci
a nechybělo mnoho a pořadatelství
CSIO bylo ohroženo. Naštěstí se
v řadách členů ČJF přeci jen našel
silný partner, který se pořadatelství
CSIO nezaleknul.

Na počátku června byla uzavřena
smlouva mezi ČJF a společností
Golem s.r.o. o organizačním a marke-
tingovém zajištění CSIO 2004.
Smlouva zajišťuje společnosti Golem
právo prodloužení této dohody až do
roku 2014. V čele společnosti Golem
stojí L. Novotný, který je nejen dlou-
holetým majitelem stáje (syn
J. Novotný je i mistrem ve skocích
mladších juniorů roku 2003), ale ČJF
již má s touto společností zkušenosti.
Společnost Golem již při CSIO spolu-
pracovala při zajištění cateringových
služeb, dvakrát organizovala galave-
čer skokového sportu a v letošním
roce spolupracovala i při zajištění
Velké ceny Tarpan. Doufejme tedy,
že se společnosti Golem podaří zalo-
žit skutečný dlouhodobý marketingo-
vý základ pro české CSIO a že sta-
rosti s každoročním sháněním strate-
gického partnera se stanou minulostí.

byl nejlepší v -S*- (REMBRAND).
V neděli pak bylo na kolbišti v Ráji již
výrazně rušněji. Ještě méně startují-
cích mělo ranní -L-, kde byla mezi 15
dvojice nejlepší J. Opatrná na CAR-
DINAL (Hořovice). První kolo Ceny
Klatov a současně samostatná sou-
těž -S**- (bez rozeskakování) však již
oslovila 49 startujících. Nejlépe si
vedl J. Pecháček na VENEUR před
P. Doležalem s LAMORE a
O. Nágrem na ATLAS. Již tato jména
svědčí o tom, že Cena Klatov je stále
příležitostí pro jezdce té nejlepší kate-
gorie.

I druhé kolo -ST**- je v Klatovech
současně samostatnou soutěží (bez
rozeskakování) a i zde byl po bez-
chybném výkonu nejrychlejší
J. Pecháček na VENEUR. Za ním se
tentokrát jezdci seřadili v pořadí:
J. Papoušek - CRAKEN Generalli,
P. Doležalem s LAMORE a S. Moty-
gin - STRANGER VERMEX.

V prvém kole Ceny Klatov viděli
diváci 14 bezchybných výkonů a ve
druhém sedm. Celkem šesti dvojicím
se podařila nula v obou kolech a zde
se již o prvenství jezdci utkali v roze-
skakování. Třetí nula se objevila na
kontě tří a z nich byl nejrychlejší
S. Motygin - STRANGER VERMEX
(JS Equipropag) před P. Doležalem
(LAMORE) a J. Opatrnou (BOXER).
Zbylí tři měli shodně po jedné chybě
a místo 4.-6. patřilo J. Pecháčkovi
(VENEUR), O. Nágrovi (CORREGIO
K) a L. Kozákovi (QUIDAM).

Cena města
Děčína

Ve dnech 12. - 13. června pořádal
JK Větrný Ranč Rychnov působícím
již v novém areálu SZeŠ Děčín -Lib-
verda čtvrtý ročník závodů s názvem
„Cena města Děčína a Belgické
obchodní společnosti“.

Kvalitní povrch kolbiště, korektně
postavené kursy a zajímavé finanční

i věcné ceny, jsou dnes hlavním
předpokladem úspěšných závodů.
I tentokrát to znamenalo nabitý pro-
gram obou dní, které končily vždy až
okolo 20. hodiny. Diváci viděli 300
startů a rozděleno bylo celkem
100.000,- Kč. V Děčíně startovala
i řada reprezentantů (Z. Zelinková,
K. Papoušek, R .Chelberg, M. Matěj-
ka, R. Šafrata, M. Šlechta). Počasí
bylo i přes páteční a sobotní přívalové
deště dobré.

Vítězkou obou hlavních sobotních
soutěží -L*-, -S*- se stala V. Řimná-
čová na MARIO (Bon Equi Club
Louny). V neděli pak gradoval pro-
gram až k soutěži Mini - Maxi. Zde se
nakonec skákala výška 170 cm a na
prvém místě se umísti l i  ex equo
M. Matějka - SKARA SALDO a
J. Chýle - NERO Frigospol).

Vyvrcholením byla Cena města
Děčína (-S**-), kterou získal, po roze-
skakování 11 dvojic, M. Šlechta na
koni CALINDO (JK Všemily). Hlavní
cenu převzal z rukou starosty města
Děčína. V. Rašky.

Další závody se budou v Děčíně
konat 4. - 5. září a pořadatelé zvou
všechny diváky. (sb)

Schaumann poradí - Společnost Schaumann ČR s.r.o. uspořá-
dala v pondělí 31. května v Jezdecké společnosti Ctěnice seminář pro maji-
tele a chovatele koní s názvem „Vše na co jste se báli zeptat z výživy koní “.
Seminář navštívilo celkem 25 pozvaných hostů a na základě diskuze se roz-
hodla společnost Schaumann ČR zřídit na svých e-mailových adresách dis-
kusní linku, která zodpoví všechny Vaše dotazy ohledně výživy koní. Pokud
máte tedy jakýkoliv dotaz použijte internetovou poštu na adresách:

schaumann@schaumann.cz nebo jezdec@jezdec.cz

V Hradci pršelo
Druhé skokové závody proběhly

19. a 20. června v Hradci n. M. Atrak-
tivitu soutěží zvýšila účast dvou pol-
ských účastníků s třemi koňmi a dvou
slovenských dvojic. Pořadatele poně-
kud potrápila nepřízeň počasí.

Každý den vrcholil program soutěží
-S-. Sobotní -S*- měla na startu 18
dvojic. Tři zvládly základní kolo s
nulou. Vítězkou se stala I. Biolková na
MARION 3 (Trojanovice) před kateřin-
ským J. Hruškou - AURELIUS a třetí
L. Gladišovou - DIOR 1 (JK Gladiš).

V nedělním o hvězdičku obtížnějším
-S**- odstartovalo za deštivého počasí
17 dvojic. Čtyři z nich se rozeskakova-
ly a nejrychlejší byl M. Vaníček na
KAMPA (Hermelín klub Nový Jičín).
Druhý skončil P. Konvička - DUEL 1
(Bukanýr Kuželka) a třetí J. Hruška -
BARNETA (Opava Kateřinky).

V neděli probíhala i soutěž mladých
jezdců na pony a počet jejích účastní-
ků bohužel ovlivnilo počasí. Ze čtyř
soutěží ve třech zvítězily zástupkyně
Trojanovic (Strnadlová 2x a Kubová
1x) a jednou účastníce pořádajícího
klubu (Šindlářová), viz výsledky. -jge-
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Jezdecká škola Mariánské Lázně
● konzultační a výcvikové hodiny drezúrního ježdění (J. Holcbecher)
● připouštění chov. klisen (včetně ustájení před a po porodu) hřebci světových sportovních linií

s prověřenou výkonností
● ustájení a výcvik sportovních koní ve vlastním areálu s krytou halou a ubytováním

tel. +420-354 623 153, 608 979 982, fax +420-354 626 559
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

- 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

EEEEQQQQUUUUIIIISSSSPPPPOOOORRRRTTTT    ----     DDDDooookkkkuuuullll iiii lllloooovvvváááá
Velkoobchod - maloobchod s jezdeckými potřebami

Sokolí 23, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 568 820 577, mobil. tel.: 602 723 325, 

e-mail: equisport@tiscali.cz
nejširší sortiment veškerých potřeb pro koně a jezdce v České republice

Výhradní dovozce švýcarské firmy STÜBBEN a holandské
firmy HORKA INTERNATIONEL WEAR na našem trhu

prodejna: Equisport - jezdecké potřeby, Žižkova 505, 674 01 Třebíč 
Tel./Fax: 568 840 427, e-mail: equisport@tiscali.cz www.equisport.cz

Výsledky
Hustířany 5.6. -ZM- (11) 1. Vinzens -

JAGUÁR (Cilka), -Z- (49) 1. Hypiusová -
HAIDY 2 (Hypius Miloň), -ZL- (49) 1. Dra-
hota - MONTANA KINSKÁ (Karsit), -L*-
(24) 1. Doležal R. - LOPA (Lázně Bohda-
neč), 2. Hassová - QUEBECK (JO Nisa),
3. Plundra - HILLARY 1 (JK Plundra).

Litomyšl 11.-13.6. dvouf.sk. do 120
cm (45) 1. Hruška J. - NAGANE Agro-
market H+B (Opava Kat.), dvouf.sk. do
130 cm (57) 1. Žíla - LE PATRON
(Mustan Havířov), 2. Skřivan - RYTMA
CaC Leasing (Manon), 3. Vinzens -
MENDY (Cilka), dvouf.sk. do 140 cm
(37) 1. Drahota - COCA COLA (Karsit), 2.
Bajnar - MGT DIAS (MGT Ostrava), 3.
Kuchár - CHARLES (SLO), -L- (62) 1.
Hruška J. - NAGANE Agromarket
H+B (Opava Kat.), 2. Skřivan - RAMARA
(Manon), 3. Hrušková V. - MANDY Auto
Sita (Opava Kat.), -S- (63) 1. Mackovjak -
FIGHTER, 2. Mackovjak - POMPEY
(Spišská Nová Ves), 3. Jindra - M-LOU-
SAN (Agrosport Sp. Poříčí), -ST- (49) 1.
Šoupal - GRANNA ARGENTINA (SK
Olympia), 2. Skřivan - LABE JAMES CaC
Leasing, 3. Skřivan - ANDOLPH Wepol
(Manon), 4. Mackovjak - POMPEY (Spiš-
ská Nová Ves), 5. Žíla - GRAF CZECH
(Mustang Havířov), -L- (21) 1. Skřivan -
RAMARA (Manon), -S- (25) 1. Mackovjak
- FIGHTER (Spišská Nová Ves), 2. Žíla -
LE PATRON (Mustang Havířov), 3.
Kuchár - CINDY CUP (Slovensko), -T**-
Velká cena Litomyšle (28) 1. Mackovjak -
MAGIC BOY (Spišská Nová Ves), 2. Baj-
nar - MGT DIAS (MGT Ostrava), 3. Šou-
pal - C.C. CASH Kentaur, 4. Šoupal -
GRANNA ARGENTINA (SK Olympia), 5.
Mackovjak - POMPEY (Spišská Nová
Ves).

Dolní Moravice 12.6. stupň. obt. do
110 (7) 1. Křížek - ADAM (Hamříkova
stáj), -LP- (7) 1. Mazalová - ANGELIKA 6
(JK Amír), -ZM- děti (8) 1. Langerová -
JULIETTA (Pension Omega), stupň. obt.
do 100 (51) 1. Milková - KLÉR (Mohelni-
ce), stupň. obt. do 110 (47) 1. Žákovčí-
ková - CENDA (JK Amír), -L*- (12) 1.
Patočková - JORDÁN (Lanškroun), 2.
Kincl - AC ATOM (Horymas Horní Město)
3. Křížek - ROXANA Freestylshop (Ham-
říkova stáj).

Mělník 12.-13.6. -ZM- (17) 1. Kraicová
- HONOUR (JK Mělník), -ZM- (12) 1.
Kaňuková - RUSALKA (JK Vlčí stopa), -
Z- (81) 1. Crnková - AC QUENTA (JS
Bost B), Mstř.o. děti 12-14let -Z- (14) 1.
Krčmářová - KOBRA (JK Fapaso Vyso-
ká), -ZL- (71) 1. Mestenhauerová -
COLIN (JK Mělník), Mstř.o. jun. 14-16 let
-ZL- (9) 1. Machová - FREDERICK (JK
Mělník), -L- (36) 1. Kraicová L. - SABINA
3 (JK Mělník), 2. Glatz - KASKADÉR (JO
Trnová), 3. Kraicová K. - KENT (Dollom),
M stř. o. jun. 17-18 let -L- (7) 1. Glatz -
KASKADÉR (JO Trnová), M stř. o. ml. j.
16-21 let -L- (5) 1. Veselý - ŠÍNA (Čako-
vičky), -Z- (47) 1. Kraicová L. - VIKI (JK
Mělník), -ZL- (49) 1. Mestenhauserová -
COLIN (JK Mělník), -L- (33) 1. Lasabová
- COMTE - K (Vaňha), 2. ex equo
Mestenhauserová - COLIN (JK Mělník),
Crnková - AC QUENTA (JS Bost B),
Marušková - METALLICA (JK Beta), -S-
(9) 1. Kopecká - ADRIE (JK Poděbrady).

Děčín 12. - 13. 6. -Z- pro koně max.2
rokem (21) 1. Masopust - GRACIE (TJ
Jezdec Dobranov), -Z- (36) 1. Holečková
- WIDUKIND K (TJ Bořeň Svinčice),
dvouf. sk. 110/120 cm (17) 1.odd. 1.
Koželuh - TIFFANY (JK Větrný Ranč), 2
odd. (50) 1. Němcová - ÚPA (JK Roudní-
ky), -L*- (43) 1. Řimnáčová - MARIO
(BON Equi Club Louny), 2. Chýle - DUBI-
RA (SS Chýle), 3. Matějka - OLLINO
Dentex Plus (PZOO Caro As), -S*- (25)
1. Řimnáčová - MARIO (BON Equi Club
Louny), 2. Zelinková - ChABLIS 121-
T (JK Tarpan), 3. Voksa - GRAND CHEF
(Stáj Voksa), dvouf. sk. 100/110 (24) 1.
Chýle - DILONA (Chýle), post. obt. do
120 (31) 1. Nováková - FOR (Bon Equi
Club Louny), -S**- (28) 1. Šlechta -
CALINDO (JK Všemily), 2. Matějka -
SKARA SALDO, 3. Matějka - OLLINO
Dentex Plus (Eggersmann Caro As Cho-
mutov), 4. Voksa - GRÁCIE (Stáj Voksa),
5. Mazánková - SHANTE (Inest Servis
Chomutov), LPB (8) 1. Pavlíková -
CIPÍSEK (JK Všemily), mini-maxi (170
cm) 1. ex equo Matějka - SKARA SALDO
(Eggersmann Caro As Chomutov), Chýle
- NERO Frigospol (Chýle).

Brno Soběšice 12.-13.6. -ZM- děti
(11) 1. Vaňková - HICOM (JK SŠ Bosko-

vice), -Z- (16) 1. Dvořáková - MONA (JC
Brno), -ZL- (11) 1. Nahodilová - URSUS
1 (SS Tretera), -Z- (13) 1. Urbanová -
ROY (JK Ideas), -ZL- (7) 1. Nahodilová -
URSUS 1 (SS Tretera), -L*- (6) 1. Raj-
skupová - QUICK STAR (JS Belcredi), -
S*- (5) 1. Kudláčková - BRITHNY (JO
Roba), MJmO děti -Z+Z- (17) 1. Vaňková
- MORLAND (JK ŠS Boskovice), J do 16
let -ZL+ZL- (14) 1. Nováčková - AKEEM
(JS Nováček), J do 18 -L*+L*- (5) 1.
Vrchotová - FALKO (JO Misl), Y -
L**+L**- (4) 1. Nahodilová - URSUS 1
(SS Tretera).

Hradec n. M. 19.-20. 6. -ZM- 4-5
l.(14) 1. Feher - EURA (Opava Kateřin-
ky), -Z- 4-5 l. (15) 1. Fajkusová - SÁGA 4
(Trojanovice), -Z- děti a junioři (11) 1.
Birková - RADUSA (Velká Polom), ostat-
ní (16) 1. Krejčí - CETO (Velká Polom), -
ZL- děti a junioři (12) 1. Vaníčková -
NORMEN 1 (Hermelín klub), ostatní (22)
1. Vachutka - KORNET 1 (Dubicko
a Úsovsko), -L*- (31) 1. J. Hruška -
ATYŠ (Opava Kateřinky), 2. Steciura -
COREANO (Polsko), 3. Ludvík - SUZI
(Velká Polom), -S*- (18) 1. Biolková -
MARION 3 (Trojanovice), 2. J. Hruška -
AURELIUS (Opava Kateřinky), 3. Gladi-
šová - DIOR 1 (JK Gladiš), -Z- děti
a junioři (4) 1. Malinovská - SANTA (Stáj
Malinovská), 4-5 l. (7) 1. Steciura - POT-
TER (Polsko), ostatní (11) 1. Durčáková
- JESIKA (Beskyd Dobrá), -ZL- děti
a junioři (8) 1. Vaníček - KAMPA, ostatní
(25) 1. Durčáková - JESIKA (Beskyd
Dobrá), -L**- (26) 1. Gladišová - KASTA-
NĚTA (JK Gladiš), 2. Šindler - APAČ
(Agrostyl Otice), 3. Staňová - MARKET
TINKAS BOY (Belcredi), -S**- (17) 1.
Vaníček - KAMPA (Hermelín klub), 2.
Konvička - DUEL 1 (Bukanyr Kuželka),
3. J. Hruška - BARNETA (Opava Kate-
řinky), pony -ZPA- hodn. stylu podle pol-
ského vzoru (4) 1. Strnadlová - ARETA
(Trojanovice), -ZLPA- hodn. stylu podle
polského vzoru (5) 1. Kubová - RYN 1, -
LP- handicap S+A+B (12) 1. Strnadlová
- MARKÝZA 3, -SP- handicap pro kate-
gorie A+B (7) 1. Šindlářová - SAMET
(Hradec nad Moravicí).

Brno Soběšice 19.-20. 6.- MJmO
v drezuře - přátelské -DJ/03- (5) 1. Hollá
- CAPITOL (JK Čec-St.Pečínka), -DD/03-
( 9) 1. Jančaříková - CARLO (L.Umlauf), -
JD/03- (12) 1. Jančaříková - LOTAR 2
(L.Umlauf), -IM 1/02- (8) 1. Charvátová -
CELBANT, 2. Charvátová - PASCOLONI
(JK Panská lícha), 3. Onoprienko -

ARCON (JK Aleko), mistrovské MjmO
děti -DU/03- (8) 1. Dokulilová - LIMERIK
(JS Sokolí), junioři do 16 let -L-1/00- (7)
1. Sigmundová - EFENDI (TJ Pegas
Brno), junioři do 18 let -L-5/00- (4) 1.
Skripová - KAMILA (JK Skrip Dobročkovi-
ce), mladí jezdci -YU/04- (4) 1. Jančářo-
vá - ATHOS 7 (JK Vega), muži -L-5/00-
(5) 1. Barbořík - MONTEK (TTJ Lucky
Drásov), ženy -SG/00- (5) 1. Charvátová
- PASCOLINI (JK Panská lícha).

Klatovy 19.-20.6. Cena Klatov -ZL-
(17) 1. Hanušová - WALI (Lučkovice), -
L**- (17) 1. Hanušová - SANTA 6 (Luč-
kovice), 2. Sviták - ARRAS 2 (Kdyně), 3.
Kůst ml. - GILLY (Domažlice), -S*- (11)
1. Oulický - REMBRANT (Husinec), 2.
Kůst ml. - GISMA (Domažlice), 3. Štětina
- CEDRA 1 (Holiday Horse), -L**- (15) 1.
Opatrná - CARDINAL (Hořovice), 2.
Chudáčková - TOP GUN (Equus Hořovi-
ce), 3. Hoffmeisterová - GIGANT (Altron
Hoffmeister), -S**- (49) 1. Pecháček -
VENEUR (Pecháček), 2. Doležal -
LAMORE (Doležal), 3. Nágr - ATLAS
(Mar. Lázně), -ST**- (31) 1. Pecháček -
VENEUR (Pecháček), 2. Papoušek J. -
CRAKEN Generalli (Srnín), 3. Doležal -
LAMORE (Doležal), 4. Motygin -
STRANGER VERMEX (Equipropag), 5.
Nágr - CORREGIO K (Mar. Lázně),
Cena Klatov -S**+ST**- (31) 1. Motygin -
STRANGER VERMEX (Equipropag), 2.
Doležal - LAMORE (Doležal), 3. Opatrná
- BOXER (Hořovice), 4. Pecháček -

VENEUR (Pecháček), 5. Nágr - CORRE-
GIO K (Mar. Lázně).

Čakovičky 19.6. drezúra Mistrovství
SčO drezúra děti -DU 03- (8) 1. Perníč-
ková - DELTA (Heroutice), otevřené -DU
03- (15) 1. Půlpánová - MAILLKO (Equus
Kinský), Mistrovství SčO drezúra jun. -
DD 03- (5) 1. Sophová - LADA (Bardono-
vá - Hauzr), otevřená -DD 03- (17) 1. Kří-
žová - CONCORDIA (JS Concordia), -JU
03- (5) 1. Hrdličková - LALIQUE (Stáj Hli-
novská).

Stará Boleslav 19.-20.6. stupň. obt
do 120 1. Martínková - ATLANTA 2 (Mar-
tínková), -L**- (44) 1. Pospíšilová - GRA-
NADA (JS Dražice), 2. Vodseďálková -
LEO LUSTIG (Javorník), 3. Poláková -
CARIBIC (Kocanda), -S**- 1. Jandourek -
OLZA Tiscali, 2. Jandourek - PATRICIE
Tiscali (Stáj Equest), 3. Pospíšilová -
GRANADA (JS Dražice), -Z- koně 1.
rokem (17) 1. Šveňková - QUINCEY
(Accord Praha), jezdci 1. rokem (6) 1.
Vašinová - PUNC (Třebohostice), dvouf.
sk. 100/110 (67) 1. Špalková - FLIPP (JS
Remark), dvouf. sk. 110/120 (43) 1. Per-
níčková - CARDIFF (Heroutice).

Mažice 20.6. pony -ZL- handicap (5)
1. Petřičková - CALVARO IGOR (JO Bla-
ťák Mažice), -LP- handicap (13) 1. Haž-
muková - LUCIE 1 (Fa Lentur Žeravíko-
vá), -SP- handicap (13) 1. Tomaidesová
S. - SANDY 1 (Louňovice p/Blaníkem), -
STPB- (8) 1. Tomaidesová S. - ELIOT 1
(Louňovice p/Blaníkem).

JO TJ Sokol Přívory a TJ JS Hořín děkují za
pomoc při uspořádání jezdeckých závodů 12.-13
června v mělnickém areálu Na podkově: 

ŠEPRA Lumír Šebesta, Jan Hauzr Sedlářství,
SHOCK s.r.o. Praha, EPONA-UNISKAP s.r.o., ZES
Běstovice - ENERGY’S, Městský úřad Mělník, Obec-
ní úřad Hořín, Obecní úřad Všetaty - Přívory, čtrnác-
tideník JEZDEC, Tiskárna J&H, RPR lahůdky a uze-
niny Martin Růzha, Pekařství u Řízků, Cukrářství
Matoušková, ŠEPRA Ladislav Prajz, Akvavit ing.
Jana Andrlová, DEX - sítotisk Petr Zmrzlík, Týdeník
Mělnicko.

Děkujeme, bez Vás by to nešlo.


