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Dal‰í medaile rozdûleny
Karlovy Vary
Zatímco mladí jezdci měli již svůj šampionát za
sebou, mladší junioři (15-16 let) a starší junioři
(17-18 let) se sešli ke svému klání v Karlových
Varech a jejich řady doplnila kategorie dětí (1214 let). Juniory čekala tříkolová soutěž na parkurech -HL**+L**+S**- a -HL**+S**+S**-, dětem
byla obtížnost zvýšena na -ZL+L*+L**-.
Karlovy Vary přivítaly účastníky vedrem, ale
také výborně připraveným kolbištěm, jehož plocha se každý večer i ráno kropila a mnozí přítomní po ní s nadšením chodili bosky. Jen na pískovém pracovišti se v neděli už prášilo.

Děti
Tato kategorie byla obsazena nejsilněji - na
start prvého kola se v pátek postavilo celkem 33
dvojic. Parkur -ZL- nedělal nikomu velké potíže,
čtrnáct dvojic překonalo jeho kurs bez chyby,
devětkrát byla na kontě jezdců čtyřka a pouze
dva výsledky byly dvouciferné.
Po vyřazení „druhých“ koní pokračovalo
27 dvojic. Sobotní -L*- bylo zároveň rámcovou
soutěží, v té bylo devět bezchybných a po rozeskakování zvítězila L. Vachutková - VIOLA 6
(Dubicko a Úsovsko) před T. Veselým - ŠIPKA
(Čakovičky). Třetí místo patřilo L. Strnadlové NIWARA (Trojanovice). Krásné a hodnotné ceny
nejen do této soutěže věnovala firma Dance and
Jump.
Třetí kolo v neděli dopoledne mělo teprve rozhodnout o medailích. Ve hře bylo celkem pět dvojic s čistým kontem a pět dvojic se čtyřmi trestnými body.
První výsledky v této soutěži byly dvouciferné
a teprve S. Tomaidesové se SONET 3 se podaři-

lo dokončit s nulou. Její ztráta z předchozích kol
však byla příliš velká.
Další dva čisté parkury předvedly V. Jelínková
GRAZIE (Veveří) a K. Mikšíková MAB (Všetice)
a to je posunulo nakonec z 15. místa resp. 14.
místa na čtvrté. Tam se dostali po jedné chybě
i T. Veselý - ŠIPKA (Čakovičky) a K. Flisníková UNIE (Equiteam Flisník). Z pětice papírových
favoritů, kteří nastupovali na start s čistým kontem, se podařilo tento výsledek zopakovat pouze
M. Štorkánovi s LADY (Děpoltovice) a L. Vachutkové na VIOLA 6, takže o vítězství se museli
rozeskakovat. Bezchybnou jízdou si L. Vachutková zajistila zlato a na M. Štorkána zbylo stříbro.
Bronzovou medaili si odvezla M. Chlandová na
DELLA (Pension Omega) s celkovým výsledkem
5 tr. bodů. Na čtvrtém místě se nakonec seřadilo
se shodným výsledkem 8 tr. bodů celkem pět
dvojic, z nichž asi nejsmutnější byl T. Veselý se
ŠIPKOU (Čakovičky), který si vezl již podruhé ze
šampionátu dětí „bramborovou“ medaili.

Mladší junioři
První kolo soutěže mladších juniorů bylo hodnoceno podle stupnice C. Zhruba třetina jezdců
nabrala v této soutěži značnou ztrátu, dokonce
došlo k pádu i nedobrovolnému sesednutí kvůli
otočenému sedlu, ale větší část startovního pole
podala dost vyrovnané výkony.
Do druhého kola nastoupilo 21 dvojic, z nichž
šest se vešlo pod čtyři trestné body a dalších
sedm do osmi trestných bodů. Druhé kolo s pořadím řádně zamíchalo, protože výsledky byly různorodé a jen čtyři bezchybné. Tato čtveřice se
rozeskakovala v rámcové soutěži, kde nulu zopakovala jen Simona Krčmářová s KOBROU
(Krčmářová), druhé místo vybojovala Zdeňka

Foto P. Loudová
Na stupni nejvyšším L. Vachutková před
M. Štorkánem a M. Chlandovou. L. Vachutková v té chvíli ještě nevěděla, že o týden
později zvítězí i v šampionátu na pony ve
Zduchovicích
Hájková a TRESOR (Tábor), třetí Marie Zvolská
EL SID (Struhařov), čtvrté místo patřilo Nathalii
Crnkové s CONGO-KING (Bost).
Třetí kolo bylo poznamenáno dvěma pády
a jedním vyloučením pro omyl, ale v průměru byly
výsledky lepší, než v kole druhém. Prvý bezchybný výsledek předvedla M. Škodová s LIBERTY
LOOPING T (Stará Role), ale to pro ni znamenalo posun z jedenáctého jen na osmé místo. Další
vyrovnané výkony bez chyby předvedly shodně
sestry Skřivanovy, kdy se Petra S TOROU 1
posunula devátého místa až na páté a Miroslava
s RAFAELOU ze šestého dokonce na třetí, bronzové. Ze čtvrtého místa po dvou kolech útočil
Matěj Kotalík s PRINCEZNOU 7 (Opalice),
dokončil s jednou chybou a to mu vyneslo stříbrnou medaili. Dvě chyby S. Krčmářové s KOBROU ji naopak ze třetího místa posunuly na čtvrté. Předposlední byla na startovní listině
N. Crnková a KONGO-KING, které se podařilo
překonat jako čtvrté bezchybně a pak jen čekala
na výsledek poslední dvojice, Z. Hákové s TRESOREM, která nastupovala na start rovněž
s nulou. Ovšem několik chyb a nakonec ošklivý
pád těsně před cílem znamenal pro tuto dvojici
konec nadějím a pro N. Crnkovou zlato.

Starší junioři

Foto R. Němcová
Novým mistrem v soutěži čtyřspřeží se v Šinkvicích stal J. Nesvačil sen. (Favory Benice)

Také starší junioři zahajovali honebně a ani oni
se nevyhnuli pádům. Z dvaceti devíti dvojic
postupovalo do druhého kola dvacet tři. Celkem
osm jezdců se vešlo v přepočtu do jedné chyby
a dalších 7 do dvou chyb.

(Pokračování na str. 4)
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Mistrovství Evropy – Stadl Paura
Ve dnech 19. - 23. července se konalo Mistrovství Evropy v drezúře juniorů a mladých jezdců
v rakouské Stadl Paure. Celkem se šampionátu
zúčastnily jezdci z 23 zemí. Česká republika vyslala
pouze jednotlivce a kvalifikaci splnily za juniory
Michaela Habásková s koněm SAPIENS - K a Martina Opočenská na KIPI-N. V mladých jezdcích pak
Libuše Půlpánová s DAF ONDRÁŠEM.
Tak, jak se dalo předpokládat bylo mistrovství
soubojem především týmů Německa a Holandska.
V letošním roce byla zavedena odlišná pravidla než
jsme byly zvyklí a první kolo se jelo jako samostatné
zahajovací a zároveň jako soutěž družstev.
V juniorské zahajovací soutěži (-JD-) zvítězila
Lotje Schoots na REINE B (NED před 73,9%) Tom
Bergem s BORODINO (GER, 71,9%) a Verena Van
der Linde s MITCHELL (GER,71,65%). V družstvech si titul odnesl tým Holandska před Německem a Dánskem.
Mezi mladými jezdci (-YD-) byla nejlepší K. Sprehe - ROSE NOIR (GER, 71,55%) před V. Truppa CHABLIS (ITA, 71,02%) a Carolin Van - FEINSINN
(GER, 70,84%). V družstvech bylo tentokrát nejlepší
Německo před Holanskem a Rakouskem.
Z našich jezdců se v prvém kole umístila mezi
mladými jezdci L. Půlpánová na 44. místě (63,2%)
a v juniorech skončila M. Opočenská jako 53. (59%)
a M. Habásková 56. (56%).
Dále se pokračovalo soutěží jednotlivců. Ta byla
kvalifikační pro 15 nejlepších do závěrečného Kür.
V juniorech (-JJ-) byla nejlepší Verena Van der Linde (GER 72,7%). M. Opočenská skončila 54.
(59,1%) a M. Habásková 58. (56,1%).
Mladí jezdci jezdili úlohu -SG- a zde byla nejlepší
V. Truppa z Itálie se 72,4%. L. Půlpánová skončila
na 46. místě (61,3%).
Evropský titul si mezi juniory nakonec odnesl
Diederick Van Silhout (NED) a mezi mladými jezdci
Italka V. Truppa.

Mistrovské postřehy
O své poznatky z Rakouska se s námi podělila
M. Habásková. „Trochu nespravedlivé nám připadalo řešení, kdy finále Kür se smí účastnit vždy jen tři
jezdci z každé země. Toto pravidlo tak vyřadilo jednoho německého a jednoho nizozemského jezdce,
přestože se v soutěži jednotlivců umístili do 15 místa. Musím konstatovat, že rozhodčí, každý byl z jiné
země, kladli důraz především na absolutně přesný

rytmus koně (kvalitní chody byly samozřejmostí),
což se projevilo především v krokových a cvalových
piruetách, kde byli ochotni tolerovat i malý kroužek,
byl-li dodržen takt. Nejhorším proviněním však bylo
tzv. zalepení v krokové piruetě, kde následná známka nebyla lepší než 4. Nadšeni jsme byli světelnou
tabulí, na které byly uvedeny známky od všech pěti
rozhodčích vždy po každém cviku s okamžitým přepočtem na %. Bylo až překvapivé jak pětka nebo
naopak osmička změní procentuální výsledek dvojice. Tento způsob prezentace každého cviku byl
velice poučný, protože byla možnost okamžitě korigovat svůj názor s názorem jednotlivých rozhodčích
a vřele bych tuto zkušenost doporučila všem našim
rozhodčím i jezdcům. Zároveň bylo jasně patrné jak
německý rozhodčí preferuje své jezdce a naopak
dává viditelně nižší známky holandským jezdcům
a samozřejmě holandský rozhodčí se obdobně chová k německým závodníkům. Nebylo ojedinělé, kdy
mezi jednotlivými rozhodčími byl rozdíl v konečných
součtech 5 ale i 10%.
Pro naše děvčata účast na závodech takovéhoto
formátu byla obrovskou zkušeností a zážitkem.
Slavnostní nástup s vlajkonoši každé země za
doprovodu hudby a oficielní uvítání každé země
v jejím jazyce působil velkolepě. Na tzv. Večeru
národů, na který si každá ekipa připravuje krátkou
ukázku, kterou charakterizuje svou zemi, předvedla
naše děvčata v tradičních krojích variace na českou
polku, čímž roztleskala celý sál.
Vidět práci jezdců a trenérů ve dnech, kdy nezávodili, bylo velice poučné. Většina jezdců pracovala
dvoufázově dopoledne a odpoledne, vždy min hodinu a jejich práce byla založena na řadě zádrží
a přechodů, které prokládali prací na dvou stopách.
Hala, která sloužila jako opracoviště, byla klimatizovaná. To bylo velice příjemné, protože vedra dosahovala vysoko přes 30 C. V plátěných stanech kde
byli koně ustájeni bylo velice dusno, ale pravidelně
několikrát denně procházeli stáje tři veterináři, kontrolovali jestli mají koně dost vody a při podezření
na přehřátí měřili teplotu a pomáhali radou, samozřejmě vše zdarma. I pořadatelé zareagovali na
vysoké teploty a každému jezdci byla po dojetí úlohy při kontrole uzdění podána láhev studené vody.
Stáje byly ve dne v noci hlídané a přístup měli jen
osoby označené páskou. Celé závody byly připraveny do nejmenšího detailu, takže každému bylo
vše jasné a srozumitelné. Na závěr bych ráda podě-

René Tebbel se zlobí
Německé mistrovství se konalo před nádhernou
kulisou münsterského zámku ve dnech 21. - 23.
července. V té nejdůležitější skokové soutěži mělo
neočekávaného vítěze.
Rok po překvapivém vítězství s QUEL HOMME
(Quidam de Revel), zopakoval svůj triumf Rene
Tebbel (Emsbüren) na 9letém bílém hřebci TEAM
HARMONY COUPE DE COEUR. Tohoto pozorného skokana objevil a koupil R. Tebbel před třemi
lety v Holandsku a obratem prodal do Sjednocených Arabských Emirátů své svěřenkyni Rasha
Hareb. Ta zatím není jezdecky tak daleko aby tohoto vyjímečného koně mohla jezdit sama, ale chce se
s ním kvalifikovat na OH 2008 v Pekingu a tak není
jisté jak dlouho bude ještě Rene Tebbelovi k dispozici.
Celou soutěž absolvovala tato dvojice bez chyby
na překážce a obdržela během čtyř parkurů jen
1,75 bodu jako časovou penalizaci. Stříbrnou medaili nakonec získali shodným výsledkem 8 bodů hned
tři dvojice: Ludger Beerbaum na 9letém ENORM
(Escudo I), Marcus Ehning na 13letém „vítězi Světového Poháru“ SANDRO BOY a také Heinrich Hermann Engemann na 12letém ABOYEUR
W (Anmarsch). Nervový nápor neunesl dvojnásobný olympijský vítěz z Atlanty Ulrich Kirchhoff
s 11letým CARINO (Cassini), když po bezchybných
dvou kolech, ve třetím shodil dva skoky a ještě
dostal čtvrt bodu za čas. Čtvrté kolo už šel zase bez
chyby a na konec skončil pátý. Spolkový trenér Kurt
Gravemaier po skončení znovu potvrdil pětici kandidátů, kterou oznámil po letošním suverénním vítězství svého teamu na CHIO Aachen, z nichž vybere
čtyři účastníky letošního mistrovství světa. Jsou to:
M. Ehning, M. Michaels-Beerbaum, L. Beerbaum,
M. Kutscher a CH. Ahlmann.
A to se právě nelíbí Rene Tebbelovi. Z jeho prohlášení vyplývá, že v původním oznámení Německé
olympijské federace z kraje tohoto roku, byl právě
domácí šampionát kvalifikací na účast na SJH

a najednou je Spolkový mistr druhým či třetím
náhradníkem. R. Tebel tuto situaci zažil už loni, kdy
vyhrál národní mistrovství a stejně se nominace na
vyvrcholení mezinárodní sezóny (ME) nedočkal.
Pořádek uvnitř svého družstva si ostatně musel
udělat i Kurt Gravemaier. Současně s Německým
mistrovstvím totiž probíhalo pětihvězdičkové CSI
v italském San Patrignanu a tamější pořadatelé velmi stáli o mistra Evropy Marko Kutschera, jeho šéfa
Ludgera Beerbauma a Beerbaumovu švagrovou
Meredith. Ti, pod dojmem již oznámené nominace
na SJH, účast slíbili a až po zásahu spolkového trenéra ji zase museli korigovat. Meredith MichaelsBeerbaum nakonec nestartovala nikde a Ludger
Beerbaum s Marko Kutscherem stíhali své starty jen
pomocí pronajatého letadla a Kutsherova „mistrovského“ MONTENDERA musel v Itálii zastoupit
CASH.
Ve Velké ceně San Patrignano udělali oba jednu
chybu a Ludger na L’ESPOIR Z (Landwind) skončil
devátý a Marko na CASH (Carthago) dvanáctý.
Tato soutěž měla vynikající úroveň a na startu se
objevilo hodně jezdců, kteří jistě na Světových
hrách nebudou chybět.
Zvítězil John Whitaker (GBR) na PEPPERMILL
před Beat Mandli (SUI) na INDIGO a Jeroen Dubbeldam (NED) na BMC UP AND DOWN. Na 4. místě skončila Christina Liebherr (SUI) na L.B.NO
MERCY
Ale zpět do Münsteru. Drezurní mistryní se zde
po vyrovnaném výkonu stala Heike Kemmer na
BONNAPARTE, před Isabell Werth na WARUM
NICHT FRH a třetí skončila Nadine Capellmann na
ELVIS VA. K této trojici ještě přibyl vítěz mužské
soutěže Klaus Husenbeth na PICCOLINO a to jsou
čtyři němečtí reprezentanti na MS. Nevděčnou roli
náhradníka bude plnit stříbrný z loňského ME
Hubertus Schmidt na WANSUELA SUERTE. -dvořPodrobnosti naleznete na
www.turnierdersieger.de a www.sanpatrignano.org
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kovala naší drezurní manažerce paní H. Žižkové, za
to že umožnila našim děvčatům být součástí dění
na mistrovství Evropy a sama je s dcerou Karolínou
Chelbergovou přijela i osobně podpořit a stejně tak
českým fanouškům, kteří dokázali, že jsme se na
tribuně mezi ekipami ostatních zemí za pomoci českých vlajek a jejich hlasivek neztratili. A my - rodiče,
trenéři i jezdci jsme si přivezli kromě nezapomenutelného zážitku i spoustu podnětů pro další práci,
větší rozhled jak má vypadat dobrý drezurní kůň, za
co rozhodčí dají lepší body na obdélníku a naopak,
že rozhodčí jsou jen lidé i když jsou světově uznávanými odborníky. I když zatím nejsme schopni světu konkurovat alespoň se ví, kde Čechy leží a že se
také u nás jezdí drezúra, a že se ze všech sil snažíme učit, tak, abychom jim jednou snad byli i rovnocennými soupeři. Ale to ještě hodně vody uteče.

CSI** Warka
Dvojice českých jezdců startovala ve dnech 21.23. července na polském CSI nedaleko Varšavy.
A. Opatrný s koňmi LECARINO, NAREW’S SON
a SUPREME Oil Team a J. Papoušek na VOLONTER-T a LA MANCHE-T.
Sedmiletý LECARINO startoval v soutěži pro
mladé koně a první kolo (135/135) zvládnul bezchybně a umístil se na 8. místě. Druhý den chyboval
třikrát ve druhé fázi, ale nedělní finále zvládnul bezchybně a po rozeskakování skončil třetí.
NAREW’S SON absolvoval malou rundu. Nejprve
byl v prvním kole (130) po bezchybném výsledku
šestý, v sobotu (135) opět s nulo třetí a v nedělním
finále (140) jednou chyboval.
SUPREME Oil Team absolvoval nejtěžší soutěže. V zahajovacím kole (140) chyboval dvakrát,
v sobotním (145) jednou a Velká cena se A. Opatrnému tentokrát nevydařila a dvojice dokončila se
čtyřmi chybami.
J. Papoušek a VOLONTER startovali v pátek
v první soutěži malé rundy (130) a dokončili s jedním bodem za čas. V sobotu se dvojice pokusila
o velkou rundu, ale v soutěži do 145 cm inkasovala
16 bodů a tak startoval VOLONTER-T v nedělním
finále malé rundy, ale i zde chyboval a následně
J. Papoušek vzdal.
Výrazně úspěšnější byl LA MANCHE. Ten figuroval ve všech kolech velké rundy na předních pozicích. Nejprve v pátek (140) skončil s nulou na
3. místě. V sobotu (145) pak byl opět bezchybný
a umístil se druhý. V závěrečné Velké ceně postoupil do rozeskakování a zde po jednom shození
skončil na 4. místě.

Superliga v Británii
Od roku 1960 se v anglickém Hicksteadu pořádají mezinárodní jezdecké soutěže té nejvyšší kvality
a letošní pětihvězdičkové CHIO hostilo už šesté
kolo Superligy.
Šéf britského družstva D. Ricketts před domácím
publikem vsadil na osvědčené tváře a sázka se
ukázala správná. Robert Smith na 12letém MARIUS
CLAUDIUS (Concorde), William Funnell na 10letém
CORTAFLEX MODRIAAN (Topas), Michael Whitaker 10letém MOZART DES HAYETTES (Pappilon
Rouge) a jeho starší bratr John Whitaker na 9letém
PEPPERMILL (Burggraaf) po dramatickém průběhu
zvítězili před obměněným francouzským týmem. Na
třetím místě se současně umístilo Holandsko
a dámské družstvo USA, páté skončilo Irsko, šesté
Švédsko, sedmé bylo Německo a poslední tentokrát
skončilo Švýcarsko. O náročnosti kurzu vypovídá,
že jenom jeden jezdec, 29letý Francouz Julien Epaillard na ICARE DU MANET (Pappilon Rouge), přešel obě kola bez chyby.
Naproti tomu šťastný den neměl čerstvý německý
mistr Rene Tebbel na 9letém holštýnském hřebci
TEAM HARMONY COUPE DE COEUR (Calido I).
Pět dní po münsterském triumfu, byl v prvním kole
po dvou zastaveních vyloučen a devět bodů ve druhém kole, už k lepšímu umístění družstva nepomohlo. Ještě méně než Tebbelovi se dařilo Gregoire
Obersonovi ze Švýcarska s 12letou CARTOFLEX
GAZELLE, který byl vyloučen v obou kolech a to
byla hlavní příčina švýcarského neúspěchu.
V tabulce vede stále Německo i když znovu
doplatilo na nominaci „B“ kádru a ztratilo víc jak
polovinu svého náskoku před USA. Na konci tabulky se, k sestupem ohroženému Holandsku a Irsku,
přiblížilo i Švédsko. Další, už předposlední kolo se
koná 9.-13. srpna v irském Dublinu.
Velkou Cenu vyhrál pro Francii Roger-Yves Bost
na IDEAL DE LA LOGE. Druhý skončil Heinrich
Hermann Engemann (GER) na ABOYEUR
W a před domácí William Funnell na CORTAFLEX
MODRIAAN. Podrobnosti na www.hickstead.co.uk.
-dvoř-
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ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Český skokový
pohár pokračuje
Další kolo ČSP se konalo 29.-30. července
v Jemčině v jižních Čechách. K osmému kolu se do
zámeckého parku sjelo 27 startujících. Startovní
pole zcela ovládnul J. Papoušek. Ten se nejprve
jako jediný bezchybný s oběma svými koňmi DAN
7-T a CHABLIS 121-T probojoval do závěrečného
finále pro nejlepších deset dvojic a následně obsadil
i obě první místa. Zvítězil na DAN 7-T, se kterým byl
(jako jediný) i ve finále bezchybný a se 4 body
skončil s CHABLIS 121-T na druhé příčce. Třetí
místo si odvezl P. Eim a OSKAR (JK Tlumačov)
před A. Opatrným (FARADAY) a R. Fialou (CASSINI’S SON-T). Další místa po finálové jízdě obsadili
V. Macánová (POMPÖS), A. Opatrný (LECARINO),
J. Jindra (CONTENDER-S) a V. Krajníková
(CIKÁDA).

Pořadí před Hradcem
Pořadí před dalším kolem, které se koná 5.-6.
srpna v Hradci Králové (Velká cena Všemil), vede
A. Opatrný (78) před J. Jindrou (76), J. Skřivanem
(73). Tato trojice má již značný náskok před dalšími
jezdci, kteří nyní bojují o čtvrtou postupovou příčku.
Na ní momentálně figuruje P. Eim (57), ale velmi
blízko k ní má i J. Štětina (51) a po VC Jemčiny i
J. Papoušek (51).

Všemily v Hradci
Český skokový pohár pokračuje dalším kolem
v Hradci Králové. To zde pořádá JK Všemily. Důvodem proč se severočeský pořadatel rozhodnul „svoji“ Velkou cenu uspořádat v Hradci Králové má
kořeny v jarní předehře při jednání skupiny pořadatelů s generálním sponzorem ČSOB. Ten měl velký
zájem na uspořádání Velké ceny ČSOB ve všech
krajích ČR. Protože v té době nebylo zřejmé, zda se
podaří vyřešit spor ohledně dosavadního generálního sponzora VC Litomyšle (CaC Leasing) a zda se
tudíž Velká cena ČSOB uskuteční v Litomyšli, rozhodnul se pořadatel ze Všemil „obětovat“ pořadatelství ve svém areálu a uspořádat závody v Hradci
Králové. Tomuto rozhodnutí napomohlo, že severní
Čechy již svoji Velkou cenu měly jistou (Ústí nad
Labem) a že pro většinu důležitých hostů generálního sponzora jsou Všemily přeci jen poněkud odlehlou destinací.
V sobotu 5. srpna bude program zahájen ve
12.30 hod a na programu bude dvouf. sk. 130/135
cm a -ST*-. V neděli se zahajuje v 10,30 hod.
a vyvrcholením bude 9. kolo ČSP, které je na programu v tradičních 15.00 hodin. Zajímavostí tohoto
kola ČSP bude, že pořadatelé získali k účasti i jezdce z Německa a Velké Británie. Závody v Hradci
opět podpořil jak Magistrát města Hradce Králové
tak i Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Pro diváky je připraven i doprovodný program
s předvedení historických vozidel, seskoky parašutistů či módní přehlídkou v plavkách. Pro děti bude
k dispozici dětský skákací hrad a pony.

Poslední zkouška
na Aachen
J. Hatla a KYRENEJENNALLA’S BOY absolvovali ve francouzském Vittelu ve dnech 21. - 23. 7.
poslední zatěžkávací zkoušku před blížícím se MS
v Cáchách. Naše dvojice nastoupila v konkurenci
40 koní ve velmi dobré pohodě a výkon 46,7 bodu
v drezúře to potvrdil. Velmi pěkné deváté místo po
první části tak dávalo naději na slušné umístění.
Terénní zkouška byla postavena na mimořádně
technické i obtížnostní úrovni a i pro ostatní jezdce
byla závěrečným testem před světovým šampionátem. KYRENEJENNALLA’S BOY absolvoval trať
opět ve velmi dobré pohodě, ale naše dvojice se
nevyhnula zaváhání. Na technicky náročné sestavě
dvou suchých příkopů v oblouku nezvládnul, fyzicky
velmi silný KYRENEJENNALLA’S BOY, oblouk a
J. Hatla musel udělat kruh. Zatížení 20 body tak
odsunulo naši dvojici z předních pozic. Protože se
na parkur nastupovalo po třech hodinách po crossu
a protože možnost předního umístění již v té době
nebyla, rozhodnula se naše ekipa šetřit síly a ze
soutěže odstoupila. V každém případě J. Hatla
a KYRENEJENNALLA’S BOY potvrdili svoji formu
a na MS nastoupí ve velmi dobré kondici.
Zvítězil J. Teulere na ESPOIR DE LA MARE.

Naši politikové
Nyní v období okolo voleb do zastupitelských sborů většina občanů více sleduje politickou scénu
a zjišťuje, jací vlastně politici jsou. Obvykle se nejedná o příliš pozitivní zjištění. Při tomto hodnocení
mě jako člena ČJF (a jistě nejen mne) napadlo srovnání vedoucích přestavitelů ČJF s těmito politiky.
A při tomto porovnání je možno zjistit řadu společných rysů. Jsou to totiž „naši politikové“.
V časopise Jezdectví č. 5/06 vyšel článek presidenta ČJF s názvem „Pravdy, polopravdy či
nepravdy“ reagující na některé kritiky dr. T. Krůty vůči činnosti orgánů ČJF otištěné v předcházejících
číslech tohoto časopisu. Nevím, koho argumenty pana presidenta přesvědčily. Mě tedy ne a jistě
nejsem sám. No ale co potom ten nadpis o pravdě či nepravdě? Ono to zřejmě bude tím, že pravda
je obvykle relativní. Ale buďme konkrétní.
V úvodu pan president píše o tom, že není příznivcem věcně nic neřešící diskuse na stránkách
periodik. No ale zaplať Bůh alespoň za takovou diskusi, neboť jinak by nebyla žádná. Copak VV cítí
potřebu s členskou základnou komunikovat? Vysvětlovat jí své záměry a jejich realizaci? A pak se
rozčiluje, když jsou jeho pro členskou základnu těžko pochopitelná rozhodnutí parafrázována v rubrice „Uvolněte se, prosím“. Ona totiž ta pravda „zdola“ obvykle vypadá jinak, než z pohledu vrcholných
orgánů (opět paralela s naší politickou scénou).
Před časem dr. T. Krůta volal po tom, aby se součástí časopisu Jezdectví stala rubrika, ve které
by VV seznamoval členskou základnu se svými záměry a rozhodnutími, kde by k těmto rozhodnutím
mohla probíhat veřejná diskuse, neboť jen tak je možno dosáhnout souladu mezi členskou základnou
a vrcholovým vedením. Já jsem však k takovému požadavku skeptický, neboť pak by se musel zcela
změnit přístup VV k členské základně v tom smyslu, že by jí skutečně „sloužil“, nikoliv „vládl“.To však
v současném složení VV je zřejmě nereálný požadavek.
S nástupem nového generálního sekretáře se sice v oblasti informovanosti o činnosti VV poněkud
pokročilo, avšak ono omezené zpravodajství jistě není tím, co měl dr. Krůta na mysli.
Pokud v minulosti byly publikovány kritické články k činnosti orgánů ČJF, tyto na ně necítily potřebu reagovat s odkazem na to, že informace v časopise Jezdectví nejsou pro ně významné (viz např.
můj článek kritizující disciplinární řád). Jen ať psi štěkají, karavany však stejně půjdou dál. (Opět jak
známé z naší politické scény).
Náhle však na článek dr. T. Krůty s názvem „K čemu vlastně máme ČJF?“ reaguje sám president.
Jaká to změna postoje! Zřejmě je třeba kritizovat hodně vysoko, aby se vůbec něco pohnulo. (Opět
paralela s politickou scénou.)
Ze stanoviska pana presidenta se dozvídáme, že z článků dr. Krůty „vyplývá zejména snaha o zviditelnění subjektivních a nedostatečně věcně podložených názorů pisatele.“ Ano, nejlepší obrana je
útok. Ne tedy snaha o lepší ozřejmění a věcné obhájení postupů orgánů, o vysvětlení, ale snaha
o zdiskreditování kritika. I to z naší politické scény známe.
A dále pan president kritizuje časopis Jezdectví, že nedal ČJF prostor uplatnit svůj protinázor.
Opak je však pravdou. Já sám jsem napsal několik článků kritických k práci orgánů ČJF, tyto články
však v Jezdectví nebyly otištěny s odkazem na to, že byly postoupeny VV ČJF k vyjádření. No a protože se VV několik měsíců nevyjadřoval, ustoupila redakce od jejich otištění s tím, že jejich obsah za
tu dobu již přestal být aktuální. Tedy opak je pravdou. Ale kritika médií přece také patří k obvyklým
praktikám našich politiků.
Dále pan president píše, že šéfredaktorka Jezdectví „bez znalosti věci a jakékoli potřeby o komentáře ze strany ČJF popisuje zcela zavádějícím způsobem dění v ČJF“. A proč tedy orgány ČJF samy
necítí potřebu komentovat svá rozhodnutí, a tím je členské základně osvětlovat? Pan president dále
říká, že „praxe časopisu Jezdectví je záležitostí jeho vlastní odpovědnosti ke svým čtenářům“.
A jakou odpovědnost cítí orgány ČJF ke své členské základně? Vždyť problém informovanosti o dění
v ČJF je letitým a jedním z hlavních vnitřních problémů této organizace. Vzpomeňme na malátnou
snahu VV o vytvoření mediální komise a na výsledky této snahy.
Tato problematika úzce souvisí s propagací jezdectví jako sportu. Vzpomeňme na tápání VV v této
oblasti vyvrcholující smlouvou s firmou Peron. Přestože jsem já i někteří jiní upozorňovali při počátku
spolupráce s touto firmou na nutnost vysoké „velitelské náročnosti“ při vyhodnocování výstupů práce
této agentury, nezaznamenal jsem jako řadový člen ČJF jediný výsledek činnosti této agentury při
propagaci jezdectví. Přitom odhaduji, že za období spolupráce s touto firmou jí bylo vyplaceno z prostředků ČJF cca 750 000 Kč. A za co? Z mého (a jistě nejen mého) laického pohledu za nic! A přitom
VV jistě necítí odpovědnost vůči členské základně o těchto značných finančních prostředcích informovat a jejich vyplacení obhájit.
Jako člověk se zkušeností z vrcholných funkcí v podnikatelské sféře se ptám, kdo prováděl kontrolu věcné správnosti faktur této agentury? Spíše zda byl vůbec někdo takovou kontrolou pověřen? Již
několikrát jsem upozorňoval na to, že činnost orgánů ČJF je diletantská v oblasti právní (viz na čtyřikrát schvalované stanovy, protiprávní disciplinární řád, skandální postupy disciplinární komise,
apod.), nyní mám obdobnou pochybnost i v oblasti ekonomické. Přitom je známo, že dnes není možno řídit činnost žádného vyznaného společenství (a tím ČJF jistě je) bez dostatečných právních
a ekonomických znalostí.
Srovnejme však náročnost hospodaření s prostředky ČJF ve vztahu k firmě Peron s postupem,
který orgány ČJF uplatňují vůči svým členům v majetkové oblasti. Jistě je všem známý spor ČJF s p.
Vítovcem o částku, která jistě nedosahuje sumu vyplacenou firmě Peron. Tomuto členu ČJF byla
dlouhodobě znemožňována sportovní činnost, nejsou mu umožňovány zahraniční starty, apod.
Podobný je případ pí. Pánkové, které byla uložena pokuta FEI ve výši cca 50 000 Kč a kterou za ni
ČJF zaplatila a nyní ji na ní vymáhá. Jednalo se o pokutu za doping v době, kdy u nás nebyla přeložena veterinární pravidla FEI. Rozhodnutím disciplinárním komise není pí. Pánkové již několik let
umožněna sportovní činnost.
A takto se chová ČJF ke svým členům, které je ochotna v případě nepodřízení se (popř. nemožnosti se podřídit) jejím rozhodnutím sportovně zničit a přitom se jedná o její členy, kteří pro jezdecký
sport neudělali málo. Přitom jejich odpovědnost za případnou škodu ČJF není přesvědčivá. Kdyby
byla, jistě by se ČJF obrátila s danou věcí na soud. Na druhé straně ČJF vyhazuje statisíce úplně
cizím subjektům, které pro jezdecký sport neudělali nic.
Ne v tom však shledávám hlavní problém. Ten vidím v tom, že povahové vlastnosti některých
předních funkcionářů se staly metodou práce orgánů ČJF. A to je zlé.
V jednom však musím dát panu presidentovi za pravdu a to v jeho výroku, že „je věcí členské
základny, aby se k této záležitosti (pozn. záležitostem) vyjádřila.„A vezmu-li v úvahu, s jakou přesvědčivostí bylo prakticky celé vedení ČJF konferencí znovu zvoleno, pak musím pouze konstatovat
ono z politiky známé, že „každý národ (v našem případě spolek) má takovou vládu (v našem případě
vedení), jakou si zaslouží.“
P.S.
Tento článek byl napsán na obranu časopisu Jezdectví, který byl v uvedeném článku pana presidenta kritizován. Ovšem v redakci Jezdectví se k jeho otištění odhodlávali několik měsíců a pak ho
s odkazem na již prošlou aktuálnost neotiskli. Věřím však, že myšlenky v něm obsažené jsou v dnešní době aktuální, a proto jsem o jeho otištění požádal časopis Jezdec a děkuji mu za jeho otištění.
JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

Nabízím výrobu
venkovních a vnitřních boxů, okna, vrata, žlaby, přístřešky, parkurové překážky, kotce pro psy atd.

Pronájem turnajových boxů. Tel: 728 162 407
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REPORTÁŽE

Další medaile rozděleny
(Dokončení ze str. 1)
Druhé kolo bylo opět rámcovou soutěží, ve které více než polovina startujících docílila dvouciferného výsledku a jen třem se podařilo překonat
s nulou. Tato trojice se rozeskakovala o vítězství,
kde byla úspěšnější Irena Hrůzková s AQUINO
A (Toratex Ostrava) pře Karolínou Štochlovou
TUNIKA (Hejdov) a Lindou Vondráčkovou
NELSON (Vondráček).

menalo propad ve výsledkové listině. Předposlední startující K. Štochlová s TUNIKOU (Hejdov) chybovala dvakrát a vše záleželo na Ireně
Hrůzkové s AQUINO A (Toratex Ostrava). Ta
však dokončila se čtyřmi chybami, což pro ni
znamenalo propad na čtvrté místo. Zlato nakonec
získala K. Štochlová, která tak obhájila titul z loňského roku, stříbrná byla M. Šoupalová s rozdílem pouhých patnácti tisícin bodu.
Nedělní program zahajovala soutěž stupňované obtížnosti pro koně, kteří
nenastoupili do druhého
kola. Nejúspěšnější byla
K. Mestenhauserová s PAY
DAY (Mělník), druhé místo
obsadila L. Vondráčková
a IRLANDA (Stáj Vondráček) a třetí J. Ludvík s JENY
(Velká Polom).

Foto L. Sieger

Zduchovice
Zduchovice
Mistrovství ČR jezdců na pony

Foto P. Loudová
Mistryně mezi mladšími juniory J. Crnková - KONGO KING
Před zahájením poslední soutěže mistrovství
přišla nad Karlovy Vary bouřka, takže začátek
soutěže musel být dokonce odložen. Povrch kolbiště zvládl i tento příval vody a výsledky startujících byly opětně o něco lepší než sobotní. Prvý
výsledek s jednou chybou předvedla L. Dzimasová s ATTILA (Baník Ostrava) a to ji v konečném
účtování vyneslo z jedenáctého až na páté místo.
Hned po ní startovala P. Mazánková SHERLOCK
(Inest Servis), jako jediná překonala kurz bezchybně a dosáhla tak dokonce z desátého místa
až na bronzovou medaili. Dalším dvojicím se příliš nedařilo, až M. Šoupalová s ČARASEM
dokončila s jednou chybou a musela si počkat na
výsledky posledních tří startujících. Ze třetí pozice
se pokoušela o zisk medaile L. Vondráčková
s NELSONEM, ale nejistá jízda a pět chyb zna-
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Mezi nejmladšími jezdci na pony do 135 cm
byla nejlepší E. Pavlíková - GOLDBAR
kal) a M. Matouškovou na BAILEYS 1 (Hřebčín
Kubišta).
V drezúře starších dětí bylo sedm účastníků
a zde si zlato odvezla M. Jirsová na BONSAJ
(J. Jirsová), stříbro M. Vranková s BERTÍK (JK
Aleko) a bronz J. Maludová na BLANKA (Hipoklub Natur).

Foto L. Sieger

135 cm.

Skoky
Mezi nejmladšími jezdci na pony do 135 cm
viděli diváci na startu 19 dvojic. Po třech kolech
byla plná šestice jezdců z absolutní nulou a tak
se o medaile bojovalo v rozeskakování. I zde
byly dosaženy tři bezchybné výkony a tak
o pořadí na stupni vítězů rozhodoval čas. Nejrychlejší byla E. Pavlíková na GOLDBAR (Farma
Všemily) před P. Přidalovou s LIKEN a K. Kučerovou na CIT 1 (obě Pony klub Olešnice).
Mladších dětí na větších pony bylo jedenáct
a zde zvítězila L. Krulichová s DESTINY La
Bohema (JK Mělník), která byla po třech kolech
jediná bezchybná. Stříbro si odnesla domácí Z.
Vávrová s TAJLY před A. Gogovou na KASPER
1 (JS Kočík).
Nejpočetnější byla startovní listina soutěže dětí
13 - 16 let. Zde startovalo
21 dvojic a i zde se o medaile bojovalo v rozeskakování.
Tentokrát zvládlo tři kola
bez shození pět dětí. Z titulu
se nakonec radovala jediná
bezchybná L. Vachutková
na PEGAS 12 (Dubicko
a Úsovsko) před T. Pavlíkovou s INES 1 (Farma Všemily) a S. Tomaidesouvou
na SANDY 1 (JK Louňovice).

Drezúra

Foto L. Sieger
Drezúrní šampiónka na pony mezi staršími dětmi J. Jirsová - BONSAJ

V drezúře mladších jezdců na pony do 135 cm viděli
diváci sedm startujících
a z titulu se po dvou kolech
radovala K. Hájková na
KRISTAL (JK Mělník) před
E. Štěpanovskou s GOLDCLIFF (J. Štěpanovský) a
A. Beranovou - CIPÍSEK 2
(JK Humpolec).
Na větších pony startovalo deset jezdců do 12 let
a zde si titul vybojovala
K. Kotyzová na CIPÍSEK
(JK Adam) před K. Smékalovou se SALINA (M. Smé-

-4-

K. Hájková - KRISTAL zvítězila v drezúrním
šampionátu na pony do 135 cm

Šinkvice

Poslední zkouška jezdců spřežení před MS
v Cáchách byla vypsána při MČR. To se konalo
v areálu Šinkvického dvora, který se nalézá cca
20 km od Brna ve dnech 28. - 30. července. Šinkvický dvůr patří k obci Těšany. Hned vedle statku bylo umístěno sedm maratónových překážek,
které byly kvůli diváků umístěny blízko sebe.
V pátek kolem 10.00 hodiny začínaly drezurní
zkoušky na pískovém obdélníku, kde byl i parkůr.
Na startu národního šampionátu se překvapivě
představilo jen velmi málo startujících. V soutěži
jednospřežní a čtyřspřeží to byla pouhá pětice
účastníků, mezi dvojkami pak o tituly soutěžilo
jedenáct spřežení.
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SPORT

REPORTÁŽE

Foto R. Němcová

Foto R. Němcová

J. Nesvačil jun. (NH Kladruby n. L.) získal zlato mezi dvojspřežími

Nejúspěšnějším jezdcem v soutěži jednospřeží byl v Šinkvicích J. Koníř

Dvakrát Nesvačil
Mistrem ČR 2006 v královské disciplině čtyřspřeží se stal J. Nesvačil st (Favory Benice) před
P. Vozábem (Kladruby n. L.) a Z. Jiráskem (JK
Robousy). Nejúspěšnější mezi dvojspřežími byl
opět J. Nesvačil tentokrát mladší, který získal titul
před M. Jirgalou (Afrodita Němčovice) a L. Vyrtychem ze stáje Vyrtych. Mezi pěti jedničkami si
nejlépe vedl J. Koníř (Hrádek) před T. Bartákem
a A. Soukupem. Poslední sadu medailí si rozdělili
jezdci spřežení pony a zde se vítězem stal
J. Votoupal z Moravského Krumlova před
J. Práškem (JK Robousy) a M. Pospíšilovou (JK
Agape).
Dosud nejaktivnější český jezdec čtyřspřeží
J. Hrouda měl již v šesté překážce veliké problé-

my a v poslední překážce museli dokonce jeho
přísedící vytáhnout kůl, aby mohli vůbec z překážky vyjet. Náš nejúspěšnější jezdec tohoto
roku tak, po neúspěchu v Nebanicích, překvapivě
podruhé nesplnil svoji úlohu favorita, a jeho spřežení bylo ze soutěže vyloučeno.

Spřežení před soudem
Komise spřežení pak v následném hlasování
ztvrdila nad čtyřspřežím z Afrodita Němčice
nemilosrdný ortel. J. Hrouda byl, po mimořádném
úspěchu v Altenfeldenu, kde skončil na 3. příčce,
a nejlepším českém výkonu při CAI v Kladrubech
n. L., vyřazen z reprezentace pro blížící se MS,
která se již zdála nezpochybnitelná. České družstvo v Cáchách tak bude tvořit trojice J. Nesvačil

st., P. Vozáb a Z. Jirásek. J. Hrouda se však
nehodlá s tímto verdiktem smířit a tak čeká komisi spřežení občansko právní žaloba o náhradu
prostředků spojených z českou reprezentací.
J. Hrouda se ve svém požadavku opírá o stanovisko komise z jara letošního roku. Tehdy byl stanoveno minimální zvládnutí drezurní zkoušky do
55 bodů, úspěšné zvládnutí zahraničního a mezinárodně domácího startu. Tato kritéria J. Hrouda
splnil. Náš letos nejúspěšnější reprezentant navíc
velmi těžce nese, že je potrestán i za to, že se
jako výkonnostně vedoucí jezdec ČR roku 2006
pokusil při národním šampionátu o zvládnutí soutěže na hranici sportovního rizika.
Jak se celá kauza vyvine tak musíme počkat
do dalších dní léta 2006.
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ME juniorů ve voltiži - Mnichov
Ve dnech od 20.-23. července se konalo Mistrovství Evropy juniorů ve voltiži. Za ČR byla nominována složená skupina z TJJ Lucky Drásov.
Skupina startovala na koni SCANIE jejíž majitelem je firma S.K. ANECT , kterou lonžovala P. Cinerová. Skupina byla složena ze cvičenců oddílů TJJ
Lucky Drásov, JK Doli Praha a JK Hřebčín Albertovec.
Ekipa dorazila v úterý 18. července do mnichovského areálu „München-Riem - Olympia - Reitanlage“. Roli vedoucího ekipy si poprvé vyzkoušel
L. Klouda a trenéra juniorské skupiny J. Sklenaříková - oba úspěšně reprezentují ČR na mezinárodním
i domácím voltižním poli.
Ve čtvrtek po úspěšné veterinární prohlídce
nastoupilo celkem osm juniorských skupin na start
k předvedení povinné sestavy. Tato byla velmi dobře zacvičena a česká skupina po prvním dni skončila na pěkném 4. místě. Pokračovalo se v pátek volnou sestavou, po které se naše skupina posunula
na 5. místo, které si i po finálové sestavě v neděli
udržela.
Celkové výsledky:
1. Germany, KEY WEST, A. Knauf, 2. Rakousko,
VIVA ALEGRIA, J. Helm

3. Italie, HARLEY, N. Vidoni..5. Junior Team
Czech Republic, SCANIE, P. Cinerová (T. Muzikantová, M. Schulzová, J. Bartoňková, B. Procházková
- TJJ Lucky Drásov, V. Krátká - JK Hřebčín Albertovec, K. Frühaufová, K. Machálková - JK Doli Praha.
ME Juniorů bylo otevřené pro účastníky CVI**.
Toto bylo poslední možností pro nominaci na blížící
se SJH v Aachen. ČR měla již nominaci splněnou
a tak cvičenci, kteří se chystají na SJH využili těchto
závodů k poslední prověrce svých výkonů.
Ekipa seniorů vedena D. Blažkem dorazila
v pořádku do areálu v Mnichově později než juniorská a to ve středu 19. července. Ve čtvrtek ráno
však klisna NICOL, na které měla startovat seniorská skupina okulhala a neprošla veterinární kontrolou. Předčasně tak ukončila možnost startu a prověření možností v seniorské skupině před SJH.
Lépe se vedlo P. Eimovi, který startoval na koni
CATALIN-IV 33, pod vedením lonžérky P. Neprašové
a celkově obsadil velmi pěkné 3. místo za Mistrem
světa a Evropy Kai Vorbergem (GER). Velmi dobrým
úspěchem byl také jediný postup české ženy do finále J. Sklenaříkové z TJJ Lucky Drásov, která startovala na koni ESKADRA, pod vedením D. Trčkové.

Foto: Adéla Valštýnová
Junior skupina s klisnou SCANIE, lonž. P. Cinerová a závodnicemi M. Schulcovou, V. Krátkou, J. Bartoňkovou, T. Muzikantovou, dole: B. Procházkou, K. Frühaufovo, a K. Machálkovou.

Šampionát mladých
koní počtvrté
Poslední letošní zářijový víkend pak bude patřit
již 4. ročníku Šampionátu mladých koní, který se
letos koná v Pardubicích. V roce 2003 přišel Svaz
chovatelů slovenského teplokrevníka s myšlenkou
uspořádat celorepublikový Šampionát mladých koní
ve skoku, který by doplňoval existující systém Kritéria mladých koní. Z hlediska kontroly dědičnosti chybí v rámci KMK srovnání s valachy (KMK pouze
hřebci a klisny) a navíc není kontrolován ročník
sedmiletých koní na prahu Velkých cen.
Proti KMK, kde je do výsledku zaneseno i subjektivní hledisko stylu koně a předvedení, je Šampionát
mladých koní postaven na absolutní výkonnosti a je
tradičně hodnocen podle skokových pravidel.
Tříkolové soutěže jsou následujících obtížností:
pětitiletí - ZL, L*, L**, šestiletí - L**, S*, S**,
sedmiletí - S**, ST*, ST**.
Do Šampionátu se může přihlásit každý kůň, který doloží svou výkonnost podepsanou rozhodčím
v daném roce. Pořadatel pak pozve 40 nejlepších
pětiletých, 30 šestiletých a 30 sedmiletých koní. Ze
zkušenosti prvních tří ročníků se však ukazuje, že
náročnost zejména sedmiletého ročníku omezuje
počet startujících téměř na polovinu.
Zařazení valachů a tím i větší počet finalistů pak
zlepšuje objektivnost posouzení výkonnosti jednotlivých ročníků a tak i umožňuje lépe vyhodnotit kvalitu plemenných hřebců i klisen.
Po prvních třech ročnících, které se uskutečnily
v Ostravě, se Šampionát přesunuje na Pardubické
závodiště, které je blíže středu republiky. Ostravským pořadatelům patří každopádně dík za „rozjetí“
celého projektu na vysoké pořadatelské i sportovní
úrovni. Věříme, že v Pardubicích 23.- 24. září bude
tato organizační úroveň úspěšně pokračovat.
Propozice a potvrzení na šampionát mladých
koní naleznete na webových stránkách pořadatele:
www.pardubice-racecourse.cz

Celkové výsledky:
Ženy
1. J. Sissi, AUT, Escudo
Fox, Julia Nobauer, 2. Benjamin Megan, USA, CENTURO,
Dr. Silke Bartel, 3. Juckstock
Ines, GER, DALLMERS LITTLE FOOT, R. Juckstock...15.
J. Sklenaříková, TJJ Lucky
Drásov, ESKADRA, D. Trčková... 23. A. Eimová, TJ Voltiž
Tlumačov, CATALIN IV-33, P.
Neprašová... 34. K. Stejskalová, DUKE, P. Cinerováa... 49.
M. Andrlíková, Eskadra, D.
Trčková - obě TJJ Lucky Drásov
Muži
1. K. Vorberg, GER,
PICASSO, G. Kirsten, 2. M.
Lang, FRA, Farceur Breceen
HN, M. Joosten Dupon, 3. P.
Eim, TJ Voltiž Tlumačov,
CATALIN IV-33, P. Neprašová... 16. L. Klouda, TJJ Lucky
Drásov, DUKE, P. Cinerová

Letní Ostrava
Skokové závody a KMK proběhly 28.-30. července na kolbišti Baníku Ostrava. Pátek byl
vyhrazen soutěžím KMK. V neděli byly vypsány
dvě soutěže -S- a v obou zvítězili zástupci stáje
Mustang Lučina.
V první -S*- startovalo devatenáct dvojic a zvítězil D. Fialka s ANABELL 1 před D. Durčákovou
s ARGENTOU (Beskyd Nábytek) a domácí
L. Dzimasovou s VÍTĚZEM 1.
K -S**- nastoupilo osmnáct startujících
a zde zvítězil Z. Žíla na EVERDEN. Druhý skončil
P. Kuba na TORO 1 před L. Masárem s MGT
HILTON (JK Caballero).
-jge-

Třetí Channel Star
Třetí závody seriálu Pony Channel Star se
uskutečnily o víkendu 15.-16. července na Mělníku. V mladší kategorii bezkonkurenčně opět vládla L. Krulichová, která svých sedm víkendových
startů proměnila v pět vítězství a upevnila si tak
své vedení v průběžném pořadí mladší kategorie.
Ve starší kategorii se dařilo nejvíce louňovické
S. Tomaidesové, která se SABINOU zvítězila jak
v sobotní, tak v nedělní nejvyšší soutěži starší
kategorie a tím se dostala v průběžném hodnocení na první místo. Další kolo Pony Channel Star
bude 15.-16. srpna opět v Mělníku .
Dne 15. července zemřel ve věku 60 let
Vilém Zuvač. V. Zuvač byl po celý život
členem JK Poděbrady a po mnoho sezón
startoval ve skokových soutěžích. Současně se ve druhé části své sportovní kariéry
věnoval sportu spřežení a téměř 15 let jsme
ho mohli vídat s opratěmi. V. Zuvač byl současně i trenérem, rozhodčím a stavitelem
parkurů a tratí.
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Sportovní
kalendáﬁ
4.-6.8.
4.-6.8.
5.8.
5.-6.8.
5.8.
5.8.
5.-6.8.
5.8.
5.-6.8.
5.8.
6.8.
6.8.
6.8.
12.8.
12.8.
12.-13.8.
12.-13.8.
12.8.
12.8.
12.-13.8.
12.8.
12.8.
12.-13.8.
12.-13.8.
12.-13.8.
12.8.
12.-13.8.
12.8.
13.8.
13.8.
14.-16.8.
14.8.
18.-20.8.
18.-20.8.
18.-20.8.
19.8.
19.8.
19.8.
19.8.
19.8.
19.8.
19.-20.8.
19.-20.8.
20.8.
20.8.
20.8.
20.8.
20.8.
20.8.

Pardubice
C/ME-Y, CIC**
Brno - Soběšice D/Z-T, MČR, ČDP
Nymburk Komárno
ZM-L
Stará Boleslav
Z-S
Vondrov
ZM-L, L**
Kaničky
Z-ST
Hradec Králové
L-T, T*, ČSP
Černožice
Z-S, L*, S*
Otice
Z-S, S**
Javor Hory
Z-ST
Všetice
Z-S, L**
Horky nad Jizerou
ZM-S
Mikulov
Z-S
Ptýrov
Z-S
Olešná u Hořovic
D/Z-L + pony
Všetice
Z-ST
Přeštěnice
Z-L
Jindřichův Hradec
Z-S, S*
Přeštěnice
Z-L, D/Z-L, L**
Mirošov
ZM-S
Děčín
Z-S
Letohrad
ZM-L, L*
Nová Amerika
reining MČR
Zlín
Z-S, D/Z-L
Brno - Soběšice
Z-S
Loštice
D/Z-S
Frenštát p. Rad. S-T, S*, T*, ČSP
Třebíč
ZM-L
Lázně Bohdaneč
Z-S, S**
Třešť
Z-S
Mělník
Z-ST, D/Z-L pouze pony
Náměšť n. Oslavou
D/Z-S
Poděbrady
CSI* zrušeno
Strakonice
ZL-T, T*, ČSP
Humpolec
C/Z-CIC*/CCN*, A/T finále ZP
Černuc
Z-L
Přítoky
Z-L
Trnové Vísky
Z-S
Ústí nad Labem
ZL-ST + pony
Janov
ZM-L, L**
Náměšť na Hané
Z-L
Karlovy Vary - S. Role
D/ L-TT
Děpoltovice
ZM-S
Třebichovice
D/Z-L
Loučeň
Z-L
Kunčice
D/Z-S, ČDP
Letohrad
Z-S, L**, S*
Troubky
ZM-S
Hradec nad Moravicí ZL-L +pony

V Liberci změna
Pořadatelé Memoriálu Heleny Krásové
a Poháru města Liberce oznamují, že došlo ke
změně termínu konání těchto skokových závodů
(-Z-ST-). Z původního termínu 30. září byly závody přesunuty na 9. září. Podrobné informace získáte na tel.: 736 188 155.

Letní slavnosti
v Děpoltovicích
Pegas Děpoltovice pořádá ve dnech 19. - 20
srpna Letní slavnosti jejíž součástí budou skokové soutěže od -ZM- do dvoukolové skokové
soutěže o Pohár Mattoni (-S*+ST*-) o celkových
50 000,- Kč. Součástí programu bude i vystoupení skupiny Beatles revival. Konečné přihlášky do
18. srpna na www.jk.pegas@jkpegas.cz

V Ptýrově o sto tisíc
V sobotu 12. srpna se uskuteční v jezdeckém
areálu Ptýrov skokové závody s celkovou dotací
100 000,- Kč. Vypsány jsou čtyři soutěže od
stupně -ZL- do stupně -ST**-. Pro diváky i soutěžící je připraveno kvalitní zázemí, které tento
ambiciózní areál nabízí. Rozpis naleznete na
www.ffinfo.xf.cz

Oblastní přehlídka
Dne 5. srpna se v areálu dostihového závodiště v Benešově - Černém lese koná oblastní přehlídka tříletých teplokrevných klisen. Součástí
akce je i přehlídka teplokrevných hříbat ročníku
2006. Začátek akce se v 11.00 hodin.
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Jak správně rozhodovat
vícekolové drezúry?
Do redakce Jezdce nám přišel zajímavý názor J. Krčmáře
Naše drezurní pravidla neřeší správně vícekolové soutěže (pouze mistrovství a mezinárodní, popř. soutěže družstev). Na základě požadavků by
l zpracován software, který podle drezurních pravidel počítá výsledky podle
celkových bodů.
Pokud by se jela dvoukolová soutěž
a obě úlohy byly hodnoceny stejným
počtem max. bodů, je to v pořádku. Jakmile se však jedná o soutěže, které jsou
bodově rozdílné, je i tento způsob výpočtu procent „nespravedlivý“.
Příklad:
Je-li úloha hodnocena 200 body max.
(Kür), pak 2 body rozdílu mezi dvěma
jezdci představují pouze jedno procento
(z 1 písmene, od 1 rozhodčího). Je-li jiná
úloha hodnocena 400 body max., pak
takové dva body rozdílu v hodnocení
představují jen 0,5 procenta.
Proto by se neměl počítat ani aritmetický průměr procent, ani procenta z celkového počtu bodů vzhledem k celkovému součtu bodů max. dosažitelných.
Jiné řešení by bylo, vytvářet dvoukolové (vícekolové) soutěže pouze z úloh
stejně bodově ohodnocené, čímž by
komplikace odpadly.
Doporučení: podívat se na pravidla
FEI.
V žádném případě není vina na straně
výrobce softwaru, ten postupoval dle
zadání. Vinu nutno hledat v neúplných
pravidlech. Protože pravidla jsou neživá,
musí chyby a nedostatky odstranit lidé.
J. Krčmář
O odpověď na tento názor jsme požádali odborníka přes pravidla jezdeckého
sportu nejpovolanějšího J. Formandla:
„Trochu rozruchu vyvolala dvoukolová
soutěž v drezúře. Bohužel neznalost pravidel, ať již národních - českých nebo
mezinárodní, česká pravidla jsou totiž
v tomto případě zcela shodná s pravidly
mezinárodními, působí u nás vždy
domněnku, že pravidla jsou špatná
a něco neřeší. Není to obdobou zákonů
v České republice?
Pravidla však záměrně tento problém
neřeší. Pouze snad jen speciální skokové
soutěže jako je Pohár národů či základní
parkur s finále.
Rozhodovat v takových soutěžích je
možné trojím způsobem:
a) prostým součtem bodů, které
jezdci získali v jednotlivých kolech, při
čemž se nikdo neptá na obtížnost jednotlivých kol soutěže, jejich bonitu - viz MR
ve skoku. Neexistuje žádné spravedlivé
kritérium jak soutěže vhledem k jejich
významu a obtížnosti objektivně vyhodnocovat. Proto se dříve stanovovali
(např. v military) tzv. koeficienty pro jednotlivé zkoušky soutěže. Nutno ještě
možná zdůraznit, že ani prostá jednokolová soutěž není vždy spravedlivě hodnocena.
V drezúře tedy může být dokonce
záměr, aby technicky obtížná a vše vyžadující „povinná“ sestava - úloha měla větší vliv než volná sestava, kde si jezdec
může volit cviky, které jsou efektní a perfektně je ovládá.
b) druhým způsobem je vyhodnocovat
sportovní výkon v obou kolech stejně a to
procenty, jak se jezdci podařilo splnit to
co měl. Je zcela jedno kolik úkolů v kole
plnil. Samozřejmě všichni měli stejné
úkol a stejnou úlohu. Tento způsob se
může zdát „spravedlivější“ než předchozí.
Jezdci vlastně dostanou jednu souhrnnou

JK Poděbrady

jk.pdy@seznam.cz
nebo tel.:

606 625 801.

Kluky 6. 7. -ZM- děti (8) 1. Krulichová
- MARS STAR (Mělník), -Z- jezdci do 18
let (14) 1. Krulichová - CHERZÍ (Mělník), Z- (16) 1. Tošovská - NEVADA 3 (Moudrý), -stup. obt. do 110 cm- (23) 1. Tošenovská - SINDY (Moudrý), 2. Štecher RINN ARNOLD (Dítě a kůň), 3. Hartová ROMANETT VON DIETWARD (Mladá
Boleslav), -L**- (10) 1. Borovská - RAZZIA 1 (Podkovářství Řeřichy), 2. Tošovská - SINDY (Moudrý), 3. Hartová ROMANETT VON DIETWARD (Mladá
Boleslav).
Hostouň 15. - 16. 7. -Z- (23) 1. Němcová - SINDY (Tachov Respo), volba
překážek do 110 cm (24) 1. Němcová VALERY (Tachov Respo), -ZL + L- (18)
1. J. Rédl st. - WIENER CHARME (Bernartice), 2. Koutník - PETTY (Kout na
Šumavě), 3. Kůst - SITAM (Urban Klatovy), -Z- (25) 1. Zušťak - DELLE LORET
(Loret - Husinec), dvouf. sk. (31) 1. J.
Rédl st. - WIENER CHARME (Bernartice), 2. Zvára - CORODIANO (Tachov), 3.
Čermáková - CASANDRA 1 (Bernartice),
-L + S- (9) 1. Zvára - GERET, 2. Pěchouček - GISMA (oba Tachov), 3. Bártová SIESTA SL (Bártová Křelovice), 4. Hájková - TRESOR (Tachov), 5. Dorot - RICKMER (Tachov).
Karlovy Vary 21. -23. 7. Mistrovství
dětí -ZL+L*+L**- 1. Vachutková - VIOLA
6 (Dubicko a Úsovsko), 2. Štorkán LADY (Děpoltovice), 3. Chlandová - DELLA (Stáj Pension Omega), Mistrovství
mladších juniorů -HL**+L**+S**- 1. Crnková - CONGO-KING (Bost), 2. Kotalík PRINCEZNA 7 (Opalice), 3. Skřivanová RAFAELA (Manon), Mistrovství starších
juniorů -L**+S**+S**- 1. Štochlová TUNIKA (Hejdov), 2. Šoupalová - ČARAS
(Olympia), 3. Mazánková - SHERLOCK
(Inest Servis).
Plzeň-Bory 22. - 23. 7. Letní drezurní závody DD/2003 (14) 1. Jirsová CORADO 1 (Stáj Jana Jirsová),
L0/2005 (12) 1. Chelbergová - DARWIN
(TJ Žižka Praha), 2. Pelikánová - PŮLNOC (JS Pavlík Pocínovice), 3. Nágrová
- URANUS (JS Mariánské Lázně),
S0/2005 (6) 1. Havelková - HALINA (TJ
JS Tursko), 2. Zubkovská - PORTOS
(TJ JS Plzeň - Bory), 3. ex equo Rosická - RUBIKA-R (JK Céva), Kynclová NARCIS (JŠ Pastviny), YD/2004 (5) 1.

známku za celé předvedení úlohy daného kola a jejich součet rozhoduje.
c) třetí a dnes nejčastěji používaný
systém hodnocení, již prakticky nepřihlíží
jak byly jednotlivé předepsané prvky splněny, nikdy to nelze exaktně a objektivně
zhodnotit. Proto, skoro ve všech sportech
včetně jezdectví, se hodnotí převážně jen
kdo koho porazil v jednorázové (jednokolové) soutěži. Jezdcům se přidělí body
podle jejich umístění a jen tyto body se
sčítají. Jezdci s nejnižším součtem bodů
jsou pak vítězi. I zde je možno důležitost
dané soutěže - kola zvýraznit jiným
počtem bodů za umístění.
Který způsob bude zvolen pro danou
soutěž záleží již jen na pořadateli. Musí
to uvést v rozpisu soutěže. Viz např.
MR v drezúře.
Není-li v rozpise uvedeno nic o vyhodnocování soutěže samozřejmě platí platná česká i mezinárodní pravidla o umístění jezdců v soutěži článek 434.2 a 3.
drezurních pravidel. Všechny body od
rozhodčích se sečtou a pořadí je stanoveno podle získaných bodů. - Tedy způsob a) - Pravidla výslovně neurčují, že
toto pravidlo platí jen v jednokolových
soutěžích a nebo i ve vícekolových soutěžích. Vícekolové soutěže pak bývají aplikovány jako pohárové soutěže.
Program výpočtu výsledků, tak jak
je napsán, je tedy zcela správný pro
základní a implicitní variantu výpočtu
výsledku.
Možná, bude-li zájem, příště přidám
ještě několik slov, jak jsou nevhodné
vícekolové soutěže ve sportech, kde je
„subjektivní rozhodování“.
J. Formandl

V Sobotce
Chýle
V sobotu a neděli 22.- 23. července
se již pošesté konaly skokové závody
v Sobotce na kolbišti pod Humprechtem. Počtvrté nesla hlavní soutěž
(-S**-) název Memoriál Vladimíra Havránka a její finanční dotace byla
20 000,- Kč. Na startu se sešlo celkem
22 startujících. Osm jich postupovalo
do rozeskakování, ale bezchybný
výsledek zopakovali již jen tři. Zvítězil
J. Chýle - ROMMEL (SS Chýle) před
L. Kmoníčkem - SIR ALME ALIMEX
(Stáj Kmoníček) a P. Charvátovátovou
- FRANCIE 1 (JS Strážiště).

Sedlářová - ROCK’N ROLL (JK Arco
Bludov), JD/2006 (13) 1. Chelbergová DARWIN (TJ Žižka Praha), 2. Brychtová
- ADEPTUS-K (Stáj Forte Svárov), 3.
Pechová - WELLINGTON (JK Pferdi-

VZDĚLÁVÁNÍ

✱ CVIČITEL JEZDECTVÍ:
– zahájení kurzů září–říjen 2006 v Praze a Středočeském kraji v rozsahu cca 170 hodin
– uzávěrka přihlášek 15. 8. 2006, k přihlášce přiložit kopii jezdecké licence ČJF (držitel min.3 roky, věk min. 18 let)

www.chov-koni.cz

✱ TRENÉR JEZDECTVÍ:

na okraji Prahy 9 - 10 minut
z Černého mostu

– uzávěrka přihlášek 15. 10. 2006, k přihlášce přiložit kopii jezdecké licence ČJF (cvičitelská licence min. 5 let), kopii maturitního vysvědčení, doloženou výkonnost „S“, věk uchazeče min.
25 let
– termín zahájení kurzu (v rozsahu cca 240 hodin) bude upřesněn
(listopad, prosinec)

● USTÁJENÍ koní v klidném
prostředí a kvalitní péčí
● ODCHOV hříbat
na pastvě

Pořadatel nezajišťuje ubytování a stravování.

V areálu je krytá hala,
ven. osvětlené kolbiště.
Jezdecký park pro
sportovní trénink,
včetně kolotoče.

Zkoušky probíhají před komisí ČJF.
Předběžné přihlášky zájemců (s uvedením základních údajů
a kontaktů) zasílejte na níže uvedenou adresu, popř. e-mail.
Mgr. Jaroslav Sedláček, Hillebrantova 1077, 158 00, Praha 5

Připravujeme jezdce
pro ZZV

Kontaktní tel.: 732 951 569, 724 511 140
e-mail: kolarova_veronika@quick.cz
jaroslavsedlacek@centrum.cz

Tel.: 731 612 800

Ing. J. Kutěj
Purkyňova 446/8,
591 02 Žďár n. S.,
tel.: 566 622 774
fax: 566 631 085

Jezdecká společnost SOUz Horky nad Jizerou je i přes záplavy
v jarních měsících i v letošním
roce aktivním pořadetelem.
V roce 2006 naplánovali celkem
pět akcí a tři z nich se již v Horkách uskutečnily. V neděli
23. července v soutěži 100/
110cm zvítězila B. Šebestová
na MIRABEL (Sokol Přívory).
Nyní se bude v Horkách soutěžit
ještě 6. srpna a 10. září.

V rámci vzdělávacích programů v oblasti sportu
otevírá akreditované pracoviště MŠMT ČR
kvalifikační kurzy pro cvičitele a trenéry jezdectví.

Jízdárna Radonice

nabízí možnost
dočasného
i dlouhodobého
ustájení koní.
Podrobnosti zájemcům
zodpovíme na adrese:

Výsledky

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služba při nákupu sportovních koní doma
Ing. J. Hanulay
Farského 6 i v zahraničí
851 01 Bratislava - pomoc při nákupu plemenného matetel.: 00421 903 257 012
fax: 00421 245 985 498 riálu v zahraničí
-7-

mex Tlustice), SG/2000 (8) 1. Sedlářová - ROCK’N ROLL (JK Arco Bludov), 2.
Nágrová - COMPAS-K (JS Mariánské
Lázně), 3. Ryndák - BLACK (Fa Lentur
Žeravíková), DD/2003 (10) 1. Komenda
- CORPORAL/CYRIL (Jezdecká společnost Caballo), 2. Brožová - CORIDAK (TJ JS Plzeň - Bory), 3. Komenda VARIANT (Jezdecká společnost Caballo), L5/2000 (8) 1. Havelková - HALINA
(TJ JS Tursko), 2. Komenda - CORPORAL/CYRIL (Jezdecká společnost
Caballo), 3. Brožová - CORIDA-K (TJ
JS Plzeň - Bory), SG/2000 (9) 1. Altmann - WIVIAN (GER), 2. Ryndák BLACK (Fa Lentur Žeravíková), 3. ex
equo Šretr - CATO Joalis (Stáj VJŠ Ústí
n.L.), Komenda - HOLIDAY INN (Jezdecká společnost Caballo), JD/2006 (9)
1. Chelbergová - DARWIN (TJ Žižka
Praha), 2. Brychtová - ADEPTUSK (Stáj Forte Svárov), 3. Krčmářová SIMON (JK Epona Praha), IM1/2002 (5)
1. Altmann - WIVIAN (GER), 2. Pelikánová - PAMÍR (JS Pavlík Pocínovice), 3.
Sedlářová - ROCK∞N ROLL (JK Arco
Bludov).
Sobotka 22. - 23.7. stup.obt. do 110
cm (27) 1. Kocián - ČILA (Start Hořany), L**- (41) 1. Chýle - ROMMEL (SS Chýle),
-S **- (22) 1. Chýle - ROMMEL (SS Chýle), 2. Kmoníček - SIR ALME ALIMEX
(Stáj Kmoníček), 3. Charvátová - FRANCIE 1 (JS Strážiště), mini- maxi (8) 1.
Ditl - LAMBOUCO - 160 cm (PTC Prochemie Trans), štafeta dvojic (8) 1.
Málek - FINNESA, Pavlová - FANTAZIE
(Málek), dvoufáz. sk. 100/110 (41) 1.
Švec - JENNIFER (Akademický JK ČZU),
stup. obt. do 110 cm (47) 1. Kocián BENT (Start Hořany), -L*- (17) 1. Malá TOP GUN (Malá jezd. spol.).
Mažice 22.-23. 7. -ZL- (14) 1. K.
Papoušek - BARONESSE (JO Srnín stáj
Papoušek), -L- (20) 1. Navrátil - BENTLEY KLETEČKA (Stáj T. Navrátil), 2. K.
Papoušek - SILVER 4 (JO Srnín stáj
Papoušek), 3. Zahrádka - DILLY (Faunus
Strakonice), -S- Blatský pohár (13) 1. K.
Papoušek - LA ZARRAS-T (JO Srnín sráj
Papoušek), 2. Poláková - LAGRANDEUR
(Stáj Polák Strakonice), 3. Navrátil FEERVERK (stáj T. Navrátil), -ZM- děti 1.
Petřičková - Bronco Svit (JO Blaťák Mažice), 2. Slavíková - SRNÍN (JK Altius), 3.
Starý - LUCIE (JK Malonty), mladí koně
(25) 1. K. Papoušek - GABRIELA (JO
Srnín stáj Papoušek), -Z- (52) 1. K.
Papoušek - GABRIELA (JO Srnín stáj
Papoušek), -ZL- (29) 1. Mayer - CONSTANCE (JS Ohrazenice).
Mikulov 29.-30.7. drezura -Z 1- (9) 1.
Janečková - CART ALBRECHT (SR), Z 3- (11) 1. Šedá - GÜNTHERIS (JK Ideas), -L 0- (10) 1. Janečková - ASTON

MARTIN (SR), -L 4- (5) 1. Dobiášová FENNEK (SR), -JU- (5) 1. Dobiášová FENNEK (SR), -DU- (6) 1. Janečková CART ALBRECHT (SR), -L 1- (10) 1.
Vančo - FILA (Sústí n. L.R), -L 4- (8) 1.
Janečková - ASTON MARTIN (SR), -S 1(10) 1. Naštická - TOP ROBIN (SR), -JU(10) 1. Naštická - TOP ROBIN (SR).
Ústín. N. L. 29.7. -ZM- (6) 1. Koželuh
- GREEK GOT KE (JK Větrný Rycnov),
st. obt. do 110 cm (15) 1. Šlechta ARENA (JK Všemily), -L**-(15) 1. Šlechta - CALINDO (JK Všemily), 2. Chýle DUBIRA (SS Chýle), 3. Boušková NANCY (Ústí n. L.), dvof. sk. 100/110
cm (15) 1. Baťková - ROKYTKA 1 (Větrný Ranč).
Mělník 15.-16.7. Pony Channel Star ZL-handicap 1. Hájková - TIFFANY (JK
Mělník), -LPA- 1. Krulichová - FÍK (JK
Mělník), -SPhd- 1. Krulichová - DESTINY
LA BOHENE (JK Mělník), -LP- 1. Homolová - NIGHT BOY (JO Zduchovice), -SP1. Tomaidesová - SANDY (JK Loňovice),
2. Bačková - MARLOW (JK Všemily), 3.
Homolová - NIGHT BOY (JK Zduchovi-

ce), -ZL- ponyhd 1. Krulichová - GAVORA La Boheme (JK Mělník), LP ponyhd
1. Petrus - JURÁŠEK 12 (JK Sloipnice),
2. Hájková - COLIN (JK Mělník), 3. Tošenovská - TORI GEPARD (JK Svébohov),
SP ponyhd 1. Krulichová - Destina La
Bohéme (JK Mělník), 2. Pružinová - Gejša 1, 3. Hájková - VIKI 3 (všichni JK Mělník), SPB 1. Hažmuková - E.T. LORICUS
(JK Heroutice), 2. Vachutková - PEGAS
12c(JK Dubicko). 3. Bačkovská - REPSI
(JK Všemily), STPB 1. Tomaidesová SANDY 1 (JK Louňovice), 2. Hažmuková
- E.T. LORICUS (JK Heroutice), 3.
Mestenhauserová - SABINA (JK Mělník).
Ostrava 29.-30.7. -ZM- děti (3) 1.
Šrotková - LINDA (Baník Ova), -Z- děti
a junioři (11) 1. Machačová - CIBI (Panská Lícha), -Z- pro 4 a 5-ti leté koně, 1.
rokem (10) 1. M. Hruška - RAB (Opava
Kateřinky), ostatní (24) 1. Musiolová DEMINI (Velká Polom), dvouf. sk.
110/120 cm děti a jun. (14) 1. Záhorská
- NAVARO (SK), 2. Zwinger - QUINSY
FAU (Opava Kateřinky), 3. Dzimasová CAIRO Auto Sitta (Baník Ova), ostatní

(58) 1. Thot - KLEOPATRA 1 (JS Fresta), 2. Hlavatá - JERMETIEU, 3. Gladišová - KAREL 4 (obě JK Gladiš), -L*(30) 1. Bajnar - EURIPIDES Fides
Agro, 2. Dzimasová - LASTURA 1, 3.
Bajnar - AVION 1 (všichni Baník Ova), L**- (15) 1. Bajnar - GRAVENTO (Baník
Ova), 2. Thoth - LUKY 3 (JS Fresta), 3.
Konvička - DUEL 1 (Baník Ova), -Zděti a jun. (7) 1. Machačová - CIBI
(Panská Lícha), dvouf. sk 110/120 cm
děti a jun. (11) 1. Košnarová - SAMANTA 2 (JK Havránek), ostatní (38) 1.
Hruška - BALOUBET∞S SON (Opava
Kateřinky), -L*- (38) 1. Kuba - CLASSICA (SS Kentaur), -L**- (28) 1. Šindler ARANKA 7 (Agrostyl Otice), 2. Gladišová - DOLENTON (JK Gladiš), 3. Bajnar
- IR 1 (Baník Ova), -S*- (19) 1. Fialka ANABELL 1 (Mustang Lučina), 2. Durčáková - ARGENTA (Beskyd Nábytek),
3. Dzimasová - VÍTĚZ 1 (Baník Ova), S**- (18) 1. Žíla - EVERDEN (Mustang
Lučina), 2. Kuba - TORO 1 (SS Kentaur), 3. Masár - MGT HILTON (JK
Caballero).
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