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Troják pln˘ koní

(Pokračování na str. 2)

Víkend od pátku třináctého rozhodně
nebyl pro koně nešťastným dnem, i když
zdaleka ne pro všechny okolo nich skončil
dobře. V každém případě pátkem třinácté-
ho dubna začal v Praze na Trojském ostro-
vě víkend plný koní.

Základním pilířem celého hipologického
festivalu byla Jarní výstavy koní a všeho co
ke koním patří, kterou tak trochu z donuce-
ní začala společnost In Expo Group organi-
zovat v hale na Trojském - Císařském ost-
rově před pěti lety. Tehdy v roce 2002 byla
hala zbrusu nová a zbývalo ji jen tři měsíce
života. Když se přes naše kultovní jezdec-
ké místo přehnala ničivá povodeň málokdo
věřil v jeho obnovu. Společnosti In Expo to
tehdy trvalo neuvěřitelně krátkou dobu a již
v zimě 2002/2003 se do jejich stájí vrátil

život. Druhé společnosti TJ Žižka Praha to
trvalo poněkud déle, ale i na jejich pozem-
cích dnes již opět klapou kopyta. O víkendu
13.-15. dubna se na obou kolbištích konaly
jezdecké soutěže a šestý ročník Jarní
výstavy koní a veletrhu jezdeckých potřeb
pak nabídnul program i všem ostatním
milovníkům koní širokého odborného
spektra.

Český skokový pohár
Společnost In Expo Group opět zahájila

další již šestý ročník Českého skokového
poháru. O páteční předehru se postaraly
hoby soutěže, ale od soboty ráno se již
soutěžilo naostro. Že si kolbiště na břehu
Vltavy získalo oblibu svědčí zástupy startu-
jících, které do Prahy dorazily. Celkem se
ve třech soutěžích konalo 227 startů a pře-
devším 100 koní v -S**- je na začátku
sezóny ještě pohledem několika předcho-
zích roků až neuvěřitelný. Vrcholem sobot-
ního programu byla soutěž -ST*- s 51 star-
tujícími.

I když J. Šíma z obtížností nešetřil hned
16 dvojic zvládlo základní parkur bez chyby
a tak se rozeskakování protáhlo až do
pozdního večera. Poslední soutěžící starto-
val již s rychle narůstajícím šerem a vše se
stihlo skutečně na poslední chvíli. Z prven-
ství se radoval nadějný juniorský jezdec
Bronislav Chudyba na skvělé FORTUNĚ
(JO Srnín), který porazil na druhém místě
Z. Žílu s CARLOS (Stáj Mustang) i třetí N.
Bielíkovou s ALF (JK Pegas). Čtvrté místo
získala letos 16letá Nathálie Crnková, která
zvládla obtížnou soutěž na CONGO KING
s naprostou lehkostí.

Řada diváků se pak jen přesunula do
haly, kde začínal večerní program výstavy.
Program, který nabídnul divákům extrakt
všeho toho, co mohli vidět při odpoledních
výstavních předváděních.

Oproti předchozím letům již tentokrát sle-
dovaly program stovky diváků a pravděpo-
dobně není daleko doba, kdy se budou
vstupenky na podobná show kupovat raději
dopředu. Večerní show nabídla divákům
především kaleidoskop plemen, který je
sám o sobě zajímavou podívanou. Hipolo-
gická úroveň vystupujících však zatím
nepřekračuje regionální úroveň, ale je vyvá-
žena nadšením. Vyvrcholením bylo vystou-
pení kaskadérské skupiny Caballos, která
se v českých zemích rozhodla předvádět
džigitovku. Výkony jezdců byly poměrně
slušné a efektní, ale pořadatelé si v sobotu
večer po úspěšném zvládnutí celého pro-

Prvním vítězem v Českém skokovém
poháru 2007 se v Praze stal Petr Doležal
na STAKKATA Biofaktory

H. Pelikánová a RICCO na CDN Landshut
s německým trenérem H. Kaltenbockem

RICCO v zahraničí
Drezurní jezdkyně roku a mistryně ČR 2006

začíná hned od počátku sezóny 2007 naplňovat
své mezinárodní ambice. Dvojice Hana Peliká-
nová a RICCO se ve dnech 30. března až
1. dubna zúčastnila závodů CDN v německém
Landshute. V konkurenci 60 dvojic, mezi který-
mi nechyběla ani jména jako O. Klimko či
A. Witmann se naše dvojice kvalifikovala hned
první den závodů 7. místem (St. Georg) do finá-
le. Startovní pole 60 koní bylo rozdělené do
dvou skupin a z každé skupiny postupovalo do
nedělního finále (-IM I-) 8 nejlepších.

Zde mezi 16 nejlepšími obsadila naše dvojice
velmi lichotivou osmou příčku. Soutěž byla hod-
nocena mezinárodními rozhodčími, kteří mají
i olympijské zkušenosti a (např. K. Wust)
a i proto je získaných 64,92% bodů velkým pří-
slibem do začínající sezóny. I podle reakcí pořa-
datelů se tak H. Pelikánová a RICCO stali nej-
větším překvapením soutěže a naše dvojice si
hned zajistila pozvání i pro příští rok.

O týden později (7.-9. dubna) startovala
Hana Pelikánová v rakouském Stadl Paura již
na CDI***. I zde se RICCOVI dařilo na výbor-
nou. Nejprve získala dvojice 8. místo v St.
Georg za výkon ohodnocený 66,9% a v -IM I-
pak devátou příčku za 66,5% bodů.

Nyní mají možnost H. Pelikánovou a RICCA
vidět i domácí příznivci drezury při Poháru Troj-
ského koně v sobotu 21. dubna a pak se již
bude dvojice připravovat na CDI*** v polské
Warce, které je na programu 18.-20. května



du punc výjimečnosti, který
jsme donedávna vnímali
pouze při CSIO.

Zaplněné ochozy jezdec-
kého kolbiště pak poskytly
patřičnou atmosféru i nedělní
ČSOB Velké ceně Prahy
(-T**-), která se stala zahajo-
vací soutěží 6. ročníku Čes-
kého skokového poháru.
Z předvedeného sportu
nemohli být zklamáni ani nej-
náročnější diváci. Z 37 startu-
jících překonalo základní kolo
sedm dvojic s nulou a tak se
do finále pro nejlepších deset
dvojic postupovalo i se 4
body. Čtyřkařů bylo celkem
deset a tak první nepostupují-
cí Lucii Polákovou (RAIN-
BOW STAR) ze Stáje Schaumann Team
Strakonice dělilo od postupu mezi nejlepších
deset jen několik desetin vteřiny. Hned se
dvěma koňmi (L’AMIE, POMPÖS) postoupila
s čistým kontem lehce jezdící Veronika
Macánová (Tecton Most) a ve finále nechy-
běl ani B. Chudyba (FORTUNA).

Hned šesti finalistům se podařilo nulu
zopakovat i podruhé a nejlepším časem se
tak prvním letošním vítězem seriálu Český
skokový pohár stal Petr Doležal na STAK-
KATA Biofaktory startující za stáj Český jez-
decký klub Karlovy Vary. O vteřinu pomalej-
ší byl Jaroslav Jindra s CONTENDER-S (JS
Equitana) a na třetí příčce skončila Veronika
Macánová s L’AMIE, která přidala i páté
místo na POMPÖS. Na 4. příčku mezi ní se
vklínil jistě skákající OSCAR AgramM s Pet-
rem Eimem (JK Tlumačov) a poslední dvoji-
cí se dvěma nulami byl Bronislav Chudyba
a FORTUNA. A tak jediné co diváci organi-
zátorům poněkud vyčítali bylo nedostatečné
gastronomické zázemí, které pravděpodob-
ně nečekalo takový nápor diváků. Jinak
však musel být každý návštěvník s nabíd-
kou v okolí haly In Expo Group spokojen.

Do čela Českého skokového poháru se
tak po prvním kole dostal P. Doležal před
Jaroslavem Jindrou, Petrem Eimem
a Veronikou Macánovou. Druhé kolo se
koná 5.-6. května v Brně.
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(Dokončení ze str. 1)

Troják plný koní
gramu skutečně oddychli. Jedna z účinkují-
cích skupiny Cabalos patřila totiž o den dří-
ve právě k těm nešťastným, kterým kumula-
ce tř ináctky a pátku přinesla smůlu.
Generální zkouška večera byla totiž v pátek
večer zakončena příjezdem sanitky a diag-
nózou - zlomenina spodiny lebeční. Doufej-
me, že se vše v dobré obrátí, ale postižená
kaskadérka si nějaký čas určitě poleží.

V sedle obou svých koní POMPÖS
i L’AMIE (foto) byla Veronika Macánová
zcela suverénní

Narozeniny slavila při drezurních závodech manažerka
Helena Žižková, ale především i její bývalý soutěžní partner
POZOR (23. dubna 20 let), který si v Praze na Trojském
ostrově užívá v plné síle koňského důchodu

Junior Bronislav Chudyba (18) se na FORTUNA představil ve skvělé formě

Český drezurní pohár podruhé
V neděli 15. dubna se jen několik metrů

od kolbiště společnosti In Expo Group
konal i drezurní mítink. Na obnoveném pís-
kovém kolbišti před krásně zrekonstruova-
nou tribunou se tak sešli příznivci drezury.
Bylo jich sice o poznání méně než obdivo-
vatelů skokového sportu, ale i tak se sou-
během obou akcí vytvořila na Trojském
ostrově atmosféra skutečně kompletního
jezdeckého svátku.

TJ Žižka Praha uspořádala ve svém areálu
první kolo druhého ročníku Českého drezurní-
ho poháru a na programu byly jak soutěže
seriálu Novice Cup (-S- úloha JD/2006), tak
seriálu Top Ten Cup (Prix St. Georg).

Především první kolo Novice Cup bylo
pro soutěžící přitažlivé a do Prahy dorazilo
27 dvojic. Soutěž tak trvala plné čtyři a půl
hodiny a jako nejlepší byla vyhodnocena
juniorka Michaela Habásková na SAPIENS-
K (JK Ronex) před svoji věkovou vrstevnicí
Martinou Opočenskou s KIPI-N (Stáj Leo-
nard Praha) a Lucií Soustružníkovou s LALI-
QUE (PM Brno). Ta jediná nebyla hodnoce-
na do Novice Cup, protože LALIQUE má za
sebou již start v St. Georg.

Kategorie Top Ten Cup měla na startov-
ní listině osm jmen, ale po odstoupení
D. Krčmářové s ROMEO 8 (Epona Praha)
předvedlo úlohu sedm dvojic. Z prvního
vítězství v Českém drezúrním poháru se
radovala Libuše Půlpánová mladší na jen
pomalu stárnoucím DAF ONDRÁŠ (19)
z TJ Equus Kinský před Michaelou Nágro-
vou s COMPAS-K (JS Mariánské Lázně)
a Lucií Marešovou - PLESANT (TJ Equi
Bořeň). Tyto jezdkyně se také ujaly vedení
v první průběžné výsledkové listině ČDP.

Další kvalifikační kolo závodů ČDP se koná
6. května v Brně - Soběšicích na Panské Líše
a dále pak 8. května v Ústí n. Labem.

Obyčejný divák výstavy a soutěží Čes-
kého skokového poháru však nic netušil
a myslím si, že kdokoliv přišel do areálu In
Expo Group za koňmi a jezdeckým spor-
tem musel být spokojen. Organizátoři celé
akce dokázali vtisknou jezdeckému víken-

Pignon v Praze
Čeští obdivovatelé přirozené komuni-

kace s koňmi se konečně dočkali a na
vlastní oči budou mít příležitost shléd-
nout ikonu tohoto odvětví hipologické
práce Francouze Jean Francois Pigno-
na. Vystoupení se uskuteční 20. května
od 17.00 hodin v Praze v hale společ-
nosti In Expo Group na Císařském ostro-
vě a organizace se ujal časopis Jezdec-
tví. Veškeré podrobnosti o představení
i předprodeji vstupenek naleznete na:
www.jezdectvi.cz

Objednávky na pignon@jezdectvi.cz
nebo na tel.: 221 863 301 a 221 863 306.

Foto M. Kůstková
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CCI** Compiegne
Svůj mezinárodní křest roku 2007 prodě-

lal Jaroslav Hatla a KARLA, kteří se ve
dnech 4. - 8. dubna zúčastnili CCI** ve
francouzském Compiegne. Naše dvojice
dorazila na závodiště v Compiegne, které
leží sedmdesát km severně od Paříže
a patří mezi nejlepší ve Francii, v úterý
večer. KARLA společně s MONARCHOU,
který byl s Petrem Veselovským druhým
českým startujícím prošli bez problémů
veterinární inspekcí.

K soutěži nastoupilo 95 dvojic z více jak
deseti států Evropy. V drezurní zkoušce,
mezi velmi kvalitními dvojicemi, dosáhla
dvojice Hatla - KARLA slušného výsledku
55,4 bodu, ale ten stačil jen na 23. místo.
V terénu byl J. Hatla absolutně jistý a celou
trať zvládnul bez sebemenšího zaváhání
s penalizací pouhých 2 bodů za mírně pře-
kročený čas. Průběžných 57,4 bodu pak
vyneslo naší dvojici ještě o několik příček
výše. Tentokrát se však nedařilo v parkuru.
I když J. Hatla, mimo jiné i seniorský mistr
ČR ve skákání, zde si bývá jistý, tentokrát
se na jeho kontě objevila hned tři shození
a celková penalizace 13 bodů. Konečný
součet 70,4 bodu tak stačil jen na 34. mís-
to. Jen slabou útěchou mohlo českému
olympionikovi být, že i tak předčil své pol-
ské konkurenty ze středoevropské ligy
Světového poháru P. Spisaka (DEL PIE-
RO) a A. Przybysz (OZON) a K. Kokows-
kou (CZARNOLAS), kteří skončil i  na
50. resp. 57. a 59. místě. Pro spravedlnost
však dodejme, že jen s velmi malým bodo-
vým odstupem.

Druhý český zástupce Petr Veselovský
na MONARCHA dokončil po 83. příčce
v drezuře, 32,8. bodech z terénu a 12 na
parkuru na konečné 77. pozici.

Tři vítězství
v Moorsele

Dvojice našich dětských skokových
reprezentantek Lucie Strnadlová (MARI-
ON 3, ATLANTA 12) a Michaela Hažmu-
ková (GRAF CONNY, QUINTA II
D’ARSOUILLES) se ve dnech 13.-15.
dubna zúčastnila belgického CSI P-J-CH
v Moorsele zhruba šedesát km západně
od Bruselu.

Celkem dorazili do Belgie zástupci pat-
nácti států a k dětské kategorii to byli
jezdci z pěti evropských zemí. Startovní
pole pátečních i sobotních kvalifikací dět-
ských soutěží pak měly okolo dvacítky
soutěžících.

Lucie Strnadlová nastoupila v pátek
s oběma svými koňmi k malé tůře (dvouf.
sk. 110/115). Na ATLANTA 12 absolvo-
vala čistě a obsadila třetí místo
a s MARION po dvou chybách skončila
dvanáctá. Michaela Hažmuková absolvo-
vala vyšší úroveň (120 cm) a po dvou
chybách s GRAF CONNY skončila na
7. příčce. Nedařilo se jí na QUINTA a po
šikmém nájezdu byla po pádu vyloučena.

V sobotním programu se však již naše
jezdkyně aklimatizovaly a získali jsme
díky L. Strnadlové na ATLANTA 12 první
vítězství v kvalifikaci na GP (120 na čas).
Ve stejné soutěži pak M. Hažmuková
skončila po bezchybném výkonu na
GRAF CONNY třetí a na QUINTA obsa-
dila po chybě 10. příčku. L. Strnadlová
a MARION pak ještě získaly v malé tůře
(110/120) 6. místo.

Neděle však již plně patřila Michaele
Hažmukové. Ta nejprve na QUINTA, po
bezchybném výkonu, zvítězila ve finále
Malé tůry (120 na čas). L. Strnadlová na
MARION 3 přidala mezi 17 soupeři ještě
7. místo.

Do Grand Prix (130) se kvalifikovalo
pouze devět dvojic. Obtížný parkur však
byl nad síly většiny dětských jezdců.
Soutěž nedokončily čtyři dvojice, včetně
naší L. Strnadlové na ATLANTA 12
a čtyři další dokončily pouze s chybami.
Jediná Michaela Hažmuková na GRAF
CONNY zvládla náročný kurs bez trest-
ných bodů a tak se o vítězství ani nemu-
sela rozeskakovat.

Jaroslav Hatla - KARLA při startu v Compiegne

O vyjádření k průběhu soutěže jsme
požádali vedoucí týmu Zorku Krásnou
z Horse Academy Radimovice: „S konku-
rencí francouzské jezdecké všestrannost-
ní špičky a dalších velmi kvalitních evrop-
ských jezdců, kteří si úspěšným
absolvováním náročné, ale dokonale
upravené trati, chtěli většinou splnit kvali-
fikační podmínky pro závody vyšší kate-
gorie, si oba jezdci poradili podle momen-
tálních možností svých i svých koňských
svěřenců. Dosažené výsledky po drezu-
rách a crossech byli pro oba zúčastněné
velmi uspokojivé, chyby na parkuru lze
přičíst zejména prvnímu letošnímu startu.
Celkové 34. místo pro Jaroslava Hatlu
s KARLOU a 77. místo pro Petra Veselov-
ského s MONARCHOU sice není na první
pohled oslňujícím výsledkem, ale oba
jezdci splnili kvalifikace pro další plánova-
né závody obtížnosti CIC*** a dokončili
přípravu na náročnou letošní sezónu.
Vzhledem k tomu, že se s většinou svých
evropských kolegů budou potkávat na
dalších letošních soutěží vyšší obtížnosti
lze konstatovat, že tato soutěž pro repre-
zentanty ČR byla kvalitním prověření
schopností a vodítkem pro další přípravu.“

Z vítězství se radoval miláček francouz-
ského publika, momentálně nejúspěšnější
člen olympijského francouzského týmu,
mistr Evropy a několikanásobný mistr
Francie  Nicolas Touzant. Podrobnosti
naleznete na: www.cci-compiegne.com

Dobře pro Jaroslava Hatlu nezačal ani
další týden. I když cesta z Francie proběhla
dobře, hned v úterý po závodech se náš
nejlepší jezdec všestrannosti zranil při
pádu s koně a bolestivé naražení jej na
týden sesadilo ze sedla. Naštěstí je již vše
pořádku a tak se můžeme těšit na jeho dal-
ší starty.

Pohár náměstka primátora Prahy
Pořadatelé seriálu určenému dětským

jezdcům (do 14 let) na pony, který pod
záštitou náměstkyně primátora Prahy
Markéty Reedové pořádá Sdružení spor-
tovních klubů oznamují, že z technických
důvodů bude pořadatelem druhého kola
JK Jezdecké společnosti Ctěnice. Vzhle-
dem ke změně pořadatele však bylo také
přistoupeno ke změněn termínu soutěže,
aby se zamezilo zbytečnému souběhu
pony soutěží.

První kolo tak bude podle plánu uspořádá-
no na Císařském ostrově společností In Expo
Group 26. května. Druhé pak bude organizo-
vat JS Ctěnice v Praze 9 - Vinoři v neděli
17. června. Třetí a čtvrté kolo pak bude opět
podle stanoveného harmonogramu 1. září ve
Ctěnicích a 6. října v Praze na Císařském
ostrově. Pořadatelé připravují společný roz-
pis všech čtyř kol, který bude v nejbližších
dnech k dispozici na stránkách
www.in-expo-group.cz a www.jsctenice.cz

Michaela Hažmuková - GRAF CONNY zví-
tězila při Grand Prix v belgickém CSI-CH
Moorsele

Nyní se čeští jezdci všestrannosti v čele
s Jaroslavem Hatlou chystají na start při
CIC*** v německém Marbachu (11.-13.
května), který by měl být prověrkou ambicí
startu na letošním ME v římském Pratoni
del Vivaro (13.-16. září).
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Sportovní 
kalendáfi

19.-22.4. Kladruby nad Labem
A/T, CAI - A1/2/4 + pony/2

20.-22.4. Mělník Z-ST, D/Z-L + pony
20.-22.4. Pardubice CIC*/CCN
20.4. Ostrava - Stará Bělá ZM-L
21.4. Praha - Císařský Ostrov D/L-T
21.4. Zduchovice Z-S
21.4. Mažice ZM-L
21.4. Děčín ZM-S
21.-22.4. Brno - Veveří ZM-ST
21.4. Drásov D/Z-S
21.4. Rakvice E/Z-S
21.4. Lhotka u Hranic Z-ZL, D/Z-L
21.-22.4. Ostrava - Stará Bělá ZL-ST
21.-22.4. Nebanice D/Z-T + pony
21.4. Děpoltovice ZM-S
28.4. Dražka Z-L
28.4. Nymburk Komárno ZM-L
28.4. Ústí nad Labem ZM-L
28.4. Kladruby nad Labem D/Z-S
28.4. Uherčice ZM-L
28.4. Tlumačov V/A-D
28.4. Zbraslav E/Z
28.4. Třeština Háj Z-S, pony Z-L
28.4. Žlutava ZM-L
28.-29.4. Stará Boleslav Z-ST
28.-29.4. Frenštát pod Radhoštěm ZM-S
28.-29.4. Mariánské Lázně Z-ST
28.-29.4. Přední Kopanina D/Z-TT
29.4. Praha - Císařský ostrov Z-L
1.5. Praha - Císařský ostrov ZM-L
1.5. Vlašim ZM-L
4.-5.5. Semice A/S 1-2-4-P2
4.-5.5. Dvoreček CIC*/CCN
5.5. Praha - Císařský ostrov ZL-S
5.5. Olešná u Hořovic D/Z-L
5.5. Kutná Hora ZM-L
5.5. Husinec Z-S
5.5. Podsedice E/Z-S
5.5. Lanškroun Z-S
5.5. Slatiňany Z-S
5.5. Velká Polom Z-S
5.-6.5. Páterov ZM-S
5.-6.5. Zduchovice ZM-ST
5.-6.5. Plzeň ZM-S
5.-6.5. Most ZM-ST
5.-6.5. Hnanice ZM-L
5.-6.5. Brno-Veveří L-T ČSP
5.-6.5. Horka n. Mor.
5.-6.5. Karlovy Vary - Stará Role D/L-TT
5.-6.5. Praha - Gabrielka ZM-L
6.5. Olešná u Hořovic D/Z-L pouze pony
6.5. Kunčice D/Z-S
6.5. Brno - Panská Lícha D/Z-T
8.5. Ústí nad Labem D/Z-ST
8.5. Brno-Veveří Z-L
8.5. Nebanice ZM-L

Náhle a nečekaně zemřel 10. dubna
ve svých sedmdesátiosmi letech
Miroslav Benš, výborný kamarád a
milovník koní, který byl pravidelně nedíl-
nou součásti všech akcí Opavska, jak
parkurových tak dostihových. Poslední
rozloučení se konalo za hojné účastí
příznivců jezdectví 14. dubna v Opavě
Kateřinkách.

Pony Channel
Star odstartoval
V sobotu 14. dubna slavnostně zahájil ve

Zduchovicích Václav Vydra, kmotr seriálu,
2. ročník Pony Channel Star. Ten bude v letoš-
ním roce již plně zduchovickou záležitostí.

Překrásné dubnové počasí přilákalo do
Zduchovic bohaté startovní pole pony
(77 startů) a nově v letošní sezóně i děti
a juniory na velkých koních. Nejvíce bodů
mezi dětmi na ponících nasbíraly Lucie
Krulichová a Lenka Vachutková, mezi dět-
mi na velkých koních opět Lucka Krulicho-
vá a mezi juniory Lenka Staňková. V hlavní
soutěži -SPB- zvítězila Lenka Vachutková
s PEGAS (JO Dubicko a Úsovsko) před
Alenou Homolovou na PAMELA (JS Bost
B) a Johankou Březinovou s LORD FLORI-
MA (JK Redmill).

Václav Vydra věnoval do nejpočetněji
obsazené soutěže -LP- (37 startujících),
speciální cenu - vlastní knihu - Můj rok
s koňmi -  pro nejkorektnější dvojici. Tou
byla vyhodnocena loňská držitelka poháru
Equichannelu Marie Kovářová s LATINOU.

Dvakrát Heroutice
Drezura o tisíce

O velmi zajímavé finanční ceny pojedou
junioři a jezdci na pony v Herouticích při
závodech nazvaných Junior pohár - Pony
pohár. Tyto dvoudenní závody se konají
17. - 18. července (jsou přesunuty z tradič-
ního termínu na konci května z důvodu sou-
běhu termínů s dalšími významnými drezur-
ními akcemi). Junior pohár je dotován
20 000,- Kč a soutěží se dvoukolově v úlo-
hách JD a JJ. V pony poháru se rozdělí
10  000,- Kč a soutěž je rovněž dvoukolo-
vá. Jede se v obou kolech v letošním roce
nově schválená úloha FEI pony úvodní.

Závody jsou také vybrány jako kvalifika-
ce na MČR dětí, juniorů a mladých jezdců,
jako Mistrovství Středočeské oblasti dětí,

Primátor pro CSIO
Pořadatelé CSIO 2007, které se po

sedmi letech vrací na Trojský ostrov, získali
pro letošní svátek skokového sportu
významnou oficiální podporu. Svoji záštitu
nad CSIO Praha 2007 již před svým odjez-
dem do Himalájí oficiálně deklaroval praž-
ský primátor Pavel Bém. Dá se tak očeká-
vat, že CSIO tak nezůstane stranou
pozornosti i dalších špiček našeho politic-
kého života. Doufejme tak, že se pražské
CSIO stane podzimní událostí Prahy.

KMK definitivně
Definitivně je již jasno o podobě letošní-

ho ročníku soutěží Kritéria mladých koní.
Zásady pro tyto soutěže byly vydány
v písemné podobě a dostupné jsou všem
přes oblastní sekretariáty ČJF.

Skoky
První kolo skokových soutěží se koná

v Praze na Císařském ostrově 1. května.
Po osmi kvalifikačních kolech, která budou
ukončena 25. července v Písku, budou
následovat dvě dvoudenní semifinále ve
stejném termínu 11.-12. srpna. Pro Moravu
to bude v Opavě a pro Čechy v Plzni. Finá-
lové vyvrcholení je svěřeno Pardubicím a
bude se konat 1.-2. září.

Drezura
Drezurní KMK mají šest kvalifikačních

kol a zahajují Mariánské Lázně 26. - 27.
května. Finále je svěřeno Praze na Císař-
ský ostrov na termín 29. - 30. září.

Všestrannost
Soutěže KMK ve všestrannosti mají čtyři

kvalifikace a první se uskuteční při předko-
le pro Zlatou podkovu v Pardubicích již ten-
to víkend 20. - 22. dubna. Finálová soutěž
bude vyhodnocena v rámci Finále ZP
v Humpolci 24. - 26. srpna. Pětiletí budou
soutěžit při finálové Soutěži nadějí a šesti-
letí ve Stříbrné podkově.

Třemi závody byla definitivně zahájena sezona na kolbišti v Mělníku. V sobotu 24. března
to byla drezura, následující víkend tradiční Mefrit Cup a o Velikonocích Velikonoční jezdec-
ké závody. V sobotu 7. dubna nenašla v hlavní soutěži -S**- přemožitele domácí Kateřina
Mestenhauserová na QUEREN.

juniorů, dospělých a pony a rovněž jako
přebor dětí, juniorů a dospělých z okresu
Benešov. Pozvány jsou ekipy z Rakouska
a Polska.

Podrobné propozice najdete na
www.heroutice.cz

Veterinární seminář
Farma Heroutice připravila ve spolupráci

se známou lektorkou a autorkou odborně-
populárních článků MVDr. Dominikou Šve-
hlovou další z řady oblíbených veterinár-
ních seminářů, tentokrát na téma
Onemocnění končetin koně. Seminář
navazuje na dvě předchozí témata a opět
se prolíná teorie s praktickým nácvikem
přímo s koňmi. Koná se 5. - 6. května,
podrobnosti najdete na www.heroutice.cz



Prodej sena, slámy,
včetně dopravy. Mělník.

Tel.: 777 234 448

Úspěšná
Lucie

V minulém čísle jsme pro-
střednictvím příspěvku I. Hud-
cové a K. Sabolové informovali
o zájezdu velké skupiny čes-
kých jezdců na závody do
Wiener-Neustadtu (24. - 25.
dubna). Dnes dodatečně sdě-
lujeme informaci, která v člán-
ku nezazněla. Husarský kou-
sek se v Rakousku podaři l
Lucii Kulichové (12 let), která
během tohoto víkendu dokáza-
la získat pět vítězství. L. Kruli-
chové se daři lo na pony
DESTINY i na velkém koni
NIKOLA. Radost ve Zduchovi-
cích byla o to větší, že se jed-
nalo o první zahraniční výjezd
Lucie a i o první start na vel-
kém koni. Podrobné výsledky
naleznete na: 
www.reitergebnisse.at

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

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

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

Výsledky - KLEOPATRA (JS Fresta), -L**- (43) 1.
Toth - KLEOPATRA (JS Fresta), -S**-
(29) 1. Bielíková - ATYŠ (Pegas
Intern.), 2. Staňová - NIKOL 1 (JS Fres-
ta), 3. Gladišová - IRRAS (JK Gladiš).

Zduchovice 8.4. -ZM- děti (8) 1. Kří-
žová - Wanessa (JK Voleveč), -Z- koně
1. a 2. rokem + děti a junioři (32) 1.
Staňková Lenka - ENRIQUE (La-Bohé-
me Zduchovice), dvouf. sk. 100/110
(56) 1. Štochlová - TUNIKA (J.S.Hej-
dov), 2. Krulichová L. - NIKOLA (La-
Bohéme Zduchovice), 3. Hudcová -
GOLDIE (JK Dítě a kůň), dvouf. sk.
110/120 (67) 1. Kulichová L. - NIKOLA
(La-Bohéme Zduchovice), 2. Hudcová -
GOLDIE (JK Dítě a kůň), 3. Jindrová -
HERIET (JS Equitana), -L**- (39) 1.
Malák - LYNN (JK Všetice), 2. Opatrný
- VICART (Opatrný Hořovice), 3. Bar-
donová - SARKON Kinský (JS Bardo-
nová Hauzr).

Praha - Komořany 14.4. drezura -
DD 03- (14) 1. Kotyzová - ALICE (Stáj
Adam), 2. Drozenová - LIMERIK (JK
Prague), 3. Duchoňová - GORDIUS (JK
Chomutov), -DJ 03- (14) 1. Drozenová
- LIMERIK (JK Prague), 2. Lasáková -
FOR JOY (JK Aleko), 3. Kotyzová -
ALICE (Stáj Adam), -JD 06- (12) 1.
Skripová - CAPITOL (Skrip Dobročkovi-
ce), 2. Říhová - GUARDIAN ANGEL
(Sant Aventin), 3. Jeřábková - CYNT-
HIA Z (NH Kladruby), -JU 06- (13) 1.
Jeřábková - CYNTHIA Z (NH Kladru-
by), 2. Seidlová - BELLARO (R.B.
Budeč), 3. Holasová - DANCER 87 (JK
Ronex), St. Georg 2000 (5) 1. Skripová
- CAPITOL (Skrip Dobročkovice), 2.
Habásková - SAPIENS-K, 3. Habásko-
vá - SURVIVAL 3 (JK Ronex).

Most 14.4. -ZM- lim. čas (3) 1. Srp -
LORD Alex (Equi Club Louny), -ZM-
l im. čas (10) 1. Pospíšil - CORINT
(Dvůr Židovice), stupň. obt. do 100 cm
(61) 1. Pálková - NELA 2 (JK Velvary),
dvouf. sk. 110/110 cm (55) 1. Matějka
- PIRA (Eggersmann Caro As), -L- (29)
1. Matějka - RUMBA Geoprojekt
(Eggersmann Caro As), 2. Tumpacho-
vá - INCHAGREINE (Valér Radnice), 3.
Pařenica - TOZEPPE (Audit Sulice).

Praha Císařský ostrov 14.-15.4.
Český skokový pohár stupň. obt. do
120 + žolík (76) 1. Staňová - SANTA
CRUZ (Fresta Brno), 2. Lomský -
RASCAL 2 (Z. Hruška), 3. Nevolová -
ZIPPO (JK Triton Blava), -S*- (100) 1.
Bartošová - TULAMORE DEW (JK
Černožice), 2. Opatrný - REBEKA 8
(JS Opatrný), 3. Doležal P. - IRLAN-
DA (Stáj Vondráček), -ST*- (51) 1.
Chudyba - FORTUNA (JO Srnín), 2.
Žíla - CARLOS (Stáj Mustang), 3. Bie-
liková - ALF (JK Pegas), 4. Crnková -
CONGO KING (JK Bost B), 5. Toth -
ESEJ (Fresta Brno), -L**_ (51) 1. Zvá-
ra - CELESTA Kalek (JS Cís.ostrov),
2. Poláková - CAROS (Schaumann
Team), 3. Drahota - IDEAL CTJ (JK
Artemis), -S**- (80) 1. Tesárek -
ANNIE (Stáj Tesárek), 2. Pospíšil -
HONTO (Dvůr Židovice), 3. Jindra -
KREACE (Equitana), -T**- (37) 1.
Doležal P. - STAKKATA Biofaktory
(ČJK KV), 2. Jindra - CONTENDER-
S (Equitana), 3. Macáková - L∞AMIE
(Tecton Most), 4. Eim - OSCAR
AgramM (JK Tlumačov), 5. Macáková
- POMPÖS (Tecton Most).

Praha Císařský ostrov 15.4. dre-
zura -DJ 03- (5) 1. Zeusová - COR-
RADO AZ (JS Císařský ostrov), -JD
06- (27) 1. Habásková - SAPIENS-
K (JK Ronex), 2. Opočenská - KIPI-
N (Stáj Leopard Praha), 3. Soustruž-
níková - LALIQUE (PM Brno), Prix St.
Georg (7) 1. Půlpánová ml. - DAF
ONDRÁŠ (Equus Kinský), 2. Nágrová
- COMPAS-K (JS Mar. Lázně), 3.
Marešová - PLESANT (TJ Equi
Bořeň).

Mikulov 15.4. -ZM- 4-5letí (7) 1.
Žuchová - KOMETA (Dolné Srnie),
stupň. obt. do 110 cm (14) 1. Brúde-
rová - CARMEN (Slov.), stupň. obt.
do 100 cm (9) 1. Sýkora - SAMUEL
(Slov.), stupň. obt. do 100 cm +
žolík (14) 1. Válková - ATLANTA (JS
Sonet), -Z- jun. (14) 1. Brúderová -
GAVALLÉR (Slov.), -Z- (32) 1.Růžič-
ka - SELEN (Velké Němčice), -ZL-
(29) 1. Šikula - SILVO (Slov.) podrob-
nosti na www.jkmikulov.cz

Mělník 24.3. drezura -Z 2- (6) 1.
Češková - SHAJMI (JK Spomyšl), -Z 3-
(8) 1. Rosická - BASTIEN (JK Céva), -
L 0- (6) 1. Drozenová - LIMERIK (JK
Prague), -L 1- (4) 1. Zeusová - COR-
RADO AZ (JS Cís.ostrov), -Z 1- (7) 1.
Petrášová - JANTAR 1 (JK Spomyšl).

Mělník 31.3. Mefrit Cup dvouf. sk.
100/110 (26) 1. Staňková - FLORINDA
(JS Farma Hrádek), dvouf. sk. 110/120
(24) 1. Vojtková A. - ADÉ (JS Bost B.),
-L*- (12) 1. Vojtková B. - ANGELIKA, 2.
Vojtková A. - FOR LOVE (obě JS Bost
B.), 3. Tošovská - GOLTARA (Stáj
Moudrý).

Mělník 7.-8.4. Velikonoční závody
dvouf. sk. 100/110 (23) 1. Nosková -
CALHOUN KF (Stáj Nosek), dvouf. sk.
110/120 (27) 1. Pružinová - KASKA-
DÉR (JK Mělník), dvouf. sk. 110/120
(14) 1. Crnková - LICORI (JS Bost B.), -
L**- (24) 1. Vysušilová - VINEA Kalek
(JS Cís.ostrov), 2. Hudcová - PALEG-
RO/PASAT (JK Dítě a kůň), 3. Perníč-
ková - LA ZARRAS-T Biofaktory (JK
Heroutice), -S**- (18) 1. Mestenhause-
rová - QUEREN (JK Mělník), 2. Perníč-
ková - CARDIFF (JK Heroutice), 3.
Motygin - ASTRID 1 (JK Všetice),
dvouf. sk. 100/110 (18) 1. Pružinová -
KASKADÉR (JK Mělník), dvouf. sk.
110/120 (18) 1. Studnička V. - ZARA 2
(Centrum Zájezd), -L**- (14) 1. Černo-
horský - ŽANE (JK Bučina), 2. Hynek -
GOTTWARD Aegon (Zám. Jizd. Holič-
ky), 3. Váchová - LUKAS 11 (Opatrný
Hořovice), -S**- (5) 1. Pálková -
NOBERLINA (JK Velvary).

Brno- Veveří 7.-8.4. -ZM- ml. koně
(13) 1. Eim - LANCELOT (JK ZH Tlu-
mačov), dvouf.sk. 100/110 (49) 1. Lid-
mila - CIRTA (TJ Moravan Brno), -ZL- +
finále pro 5 (52) 1. Přibyl - LARENZO
(Arcus Enqinening Czech), -L**- (30) 1.
Doležal - AC CALIGULA (JK Hřebčín
Suchá), -ZM- ml. koně (7) 1. Horníčko-
vá - TONKA 1 (Mor. zem. hřebčín),
dvouf. sk. 100/110 (40) 1. Pičman -
NIPSY (JK Nová Ves), -ZL- (48) 1. Toth

Lucie Krulichová - DESTINY

Jezdecká škola 
Pastviny Pilníkov

nabízí 
formou inseminace 

čerstvým spermatem 
hřebce

577 ROCK ‘N ROLL
Připouštěcí poplatek 

8 000,- Kč + DPH

Dovolujeme si pozvat 
v‰echny zájemce 
na pfiedvádûní plemeníkÛ, 
které se bude konat 
V SOBOTU 12. KVùTNA 
od 13.00 hod. 
v areálu 
inseminaãní stanice 
Pardubice-Mnûtice. 
Tû‰íme se na 
va‰í náv‰tûvu.
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