
Pořadatelé očekávali velký zájem soutě-
žících, který vyplývá z několikaletých zku-
šeností, které s všestranností pardubické
závodiště má. „V ČR se při soutěžích vše-
strannosti uskutečnilo v minulém roce cca

dvanáct set startů.
Téměř polovina z nich
byla u nás," uvedl stavi-
tel pardubických tratí
Jaroslav Grodl. „Naše
závody jsou určitě tak
vyhledávané především
kvůli velmi kvalitnímu
zázemí závodiště a jeho
poloze. Doufám, že je to
i pro kvalitu tratí“ dodává
Jaroslav Grodl. Jeho slo-
va potvrdila více než
stovka přihlášených
k zahajovacím závodům
všestrannosti letošní
sezony.

Pořadatelé přistoupili
k osvědčenému modelu
zkrácené soutěže vše-
strannosti a na sobotu
byly připraveny drezurní
zkoušky a parkur. Nedě-
le pak patřila terénu.

XVII. roãník                       ãíslo 8 17. 4. – 30. 4. 2009
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Do startu letošního 
Auto Hase Trophy, 
který je plánován 

na 20. června, 

zbývá 62 dní!

Při CSIO pony v Abano Terme získala v pondělí 13. dubna v Grand Prix Michaela Kruli-
chová na NIGHT FEVER druhé místo. Více v článku K. Návojové na straně 3.

V soutěži -ZL- zvítězil v Pardubicích Jaro-
slav Hatla na EILEEN 1 (Horse Academy
Radimovice)

Prvním vítězem sezóny 2009 v soutěži všestrannosti se v Par-
dubicích stala Kamila Smékalová na pony SALINA (M. Smékal)

Cenou hejtmana Pardubického kraje
zahájili novou sezónu tradičně jezdci vše-
strannosti. O víkendu 11. a 12. dubna se
na závodišti v Pardubicích konal již její
6. ročník.

Cena hejtmana pardubického kraje
(Radko Martínek se bohužel omluvil
a vyslal za sebe z hejtmanství zástupce)
měla na programu tři soutěže. První -ZK
pony- byla současně zahajovací kvalifikací
pro finále Zlaté podkovy. Koně měli vypsá-
ny úrovně -Z- a -ZL-.

Pony dorazilo do Pardubic šest a vítěz-
ství si odnesla Kamila Smékalová na SALI-
NA (M. Smékal), s penalizací 50 tr. bodů
za drezuru a dále s bezchybným průběhem
soutěže.

Největší zájem byl o soutěž -Z- s 55 dvo-
jicemi. I zde se rozhodovalo na drezurním
obdélníku. První osmička jezdců nezatížila
své konto žádnými body v terénu a první
dvě dvojice již ani na parkuru. Zvítězil Miro-
slav Trunda na KARÁT 3 (Stáj Moudrý),
v drezuře o 1,43 bodu lepší než Radka
Dvořáková na INDIAN WIND (Cavalier
Rynárec).

K závěrečnému -ZL- nastoupilo 32 dvojic
a i zde se rozhodovalo na obdélníku. V sou-
těži byla plná dvanáctka prvních umístěných
zatížena tr. body pouze z drezury. Podle
očekávání zvítězil Jaroslav Hatla na
EILEEN 1 (Horse Academy Radimovice)
před Janou Grodlovou s HAŠIŠ (Glod Čejov).

V Pardubicích pokračují soutěže všestran-
nosti hned tento víkend (18.-19. 4.) kvalifika-
cemi na Soutěže podkovy a soutěžemi
KMK. Opět je připraven model s drezurní
a skokovou zkouškou v sobotu a terénními
jízdami v neděli.

Foto J. Bělohlav

Foto K. Návojová 

Foto J. Bělohlav



V současné době dis-
ponuje středisko ustáje-
ním pro 35 koní, pastvina-
mi na téměř 15 hektarech
a již i velmi kvalitním
zázemím jak pro klubové
hosty tak pro organizaci
závodů. To, že to myslí
v Opřeticích s jezdeckým
sportem skutečně vážně ,
však dokazuje především
profesionální pískové kol-
biště (70 x 40 m) s třívrst-
vým drenážovaným povr-
chem Equo-flex. Se
střediskem a novým
povrchem se v sobotu
11. dubna přijelo sezná-
mit přes sto koní a při
pořadatelském křestu
zažilo kolbiště téměř
300 startů.

Zájem byl jistě podpo-
řen skutečností, že
v Opřeticích se bude
letos 20. června soutěžit
při Auto Hase Trophy
o Volvo C30 a 30. dubna
zde proběhne i zahajovací kolo soutěží
KMK.

Pořadatelům se navíc daří v regionu zís-
kat pro jezdecký sport i celou řadu dalších
partnerů a tentokrát to byla vedle města
Bystřice i celá řada dalších společností.

V závěrečné soutěži -L**- zvítězila
mezi 52 startujícími po rozeskakování 22
dvojic Iva Holíková na FABIENNE 1
(Dani Zbožnice).

Všichni ti, co se do Opřetic o Velikono-
cích nedostali, mají další příležitost 25.
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V Opřeticích nejen Volvo

Kolbiště nového areálu Opřetický dvůr

Dvoufázové skákání 110/120 cm (Cena
společnosti Equiservis) vyhrál v Opřeticích
Zdeněk Hruška na CLOUDY NIGHT

V sobotu 11. dubna se veřejnosti před-
stavilo poprvé středisko Opřetický dvůr.
Opřetice naleznete nedaleko Benešova,
několik kilometrů od silnice směřující na
Tábor. Středisko budují od podzimu 2007

dubna, kdy se zde budou pořádat skokové
soutěže od -Z- do -S**- a v neděli 26. dub-
na, kdy dostanou příležitost jezdci s pony
v rámci kola letošní Pony ligy.

Bohatou sezónu, která bude pocho-
pitelně pokračovat v Opřeticích i ve dru-
hé části roku doplňují prázdninové pro-
gramy pro děti na pony i jezdecká
škola. I KMK se do Opřetic ještě vrátí
a vedle zahajovacího kola bude Opře-
tickému dvoru svěřeno i závěrečné kolo
19. srpna.

manželé Grüntalovi a provozuje Česká jez-
decká spol. s.r.o. Manažerkou areálu je
Kateřina Vašáková.

Pořadatelé Auto Hase Trophy dorazili do Opřetic se svými vozy
a kolbiště bylo ozdobeno i nejatraktivnější cenou letošní sezóny

Škoda těch let
Česká jezdecká veřejnost má k dispozici další kolbiště s doko-

nalým povrchem. Jezdecké středisko Opřetický dvůr je předurče-
no stát se, právě pro povrch svého kolbiště, dalším oblíbeným
místem pro jezdce a koně z celé ČR.

Ještě nedávno nebyla k instalaci dokonalého povrchu v České
republice k dipozici potřebná technologie. Dnes již není problém
vytvořit u nás povrch evropských parametrů a jediným limitním
faktorem zůstává cena. Přesto kolbišť, které nabízí koním stan-
dardní povrch bez ohledu na počasí přibývá. Již to nejsou pouze
centrální kolbiště, která se povrchy musela vybavit především pro
svoji konkurenceschopnost při organizaci mezinárodních závodů.
Na výborné povrchy lákají jezdce i další areály. Zákonitě také při-
bývá jezdců a trenérů, kteří si vybírají závody právě z tohoto
důvodu bez ohledu na vzdálenost. Péče o koně tak dostává
novou a tentokrát skutečně smysluplnou dimenzi. Škoda let, které
jsme strávili bez těchto ploch.
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Může za to CSIO
Zahajovací závody na travnatém povrchu kolbiště v Poděbradech

ukázaly jak velkou práci po sobě v Poděbradech zanechali organizátoři
CSIO. Před třemi lety před v Poděbradech posledním CSIO 2006, bylo
kolbiště podrobeno kompletní rekonstrukci pomocí veškeré techniky
používané na golfových hřištích. Travnatá plocha bylo výrazně propísko-
vána. Pro CSIO roku 2006 to však bylo již pozdě a tráva nedokázala
takový objem písku dostatečně zpevnit a účastníci CSIO tehdy v Podě-
bradech příliš spokojeni nebyli.

Na počátku roku 2009 je však všechno jinak. Tráva již dostatečně
zvládla mnohatunovou pískovou injekci prorůst a povrch v Poděbradech
je na vynikající úrovni. Vyzkoušela si to i téměř stovka jezdců při více
než 200 startech, které v sobotu 11. dubna v Poděbradech proběhly.

V hlavní soutěži -S**- si mezi 13 dvojicemi nejlépe vedla Kateřina
Veselovská na FORINT Sedium Provet (JK Hřebčín Suchá), která zvítě-
zila po rozeskakování šesti dvojic před Nathálií Crnkovou s CORINT 3
(Bost Praha) a Lenkou Kabátovou na NAOMI 4 (JS Nesměň).

Zduchovický
začátek

Ve dnech 4 - 5. dubna vyšlo dokonale
počasí a vytvořilo ideální kulisu pro téměř
300 startujících zahajovacího závodu letoš-
ního ročníku seriálu FITMIN Junior Star
2009 ve Zduchovicích. Seriál skokových
závodů je projektem JO La-Boheme Zdu-
chovice, který je zároveň i výhradním pořa-
datelem všech kvalifikačních kol i samotné-
ho finále pro určený počet bodujících jezdců.

Seriál je otevřenou bodovací soutěží pro
jezdce na pony (8-16 let) a děti, juniory
a mladé jezdce do 21 let, v úrovni skoko-
vých soutěží   Z, ZL, L, S a ZLP, LP, SP,
STP, STPB. Na programu prvního kola
byly soutěže od výšky 100/110 cm až -L**-
a pro pony -ZLP- až -SPB-.

Čtyřikrát Lucie
Tradičně se v domácím prostředí dařilo

Lucii Krulichové, která s NIKOLA 10 a TOP
DEJA-VUE vítězila mezi koňmi i pony,
dohromady hned čtyřikrát.

V sobotní nejvyšší soutěži (-L**-) zvítězila
Chiara Szitášová s TABATSA MAX (JK Dan-
ce and Jump). V poníkovském -SP- se pak
nejlépe podařilo zajet T. Lešetické na VÍLA 4
(JS Řitka). Následující den pak tato jezdkyně
skončila na stejné úrovni druhá a třetí (VÍLA
4, FINE BELISSIMA S), právě za nejrychlejší
Lucií Krulichovou na TOP DEJA-VUE.

V nedělní -L**- patřilo také Lucii Kruli-
chové, tentokrát na NIKOLA 10.

Neděle patřila po delší době i stylové soutě-
ži, kterou pro jezdce na pony vypsala společ-
nost equichannel.cz. Jezdce hodnotil rozhodčí
Antonín Klaus a jako nejstylovější se z vítězství
radovala M. Hrudková na VIKI 3 (JK Mělník).

Svatý Norbert za dveřmi
Jezdecký areál Zduchovice se nyní při-

pravuje na mezinárodní závody CSI

Ve stylové soutěži společnosti Equichan-
nel.cz zvítězila ve Zduchovicích M. Hrud-
ková na VIKI 3.

P/CH/J/U25/Y pro
pony, děti, juniory,
mladé jezdce a jezd-
ce do 25 let, které
se konají 30. dubna
až 3. května pod názvem CSI Saint Norbert.

O účast nominativními přihláškami proje-
vili zájem jezdci z Rakouska, Slovenska,
Maďarska, Ukrajiny a České republiky.
Konečný termín uzávěrky přihlášek byl
15. dubna.

Stavitelem parkurů bude kolega z týmu
otce a syna Petersonových, Martin Otta.
Mimo jiné se podílel jako asistent při stav-
bách parkurů na CSI5* v Las Vegas, CSI4*
v Münsteru, CSI5* Monte Carlu či při CSI4*
v Bremen.

Rozpis závodů i časový program nalez-
nete na: www.kone-zduchovice.cz v sek-
ci Závody.

V hlavní nedělní soutěži -L**- zahajovacích závodů ve Zduchovicích
zvítězila domácí Lucie Krulichová na NIKOLA 10 a o týden později při-
vezla dvojice prvenství z Itálie

Foto K. Návojová

CSIO Abano Terme
Do italského lázeňského města Abano Terme se ve dnech 10. - 13. dubna vypravily hájit

české barvy Lucie a Michaela Krulichovy, Veronika Krátká a Johanka Březinová. V Itálii na
ně čekalo CSIO pro pony, děti, juniory a mladé jezdce.

J. Březinová si s sebou do Itálie přivezla pony LORD FLORIMA a WISHIBO. S oběma
se účastnila pony soutěží 110-120 cm. Nejlepšího výsledku dosáhla v pondělí, kdy dojela
s 8 trestnými body. V. Krátká se se svým koněm TRIUMPH SPEEDY představila jak
v Poháru národů (jako jednotlivec), tak v Grand Prix juniorů. V prvém případě vzdala,
v Grand Prix pak dokončila se 14  trestnými body. 

V sobotní soutěži pro děti se dařilo Lucii Krulichové, která se svým valachem NIKOLA
10 vybojovala nejrychlejším časem prvenství. V pondělním Grand Prix dětí se po bezchyb-
ném prvém kole dostala do kola druhého. Tam ji risk bohužel nevyšel a skončila se dvěma
chybami na 10. místě. 

Největší úspěch si tak z Itálie přivezla Michaela Krulichová s pony NIGHTFEVER. Té se dařilo
v Grand Prix pony. Na výšce 125 cm se v prvém kole po jednom zastavení a následné penalizaci
za čas umístila s 6 trestnými body na průběžném 4. místě. Bezchybné druhé kolo ji však vyneslo
krásné 2. místo. Stavitel parkuru zvolil pro CSIO velmi slušnou úroveň a jak naše jezdkyně pozna-
menaly, těžší parkury na ně čekají snad na jen na ME v Belgii. K. Návojová - Abano Terme

Foto K. Návojová



Kdo je v Las Vegas
Čtyřicet šest jezdců z dvaadvaceti zemí se účastní finále ROLEX FEI Word Cup 2009,

které probíhá právě nyní (15. - 19. dubna) v centru amerického zábavního průmyslu v Las
Vegas. Přinášíme úplný přehled všech kvalifikovaných jezdců pro letošní vyvrcholení Svě-
tového poháru 2008/2009

Jihoamerická liga
Vitor Alves-Teixeira (BRA) - YURI ITAPUA, YURI CLIMBER

Japonská liga
Daijiro Mashiyama (JPN) - Paradox

Novozélandská liga
Anna Trent (NZL) - Musketeer NZPH, LEVITATION NZPH

Arabská liga
H. Bin Moteb Al Saud (KSA) - ASHKUR ALLAH OBELIX

Mexická liga
Alberto Michan Halbinger (MEX) -CHINOBAMPO LAVITA,  Enrique Gonzalez (MEX) - FRIDA

Západoevropská liga
Gerco Schroeder (NED) - Eurocommerce MILANO, Eurocommerce SEATTLE, Euro-

commerce PENNSYLVANIA, Daniel Etter (SUI) - I PEU PEU 4, WISPER ZUID, Marcus
Ehning (GER) - PLOT BLUE, SANDRO BOY, LECONTE, Albert Zoer (NED) - OKI DOKI,
SAM, Steve Guerdat (SUI) - TRÉSOR V, FERRARI, JALISCA SOLIER,
Thomas Velin (DEN) - GRIM ST-CLAIR, GODSEND DU REVERDY, Rut-
herford Latham (ESP) - VALENTINA VAN 'T HEIKE, Ludo Phillipaerts
(BEL) - KASSINI'JAC, CAVALOR'S WINNINGMOOD, Lars Nieberg (GER)
- LUCIE 55, Mikael Forsten (FIN) - ISAAC DU JONQUET, Helena Lund-
back (SWE) - MADICK, BUKOWSKIS ERBBLUME, Ben Maher (GBR) -
ROBIN HOOD W, Ludger Beerbaum (GER) - COUPE DE COEUR, GOT-
HA, Michael Whitaker (GBR) - Insul Tech AMAI, Insul Tech WOMANI
VAN, SUNCAL PORTOFINO 63, Marco Kutscher (GER) - CASH 63,
CORNET OBOLENSKI, Geir Gulliksen (NOR) - L'ESPOIR, CATTANI,
Christina Liebherr (SUI) - LB ROBIN HOOD, LB NO MERCY, Max Kühner
(GER) - ACANTUS GK, Edwina Alexander (AUS) - Isovlas ITOT DU
CH#TEAU, Isovlas LATE NIGHT 16, Isovlas SOCRATES, Rodrigo Pes-
soa (BRA) - RUFUS

Středoevropská liga
Vladimir Beletskiy (RUS) - LARKANARO, RAGAZZA 36, LOTOS, Angel

Niagolov (BUL) - BALOUFINO, RUE BLANCHE DU GIBET, STRITZEL,
Hasan Senturk (TUR) - CONCEPT, CARO ASS, PINOT GRIGIO, SIEC
JANICO

USA východní liga
Kent Farrington (USA) - UP CHIQUI, McLain Ward (USA) - PHILLIPA,

GOLDIKA 539, SAPPHIR, Christine McCrea (USA) -PROMISED LAND,
VEGAS, Todd Minikus (USA) - PAVAROTTI,  PRESIDENTE, OLINDA,
Hillary Dobbs (USA) - QUINCY B, CORLETT, MARLO, MARENGO, Bee-
zie Madden (USA) - DANNY BOY, ONLIGHT, JUDGEMENT, Michelle
Spadone (USA) - MELISMO, Darragh Kerins (IRL) - NIGHT TRAIN

USA západní liga
Mandy Porter (USA) - SAN DIEGO, Ashlee Bond (USA) - CADETT 7,

CHIVAS Z, Richard Spooner (USA) - ACE, CRISTALLO, QUIRINO 3, Har-
ley Brown (AUS) - CASSIATO

Kanadská liga
Keenan White (CAN) - CELENA, VIENNA ROUGE, Ian Millar (CAN) -

REDEFIN, IN STYLE
.. a dále - obhájkyně titulu  Meredith Michaels-Beerbaum (GER) -

SHUTTERFLY a na divoké karty Danielle Torano (USA) - VANCOUVER
D'OEUVRAY a Rich Fellers (USA) - FLEXABLE, KILKENNY RINDO.

ZE ZAHRANIČÍ ZE ZAHRANIČÍ
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Dvojnásobný
trest Ahlmannovi 

Sportovní soud FEI (CAS) vyhověl odvolání
Německé jezdecké federace proti nízkému tre-
stu pro svého jezdce Christiana Ahlmanna
v případě pozitivního nálezu u koně CÖSTER
na OH 2008 a současně zamítl Ahlmannovo
odvolání, kterému se naopak zdál trest příliš
tvrdý. Jezdci byl nově uložen zákaz startu na
dobu osmi měsíců od 21. srpna 2008 do 20.
dubna 2009. Všechny výsledky kterých dosáhl
Christian Ahlmann během této doby jsou zru-
šeny a eventuelní medaile, body a peněžní
dotace musí být vráceny. Jezdec je také povi-
nen zaplatit soudní výlohy ve výši 5 000,- CHF.

Rozhodnutí soudu komentoval generální
tajemník FEI Alex McLin: „Zpřísněná sankce
potvrzuje náš postoj k tomuto procesu a zcela
respektujeme a přijímáme rozhodnutí CAS."
V původním rozsudku soud suspendoval
Christiana Ahlmanna na dobu čtyř měsíců
a trest mu končil 18. prosince 2008.

Voltiž v Tlumačově
Úvodní voltižní podnik sezóny  proběhl v sobo-

tu 4. dubna v Zemském hřebčinci v Tlumačově
a byl zároveň i kvalifikací pro mezinárodní závo-
dy. Největší hvězdou závodů byl pochopitelně
úřadující mistr světa domácí Petr Eim. Sobotní
dopoledne bylo vyplněno povinnými sestavami
a odpoledne patřilo volným sestavám.

V soutěži jednotlivců - ženy senior  kategorie
2* zvítězila Jana Sklenaříková na koni CAPITA-
NO z TJJ Lucky Drásov, o.s., pod vedením lon-
žérky Dany Trčkové s 7,711 body. Druhý vavřín
do TJJ Lucky Drásov putoval z juniorské soutěže
muži i ženy kategorie 1* a získala jej Jana Bar-
toňková s klisnou ESKADRA. 

V soutěži skupin  kategorie 1* junior nenašli
přemožitele voltižéři z JK PZOO Chomutov cvičí-
cí na CHRIS pod vedením lonžérky K. Fartákové.

Domácí pořadatelské stáji udělala radost sou-
těž skupin - kategorie 2* senior, kde zvítězila

Global Champions Tour
První dubnovou sobotu, čtrnáct dní před

vrcholem halové sezóny v Las Vegas, pro-
běhlo na otevřeném kolbišti italského měs-
ta Arezzo, úvodní kolo milionářského pod-
niku Global Champions Tour. Nejlépe
dotovaný seriál pro nejvybranější společ-
nost bude mít v této sezóně osm kvalifikač-
ních kol a finále v polovině listopadu v hlav-
ním městě Kataru Doha.

Na startu Velké ceny Itálie se představila
padesátka předních světových jezdců
a osmnáct nejúspěšnějších se kvalifikovalo
do druhého kola. Desítka jezdců si udržela
čisté konto i po druhém kole a mezi nimi se
rozhodovalo v rozeskakování. Zde triumfo-
val dvojnásobný mistr Evropy Marco Kuts-
cher (GER) s 13letým valachem CASH
(Carthago). Za vítězství si odvezl 95 tisíc

EUR (více než 2,5 milionu korun). Navázal
tak na své halové úspěchy ve GP Borde-
aux a ve WC Vigo. Na druhém místě
s dotací 57 tisíc EUR, skončil klasik lehké-
ho sedu, šedesátiletý Michel Robert (FRA)
s 11letou KELLEMOI DE PEPITA (Voltaire)
a třetí příčku obsadil Bernardo Alves (BRA)
s 11letým holštýnem CHUPA CHUP (Care-
tino). Čtvrtý skončil Rolf-Göran Bengtsson
(SWE) se 14letým val. NINJA LA SILLA
(Guidam) a pátý Alvaro Miranda (BRA)
s 12letou KWPN PICOLIEN ZELDEN-
RUST (Indoctro).

Druhé kolo Global Champions Tour se
pojede 8.- 10. května ve španělské
Valencii.

Další infofmace najdete na www.global-
championstour.com -dvoř-



ZPRÁVY INZERCE

Nenáročný a vytrvalý pomocník do stáje
Bez dobrého traktoru se dnes žádný cho-

vatel neobejde. Ve stáji se nejlépe uplatní
obratný stroj, velký výkonem a malý svými
rozměry. Takový je John Deere 3036, nabí-
zený za cenu 398 000 Kč bez DPH.

Zmíněná obratnost je kromě hydrostatic-
kého řízení a malého poloměru otáčení 1,9
metru dána plynulou hydrostatickou převo-

dající hmotnosti 811 kg a výškovým dosa-
hem 2,16 metru. Nakladač se ovládá jedi-
nou pákou po pravé straně přístrojové des-
ky. U traktoru a pro něj vyrobeného
nakladače John Deere jsou vzájemně sla-
děny výkonnostní parametry, souprava má
vynikající stabilitu a nakladač se snadno
připojuje a odpojuje. 

Přeplňovaný vznětový tříválec
pod kapotou traktoru John Deere
3036E má objem 1,5 l i tru
a výkon 36 koní (27,3 kW). Nej-
vyšší točivý moment činí 120 Nm
při 1800 otáčkách za minutu.
Tento motor vyniká hospodár-
ností, dobrým přístupem při údrž-
bě, tichým chodem a velice níz-
kou úrovní emisí.

Díky svému výkonu, točivému
momentu a pohonu všech kol
zastane John Deere 3036E i prá-
ce na polích, pastvinách a lou-
kách. Jeho tříbodový závěs má
nosnost 615 kg, standardně
dodávaný zadní vývodový hřídel
s 540 otáčkami za minutu je
nezávisle ovládaný prostřednic-

tvím vícekotoučové spojky v olejové lázni.
Při méně náročných pracích nebo při pře-
jezdu lze odpojit pohon předních kol a šet-
řit palivo. Tažný závěs je dimenzovaný na
2,5 tuny. Na návěsu či přívěsu tak přiveze-
te krmení i podestýlku do stáje, ohradníky
na pastvu či překážky na parkur.

Značka John Deere byla založena roku
1837 a výroba traktorů s jelenem ve znaku
má téměř stoletou tradici. Během těchto let
si traktory John Deere vydobyly pověst spo-
lehlivých strojů s dlouhou životností. Traktor
John Deere 3036E se vyrábí v Augustě
v americkém státu Georgia. Jde o dostupný
stroj, připravený spolehlivě sloužit po dlou-
há léta a moc si za to neříkat. 

dovkou, ovládanou dvojicí pedálů Twin-
Touch. Tyto pedály se ovládají pravou
nohou, při sešlápnutí levého se rozjedete
vpřed, při sešlápnutí pravého začnete cou-
vat. U převodovky lze předřadit dva rozsa-
hy s nejvyšší pojezdovou rychlostí 10,6
nebo 24 km/h shodně pro jízdu vpřed i pro
zpátečku. Na přání je možné si traktor
vybavit tempomatem.

S délkou 2,8 metru, šířkou pod 1,5 metru
a výškou po kapotu 1,3 metru se tento
traktor hravě vejde i do menších stájí ve
starších objektech.

Značka John Deere vyvinula přímo pro
tento traktor čelní nakladač John Deere
305 s nosností 531 kg, trhací silou odpoví-

skupina TJ voltiž Tlumačov sen. cvičící na DAN
13 s lonžérkou P. Schillerovou.

Poslední soutěž skupin - kategorie
D vyhrála skupina Dětský ranč Hlučín D1 ze
stejnojmenné stáje cvičící na koni  DARKA 1
pod vedením J. Dudka.

Vrcholem dne byla soutěž jednotlivců - muži
kategorie 2*, kde podle očekávání exceloval
Petr Eims dlouholetým partnerem CATALIN IV-
33 a lonžérkou P. Schillerovou. Jejich výkon
ohodnotili rozhodčí D. Blažek, M. Hanáková
a J. Jablonská 8,676 b.

Další voltižní závody pořádá TJ Slovan Fren-
štát pod Radhoštěm 18. dubna. -JaF-

Petr Eim, který zvítězil při úvodních voltižních
závodech sezóny v Tlumačově, byl ozdobou
mnoha loňských jezdeckých závodů, tak jako
na podzim při ČSOB ČSP v Plzni.

Foto K. Návojová



vá  s NAIROB Molčík Agro (SK Starý mlýn
Opava Kylešovice) před Z. Ivánkovou na
SALINA 1 (JS Watango Staříč) a K. Kubric-

kou s DEBORA (Sport.
stáj Kubrický). V násle-
dujícícm -L**- se na star-
tu představilo čtyřicetčty-
ři dvojic. Zde předvedl
nejlepší výkon Jan Zwin-
ger se SISI 5 (Stáj
Mustang Lučina), druhá
byla K. Kopišová s LUSY
2 (TJ Sn. Frenštát p.R.)
a třetí domácí J. Hruška
na BELOUBET’S SON.

V závěrečném -S**-
startovalo 26 dvojic. Šest
z nich se probojovalo do
rozeskakování, po kte-
rém zvítězil domácí J.
Hruška s RADEK. Dru-
hou a třetí příčku obsadili
jezdci Stáje Mustang
Lučina Zdeněk Žíla se
SATISFACTION II a Jan
Zwinger na SISI 5. -jge-

SPORT REPORTÁŽE

Sportovní 
kalendáfi

24. 4. Praha - Cís. ostrov Z-L
24. 4. Hřibojedy - Hvězda Z-L + pony
24.-26. 4. Nebanice D/Z-TT + pony
24.-26. 4. Praha - Cís. ostrov Z-ST
24.-26. 4. Praha - Přední Kopanina D/L-T
24.-26. 4. Opřetice ZM-S + pony
25.4. Nymburk - Komárno ZM-L
25.4. Mažice ZM-L
25.4. Ústí n.L. Z-L
25.4. Brno - Soběšice D/Z-T
25.4. Hranice na Moravě Z-L, D/Z-L
25.4. Horka n. Moravou R
25.4. Děpoltovice ZM-ST
25.4. Tlumačov V/A-D
25.-26. 4. Trojanovice ZM-S + pony
26.4. Uherčice ZM-S
26.4. Brno - Veveří D/Z-S
26.4. Humpolec ZM-L
30.4-3. 5. Zduchovice 

CSI P/CH/J/Y + do 25 let
30. 4. Opřetice Z-L
1.5. Vlašim ZM-ST
1.5. Ústí n.L. D/Z-S
1.-2.5. Frenštát p.R. ZM-S
1.-2.5. Mariánské Lázně Z-ST
2.5. Kutná Hora Z-L
2.5. Přední Lhota ZM-L
2.5. Husinec Z-S
2.5. Hostouň ZM-L
2.5. Chomutov V/A-D
2.5. Brno - Soběšice C/ZK-ZL
2.5. Kroměříž ZM-L
2.-3.5. Hnanice ZM-L
2.-3.5. Brno - Veveří L-T
2.-3.5. Dvoreček C/Z-L
3.5. Mělník D/Z-L

Převzato z www.cjf.cz

-6-

Doktor Doubek nežije
Euroasijská hipologická scéna je chudší o nezaměnitelnou osobnost. Zemřel bohatýr, světoběžník a umělec života. Zemřel zvěrolé-

kař, kterému učaroval cirkus natolik, že svou profesní kariéru nasměroval tam. Proslavil se už za Čs. cirkusů, varieté a lunaparků, ale
působil od Nizozemska po Čínu. Švédsko se stalo jeho zemí zaslíbenou. Byl vlídný a ke koním laskavý drezér, za kterým v bývalém
SSSR jezdili koňaři zdaleka zeširoka. Jen zasvěcenci věděli, že svou vysokou školu jezdí ve skutečné uniformě bělogvardějského gene-
rála Kornilova. Měli ho rádi, nikdo ho neudal. Z Kavkazu domů přivezl achaltekinského hřebce. Jeho dva kabardinci se dožili šestatřiceti
let a zemřeli krátce před ním. Jeho poníci, jeho noričtí tygři i jeho lipicán s famózní pomalou, vysokou a měkkou piafou na dlouhé otěži,
ho přežili. Pavel  Doubek (1946) byl i významný iluzionista, laureát mezinárodních soutěží. Jeho zápas s nemocí byl statečný, zemřel
jako muž. Bude chybět nejen svým koním a nejen své rodině. Dr. Norbert Záliš

Jarní Bory
Celkem 159 koní z 38 oddílů se zúčast-

nilo prvních jarních závodů na kolbišti
v Plzni Borech. Krásné počasí přilákalo
spoustu příznivců jezdeckého sportu
a atmosféra byla velmi příjemná. Nabitý
program byl náročný jak pro soutěžící, tak
pro pořadatele a končilo se po 18.00
hodině.

Zástupy startujících přilákaly především
soutěže -Z- (104) a -ZL- (93). V soutěži -L-
to bylo již pouze 28 dvojic a zde zvítězila
Jana Sušánková na VIZANT ze sousední-
ho JK Slavia VŠ Plzeň.

Poprvé venku

Ve dvouhvězdovém -L- zvítězil v Opavě Jan Zwinger na SISI 5
ze Stáje Mustang  Lučina

V Opavě Kateřinkách byly 4. a 5.dubna
první letošní závody na otevřeném kolbišti
a dohromady odstartovalo v obou dnech

358 dvojic. Tradičně byl o závody velký
zájem a zúčastnili se také jezdci  Polska
a Slovenska. 

V sobotu proběhlo i první kolo Morav-
ského šampionátu mladých koní (MŠMK)
čtyř, pěti a šestiletých, hřebců, klisen
i valachů s 97 starty. Seriál bude ukončen
na podzim při finále v Trojanovicích 

V neděli se pro velký počet startujících
soutěže hodnotily podle dosažených trest-
ných bodů a času, mimo závěrečné soutě-
že, kde se konalo jedno rozeskakování.

V soutěži -L*- startovalo čtyřicet účastní-
ků. Soutěž se stala přehlídkou výborných
výsledků žen. Nakonec zvítězila R. Holušo-

Foto J. Gebauer



SPORT INZERCE

Svod v Dobřenicích
Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka v ČR pořádá v neděli

24. května v Dobřenicích (okr. Hradec Králové) svod klisen k zápi-
su do plemenné knihy CS a svod hříbat PK CS k označení a regist-
raci. Začátek svodu v 10.00 hod. Více info na:
www.studbookcs.cz, e-mail:    schcs@studbookcs.cz
Tel.: 603 525 377 - ing. Lucie Zavadilová

... k významnému životnímu
jubileu, které 8. dubna oslavila
jezdkyně, rozhodčí, trenérka,
fotografka a naše stálá spolu-
pracovnice Pavla Loudová.

V jezdeckém středisku Bost Praha Bohumila Starnovského v Lipní-
ku u Benátek nad Jizerou trénoval o velikonočním víkendu ukrajin-
ský internacionál a účastník světových jezdeckých her v Jerez de
la Frontera (2002) a evropských šampionátů v Donauschingen
(2003) a v San Patrignanu (2005) Oleg Krasug. V České republi-
ce se zajímal o koně, protože jeho ambicí je návrat do ukrajinské-
ho národního týmu s výhledem účasti na OH v Londýně.

BBllaahhooppfifieejjeemmee......

HYGIENICKÉ
STELIVO 

PRO KONĚ
JRS Česká a Slovenská republika
J. Kociána 1095, 272 01 Kladno

tel.: 326 538 100-1

fax: 312 671 219

mobil: 724 756 220 
602 155 312

tierwohl@jrs.cz

Pony liga 
v Borové

Druhým kolem pokračoval
v sobotu 11. dubna v šumav-
ské Borové u Chvalšin 7. ročník
seriálu Pony liga. Seriál má
letos devět kvalifikací a dvě
kola jsou na Moravě. Novinkou
je zářijové kolo v Pardubicích.
V Borové zvítězili: v kategorii
mladších dětí (do 12 let) Petra
Boháčová na TARA (JK Delta),
která získala, na svém druhém
koni ELIOT, i vítězství v otevře-
né kategorii Pony Extraliga.
Petra Boháčová je zatím jedi-
ným jezdcem do 12 let, který
boduje v obou částech Ponyli-
gy. V kategorii Teenager (do 21
let) zvítězila Karolína Klimešová
na VALS (Stáj Dita Opalice).

Veškeré výsledky naleznete
na: www.ponyliga.cz nebo na
www.heroutice.cz
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Výsledky
Zduchovice 4. - 5. 4. dvouf. sk.

100/110 cm (31) 1. Šrámková -
BAJAJA 1 (Stáj Havel Strýčice), -
ZL- (49) 1. L. Krulichová - NIKOLA
10 (JO La-Bohéme Zduchovice), -
L**- (28) 1. Szitášová - TABATSA
MAX (JK Dance and Jump), 2. M.
Krulichová - LORETTA (JO La-
Bohéme Zduchovice), 3. Šůchová -
URIEL (JK Bernartice), pony han-
dicap ZLP (27) 1. Rajglová - WES-
TERMOOR OPAL (JK Opřetice),
pony handicap LP (29) 1. L. Kruli-
chová - TOP DEJA-VUE (JO La-
Bohéme Zduchovice), 2. Březinová

R. Holušová - NAIROB Molčík
Agro zvítězila 5. dubna v Opa-
vě ve dvouf. sk. 110/120 cm
(SK Starý Mlýn Opava - Kyle-
šovice)

Foto J. Gebauer

5, 3. D. Fialka -  LA CAMPO (oba Stáj Mustang Lučina), -L*-
(30) 1. M. Hentšel - SANDINO Auto Sitta, 2. Bajnar - SAURON
(oba JK Baník Ostrava), 3. R. Doležal -  LIVIGNO  (JK Hřebčín
Suchá), Jarní závody -Z- děti +  jun. (30) 1. Sommerová -
LAVINA (JK Steally Opava), dvouf. sk.  100/110 cm sen. (29)
1. Švihorová - DUX 1 (JK Epona Jistebník), dvouf. sk.
110/120 cm děti + jun. (38) 1. Kaczyna  - LEONARDO (LKJ
Ochaby Polsko), dvouf. sk. 110/120 cm sen. (54) 1. Holušová
- NAIROB Molčík Agro (SK Starý Mlýn Opava - Kylešovice),  -
L*- (40) 1. Holušová  - NAIROB Molčík Agro  (SK Starý Mlýn
Opava - Kylešovice), 2. Ivánková - SALINA 1 (JS Watango
Staříč), 3. Kubrická - DEBORA 5  (Sport.stáj Kubrický), -L**-
(44) 1. J. Zwinger - SISI 5 (Stáj Mustang Lučina), 2. Kopišová -
LUSY 2 (TJ Slovan Frenštát p.R.), 3. J. Hruška - BALOU-
BET’S SON (JK Opava-Kateřinky), -S**- (26) 1. J. Hruška -
RADEK (JK Opava-Kateřinky), 2. Žíla - SATISFACTION II,  3.
Zwinger - SISI 5  (oba Stáj Mustang Lučina).

Poděbrady 11.4. -ZM- děti (7) 1. Brodská - GLADIÁTOR 1
(JS Hubert Přítoky), -Z- koně a jezdci 1. a 2. rokem (34) 1.
Kosinková - GRANÁT (JK BK), -Z- (46) 1. Svobodová -
ADRIE (Maksa Nepoměřice), -ZL- (65) 1. Štychová - INDIGO
HERALDIK (JK Choťánky), -L**- (36) 1. Hynek - LA LANDOR
Interkonix (ˇUholičky), 2. Frýdlová - BOSTOŇ (Zámek Vilé-
mov), 3. Kabátová - GRAND LADY (JK Nesměň), -S**- (13) 1.
Veselovská - FORINT Sedium Provet (JK Hřebčín Suchá), 2.
Crnková - CORINT 3 (Bost), 3.  Kabátová - NAOMI 4 (JK
Nesměň).

Opřetice 11.4. -ZM- 4-5letí (23) 1. Polák - ZIEDAAN (JK
Hapax), -Z- koně 1.-2. rokem + děti a jun. (50) 1. Vysušilová -
PHILADELPHIA (JK Phyxius), dvouf. sk. 100/110 cm (79) 1.
Malcová - WALDEMAR (Horse Academy), dvouf. sk. 110/120
cm (80) 1. Hruška Z. - CLOUDY NIGHT (Z. Hruška), -L**-
(52) 1. Holíková - FABIENNE 1 (Dani Zbožnice), 2. Papoušek
J. - LUK 9, 3. Papoušek J. - COLORADO SPRING (JO Srnín).

Pardubice 11.-12.4. všestrannost  -ZK - pony (6) 1. Smé-
kalová - SALINA (Smékal), -Z- (55) 1. Trunda - KARÁT 3 (Stáj
Moudrý), 2. Dvořáková - INDIAN WIND (Cavalier Rynárec), 3.
Faladová - NUMÍD (JS Concordia), -ZL- (32) 1. Hatla - EILE-
EN 1 (Radimovice), 2. Grodlová - HAŠIŠ (Čejov), 3. Hájková -
WIDAR (Farma pod Lípou).

Plzeň - Bory 11. 4. -ZM- pro 4 a 5 leté (24) 1. Filingerová -
SCALA 1 (Lentur Jízdárna Žeravíková), -Z- (104) 1.  Zajíčková
- KELIŠKA (JK Šlovice), -ZL-(93) 1. Štětina - SCOOBY DOO
(JS Schneider), -L- (28) 1. Sušánková - VIZANT (JK Slavia
VŠ Plzeň), 2. Rédl - DANTE 6 (JK Bernartice), 3. Tolarová -
LUISA 1 (JS Podhradí Vlčtejn).

- WISCHIBO (JK Red-
mil l), 3. Hronová -
MAXIMO COPILOT
(JS Opatrný Hořovice),
-SPB- (9) 1. Lešetická
- VÍLA 4 (JS Řitka), 2.
Grünthaltová - DIA-
MANT 424 (JK Opřeti-
ce), 3. Lešetická - JIT-
ŘENKA 3 (JS Řitka),
dvouf. sk. 100/110
cm (12) 1. Heroldová -
WILLIAM 1(JK Bernar-
t ice), -ZL- (32) 1.
Radová - FELICITAS
1(JK JS Ars Č.Budějo-
vice), -L**- (26) 1. L.
Krulichová - NIKOLA
10 (JO La-Bohéme
Zduchovice), 2. Novák
- VOLONTER-T (JK
Tarpan), 3. Váňová -
ARAK (JS Equitana), -
ZLP na styl- (11) 1.
Hrudková - VIKI 3 (JK
Mělník), pony handi-
cap LP (21) 1. Kruli-
chová - TOP DEJA-
VUE (JO La-Bohéme
Zduchovice), 2.  Hro-
nová - MAXIMO COPI-
LOT (JS Opatrný
Hořovice), 3. Mráčko-
vá - REPSI (JK Těch-
lovice), -SPB- (13) 1.
L. Krulichová - TOP
DEJA-VUE (JO La-
Bohéme Zduchovice),
2. Lešetická - VÍLA 4,
3. Lešetická - FINE
BELISSIMA (JS Řitka).

Opava Kateřinky 4.
- 5. 4. -MŠMK -Z- čtyř-
letí (32), 12 x nula, -
ZL- pětiletí (35) 1. J.
Hruška - GOLDEN
HAIR (JK Opava-Kate-
řinky), 2. Z. Žíla - ALEX


