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Velká cena Plzně se tentokrát konala
v poněkud pozdějším termínu, protože závěr
srpna a počátek září patřil finále Českého
skokového poháru, Světovým jezdeckým
hrám v Cáchách a CSIO Poděbrady. Pořadatelé ze Slavie VŠ Plzeň tak pro své závody
vybrali termín 22. - 24. září. Sice se tak
dostali do kolize s Šampionátem mladých
koní v Pardubicích a závody v Kolíně, ale
najít skulinu v přeplněném kalendáři je dnes
téměř neřešitelným problémem. I tentokrát
tak musela řada jezdců řešit dilema kam
raději. V konkurenci všech ostatních závodů
však letos Velká cena Plzně vyšla jasně
vítězně. Soutěže byly natolik obsazeny, že
pořadatelé museli nakonec posunout páteční
zahájení a na kolbišti VŠ Slavia v Plzni se
skákalo od pátku 10.00 hodin do neděle
18.00, kdy vše vyvrcholilo závěrem Velké
ceny města Plzeň (-T**-). Na startu nechyběla ani většina českých reprezentantů.
V pátečních dvoufázových skákáních startovalo celkem 188 dvojic a postupně zvítězila
J. Čermáková na CASANDRA z JK BernartiJedním z nejúspěšnějších jezdců byl
v Plzni J. Štětina ze stáje Schneider

Velká cena Plznû

Foto: M. Kůstková

I když jsme tomu již ani nevěřili, naše centrální kolbiště na Trojském ostrově se opět
vrátilo. Po čtyřech letech budování ožil areál TJ Žižka Praha soutěžním ruchem a v neděli
24. září jsme mohli opět zasednout na tribunu starého „Trojáku“. Trojské kolbiště se však
změnilo k nepoznání. I když někteří diváci nostalgicky zavzpomínali na vzrostlé topoly, které po desetiletí sledovaly generace československých jezdců, nový prostor otevřený tisíciletou povodní roku 2002 dal paradoxně celému areálu zcela novou a krásnou dimenzi.
Rekonstruovány jsou i stáje TJ Žižka Praha, jejichž střední část se změnila na malou krytou jízdárnu a velmi pěkné zázemí poskytuje i samotná tribuna. Jezdcům je k dispozici pískové opracoviště ve tvaru písmene L, na kterém mohou stát i dva drezurní obdélníky a
centrální pískové kolbiště. Okolí pak nabízí rozsáhlé travnaté plochy, tolik potřebné pro
vybudování celého diváckého zázemí při oragnizaci velkých závodů.
Neděle 24. září 2006 zahájilo bezesporu novou epochu našeho centrálního kolbiště.
Jako první měl možnost kolbiště vyzkoušet L. Vondráček na LEONA a dvojice se v soutěži
dvoufázové skákání 110/120 cm umístila na 4. místě.

ce (110/120), M. Šlechta na CELESTA
z Císařského ostrova (120/130) a Z. Žíla na
PINOT GRIGIO z Havířova (130/140).
M. Šlechta měl vůbec dobrý den a ve druhé
soutěži obsadil i druhou příčku na CALINDO.
V nejtěžším parkuru pak Z. Žílu nejvíce prohnala N. Bielíková, která na ATYŠ a ALF
skončila na 2. a 3. místě.
Sobota měla také program přeplněný soutěžemi. Zahajoval parkur -L**- (A. Opatrný REBEKA) a -S**- (O. Pospíšil - SARAH).
Odpoledne pak byla na programu novinka sponzorská soutěž družstev. Pořadatelé přišli
s nápadem vtáhnout do soutěžení ještě více
sponzorskou veřejnost a tak měla soutěž originální pravidla, trošku se přibližující sázkovému systému.
Soutěžila tříčlenná družstva. První jezdci
absolvovali úroveň -L*-, druzí -S*- a třetí
-ST*-. V případě rovnosti bodů se rozeskakovali za celý tým pouze jezdci z úrovně -ST-.
(Pokračování na str. 3)
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FEI Test 2006
Hradišťko u Sadské 22.-24. září
World Dresage Challenge vstupuje v roce
2006 do svého pětadvacátého ročníku. Tento
projekt sponzorovaný postupně firmami HAIG
(1982-87), SAMSUNG (1988-96) a P.S.I. (200104) hledá možnosti, jak podpořit a rozšířit jezdecké schopnosti v rozvíjejících se zemích po
celém světě a seznamovat lidi na celém světě
s jezdeckou kulturou. Dává možnost méně zkušeným jezdcům zúčastnit se mezinárodních
závodů, aniž by překročili hranice své země
a pracovat s rozhodčími na zlepšení provedení
úloh. V roce 1982 se akce zúčastnilo 16 zemí,
v roce 1996 již 43 zemí a v roce 2002 48 zemí.
Naše republika se tohoto seriálu zúčastnila již
podesáté - poprvé v roce 1997, kdy se jela jen
jedna soutěž a zvítězila Karolína Chelbergová
s NIGHT CUP.
V ročníku 2005 jsme v naší skupině (Lotyšsko, Litva, Estonsko, Slovensko a ČR) skončili
v soutěži družstev na pěkném druhém místě za
Lotyšskem. V soutěži SG obsadila H. Pelikánová a RICCO druhé místo (64,38%), v Testu
A (S) zvítězila T. Hábová na LIBRA (68,71%),
v Testu B (L) byla nejlepší A. Neumannová
s THALIS (67,78%) na prvém místě současně
s dvojicí z Lotyšska. Již po několikáté nám patřilo prvé místo v soutěži dětí. Vloni to byla A. Mothejlová a LODEN (69,60%).
Pořadatelsky se ročníku 2006 ujala spolu
s ČJF Jezdecká škola Equus Kinsky v nově
budovaném středisku v Hradišťku u Sadské. Pro
posuzování byla nominována paní Jane Kidd
(GBR), která kromě široké jezdecké a trenérské
praxe je i autorkou mnoha knih o drezuře. Hlavní
rozhodčí pan Rolf D. Beutler-Bath (GER), profesí právník, je nejen mezinárodním rozhodčím pro
drezuru, ale k mnoha jeho dalším funkcím patřím
také předsednictví v disciplinární komisi Německé národní federace.
Program závodů začal v pátek jako vždy
veterinární přejímkou koní, která je již tradičně
slabinou našich jezdců, počínaje korektním oblečením, přes nedostatky v dokladech, po vlastní
předvedení. Při prvé prohlídce neprošli dva
koně, ale po druhém předvedení byli nakonec
puštěni ke startu všichni.
Dalším bodem programu bylo shromáždění
jezdců v hale, kde P. Půlpán představil všechny jezdce rozhodčím a rozhodčí jezdcům.
Tato akce byla velice kladně hodnocena všemi přítomnými a zejména rozhodčími. Večer
byl ještě obohacen o ukázky práce s některými koňmi ze stájí jezdecké školy.
V sobotním soutěžním programu zahajovali
jezdci v Testu A (Advanced) na úrovni S, kde se
představilo jedenáct dvojic. Po několika rozpačitých výkonech se dostaly dvě dvojice na hodnocení 62,286% (M. Opočenská s KIPI-N a
M. Habásková SAPIENS K). Ještě lépe se
podařilo zajet J. Perníčkové s IBRAHIM II za
64,571%. Soutěž nakonec rozhodla poslední
startující E. Jančaříková s COURTAGE s výsledkem 65,429%.
Jako další nastoupilo pět jezdců do soutěže
Children FEI Test. Hned prvá dvojice M. Knoflíček a MÁJ předvedla výkon ohodnocený výsled-

Nová kniha o drezuře
Na náš odborný knižní trh se dostává
nová kniha s názvem Drezura - Perfektní
technika - Chody a cviky. Autorem je slovinský jezdec a trenér Mitja Demetrij Černac,
který žije již dva roky v ČR. V Praze s ním
pracuje koně naše drezúrní jezdkyně I. Ronisová. M. D. Černac má za sebou praxi
v hřebčíně Lipica a poté pobýval 12 let
v USA a 6 let v Německu. Zde mu také
v roce 2000 již vyšla kniha s názvem Piafa
a pasáž.
Novou knihu vydává nakladatelství Montanex a Mitja Demetrij Černac bude svoji práci
představovat 14. října na autogramiádě, která se bude konat v Praze v galerii Le Court
v Haštalské ulici č. 1 od 18.00 hodin.

kem 68,20%, který se
žádnému z dětských
jezdců, resp. jezdkyň
nepodařilo překonat.
M. Knoflíček si tak vynahradil
nepodařené
vystoupení na MČR
v Brně a poprvé v této
soutěži nezvítězila dívka.
V Testu B (Novice) na
úrovni L startovalo celkem devět dvojic. E. Jančaříková startovala v této
soutěži jako první
a s hřebcem WORKINGTON předvedla výkon
ohodnocený výsledkem
66,296%. Po několika
slabých předvedeních se
Foto: P. Loudová
přes 60% dostala ještě
A.Neumannová s EDIE
1, L. Půlpánová a NICOLAS KINSKÝ a M. Košťál E. Jančaříková zvítězila jak s COURTAGE tak na WORKINGTON
na DARA II.
Do Prix St. Georges nastoupily pouze tři dvojice a tato soutěž byla nejslabší. Všichni koně
Ve dnech 15.-17. září bylo závodiště
byli hodnoceni pod 60%, nejlépe E. Jančářová
s ATHOS 7.
v Kolesách dějištěm jedné z posledních šamSoutěž družstev doznala změny v tom, že se
pionátových akcí tohoto roku a o tituly zde ve
členové družstva nemusí hlásit dopředu, ale
všestrannosti bojovali jezdci na pony (jezdci
použijí se nejlepší výsledky ve všech soutěžích,
10-12 let a 13 - 16 let) a mladí jezdci.
nejhorší výsledek se škrtá. V družstvu ale nemůPony s mladšími dětmi se sešlo v Koleže být jeden jezdec dvakrát, takže za naši
sách pět a všichni zúčastnění soutěž dokonrepubliku bodovali: Test A - J. Perníčková čili. Již po drezuře se vedení s výrazným
IBRAHIM (Heroutice), Test B - E. Jančaříková náskokem ujala K. Smékalová na SALINA
WORKINGTON (L.Umlauf), Children - M. Knoflí(M. Smékal), která nakonec po bezchybné
ček - MÁJ (JS Belcredi), SG - E. Jančářová terénní jízdě a dvou chybách na parkuru zísATHOS 7 (Vega Brno). Součet bodů našeho
kala zlatou medaili. Stříbro si odnesla
družstva je 199,067%.
A. Řeháková s ARLON (Apolenka) a bronz
Všechny úlohy byly natáčeny na video pro
večerní diskusi. Z každé soutěže přehráli rozT. Vašáková na DAIA (Hřebčín Kubišta).
hodčí úlohu vítěze a druhého umístěného
Starších dětí bylo devět a i zde rozhodovaa vysvětlovali, co bylo dobře, co špatně, kde
la o konečném výsledku drezura. Jezdci na
byly chyby.
prvních šesti pozicích si po drezuře již žádné
V neděli pokračoval program treninkovou „klidalší body na svá konta nepřipsali a tak za
nikou“ v hale. Oba rozhodčí pracovali s koňmi
výkon 54,71 v drezurní zkoušce získala zlato
na zlepšení jejich projevu, ale i s jezdci na úpraLucie Příhodová na LA QUERIDA (JK PAM)
vě sedu a účinnosti pomůcek. Celý program byl
před svoji stájovou kolegyní a sestrou Veroniopětně provázen malým zájmem jezdecké veřejkou s IBALGIN FAST. Bronz si odnesla
nosti, ale je to i otázka dostatečné informovaA. Pažoudková na LIPAN ze stáje Alfa Bakov.
nosti v mediích.
Pro mladé jezdce byla připravena úroveň
Po skončení jsme požádali oba rozhodčí
o krátké zhodnocení, přestože zatím není velká
CCI* a mezi čtyřmi účastníky byla nejlepší
možnost srovnání se státy v naší skupině. Před
M. Pokorná s BLESY (JK Vidovice), před
námi bylo zatím hodnoceno pouze Estonsko.
J. Grodlovou na FINLANDIA (Glod Čejov)
Další státy skupiny je teprve čekají.
a M. Záveskou s TREISI (JK Železnice). SouPaní J. Kidd řekla, že v Estonsku je velká
těž po pádu v terénní zkoušce nedokončila
vůle, ale stavějí na zelené louce. U nás je vidět
Š. Pecková na CARAMELA (Stáj Beran).
blízkost a vliv západní Evropy i jezdecká kultura,
která tu má na čem stavět. Velice kladně hodnotila prostředí a organizaci, slabší to bylo se
zájmem a dotazy při večerní diskusi.
Pan Rolf D. Beutler - Bath ohodnotil kladně
podmínky ke sportu a poukázal na skutečnost,
že máme koně ochotné ke spolupráci. Vysoko
hodnotil organizaci ze strany pořadatele, přímo
nadšen byl z výsledkového servisu, který poskytl
J. Formandl. Na mou otázku k dotazům ze strany jezdců (ale i trenérů, rodičů) mi odpověděl,
že jezdci většinou neví, nač se ptát a navíc se
stydí zeptat před ostatními.
P. Loudová
Výsledky: Test A (S) 1. Eva Jančaříková COURTAGE (L.Umlauf) - 65,429%, 2. Jana Perníčková - IBRAHIM II (Heroutice) - 64,571%, 3.
Martina Opočenská - KIPI-N (Leonard Praha) 62,286%, Test B (L) 1. Eva Jančaříková - WORKINGTON (L.Umlauf) - 66.296%, 2. Michal Košťál - DARA II (JK ALEKO) - 62,222%, 3. Adéla
Neumannová - EDIE 1 (PJK Gabrielka) 61,852%, Children - 1. Michal Knoflíček - MÁJ
(JS Belcredi) - 68,20%, 2. Veronika Jelínková GRAZIE (Veveří) 65,40%, 3. Lucie Příhodová TARAS Equistro (JK PAM) - 65,20%, PSG 1.
Ema Jančářová - ATHOS 7 (Vega Brno) 59,125%, 2. Michaela Kružíková - PRINT (Certa
L. Příhodová - LA QUERIDA (JK PAM),
Brno) - 56,125%, 3. Tereza Hábová - LIBRA 8
mistryně ČR na pony mezi jezdci 13-16 let
(Horse Academy) - 54,250%.

Medaile v Kolesách
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ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Velká cena Plzně
(Dokončení ze str. 1)
Každý tým měl svého sponzora, který věnoval na konto výher 10 000,- Kč. Z vybrané
částky bylo rozděleno ve výhrách 90%
v poměru 50, 30 a 20% mezi první tři týmy.
Vyhraná částka se pak v týmu rozdělila
v poměru 50% sponzor a 50% jezdci.
Na startu této soutěže se v Plzni sešlo
devět družstev. Diváci viděli i rozeskakování.
Týmům J. Schneidera s názvem Elegáni českých kolbišť (J. Jindra - M-LOUSAN, J. Luža SHERLOCK HOLMES-S a J. Štětina REVEL-S) a EQS Plzeň s názvem Asociační
miš maš (L. Poláková - LA GRANDEUR,
P. Dohnal - NAVAHO a J. Skřivan - LABE
JAMES CaC Leasing) se podařilo základní
kolo překonat s nulou.
V rozeskakování byl úspěšnější J. Štětina
a tak se radovali zástupci týmu J. Schneidera. Ti tak vyhráli pro sebe i sponzora 45 500,Kč. Třetí příčku obsadil tým s názvem Cesta
ráje, který oficiálně sponzorovala devítiměsíční Adélka Opatrná a ve kterém startovali
M. Šlechta - CELESTA, J. Papoušek CHABLIS-T a A. Opatrný - FARADAY.
Foto: M. Kůstková

Foto: M. Kůstková

Tečkou za vydařenou
sobotou pak byla soutěž
-ST**-, kde se dvakrát, na
1. i 2. místě, radoval
J. Jindra s CONTENDER-S a MGT DIAS
(Equitana Martinice) před
J. Lužou na RONALDOS (Schneider Plzeň).
Neděle měla na programu dopolední -L**-, Malou
cenu Plzně (-S**- + finále
do 140 cm) a Velkou cenu
města Plzeň (-T**-).
Do Malé ceny nastoupilo 65 dvojic. Po finále
15 nejlepších se na kontě
dvou jezdců objevila
nula. V rozeskakování
o prvenství se tak utkali
K. Damborská na CONTENDER Tiscali (Equest
Stará Boleslav) a J. Skřivan s TORA (Manon).
Nejprve K. Damborská Vítěz VC města Plzeň J. Skřivan - RYTMA CaC Leasing
překonala i napotřetí s nulou. J. Skřivan na
kolbišti zabloudil a proto vzdal. Vítězství Malé
ceny tak putovalo do Staré Boleslavi. Na
3. místě skončil Z. Žíla a CARLOS (Mustang
Havířov).
Velká cena měla startovní listinu s 29 koňObchodní úspěšnost stáje Tarpan Odomi. Základní kurs překonala čtveřice dvojic
lena Voda pokračuje. Po koních DAN 7-T a
s nulou a tak celým závodům nechybělo strIT’S ME-T se v Holandsku našel nový majihující vyvrcholení. Na potřetí se tentokrát
tel i pro našeho nejúspěšnějšího koně na
v rozeskakování dočkal J. Skřivan, který zvíSJH v Cáchách LA MANCHE-T.
tězil na RYTMA CaC Leasing před J. Štětinou na REVEL-S (Schneider Plzeň), když
oba tito jezdci byli i v rozeskakování bezchybní. Třetí místo patřilo P. Eimovi na OSCAR
AgraM (JK ZH Tlumačov) před dalším
zástupcem týmu Schneider J. Lužou
Jezdecká společnost Císařský ostrov
s RONALDO-S. Na dalších místech skončil
Vás zve na podzimní akce, které se budou
se dvěma koňmi A. Opatrný na CARTOUkonat na Císařském ostrově v Praze. První
CHE a FARADAY, který překonal základní
bude 8. října „Finále poháru náměstka prikurs s chybou.
mátora hl. m. Prahy a Ceny sdružení sporNakonec byla na kolbišti Slavia Plzeň
tovních klubů“ pro děti na pony. Tento
vyhlášena i zvláštní cena pro nejlepší tým.
Pohár zde letos na jaře začínal, pak pokraTím se stala Stáj Schneider, jejíž zástupci
čoval v Suchdole a ve Ctěnicích. Finálové
nechyběli téměř u žádného dekorování.
kolo se opět koná v hale JS Císařský
ostrov.
Foto: K. Navajová
Již tradičně se bude konat na Císařském
ostrově ve dnech 14.-15.října V. mezinárodní mistrovství ČR v paradrezúře. Jedná
se o prestižní závody se zahraniční účastí,
které se v tomto jezdeckém areálu konají
již několik let.
Další akcí budou 11.-12. listopadu halové parkurové závody. Začínat budou soutěží „pony handicap LP“ a pokračovat soutěžemi od stupně -Z- do -S**-.
Následovat budou pak 25. listopadu drezúrní závody „O Pohár trojského koně“,
kde hlavní ceny do soutěže věnuje známá
sklárna MOSER a.s. Karlovy Vary. Na
listopad a prosinec jsou již tradičně plánovány „Hobby závody“ pro jezdce a koně
bez licencí a další atraktivní akce.
Více informací vč. rozpisů závodů naleznete na: e-mail.info@in-expo-group,
www.in-expo-group.cz, příp. tel. 221 877 254,
fax 222 324 828
A.Tondrová

LA MANCHE-T
v Holandsku

Podzim na
Císařském ostrově

Tým Elegáni našich kolbišť (zleva J. Jindra,
J. Štětina, J. Luža) sponzoroval J. Schneider

Haly se již připravují

V sobotu 23. září se v Pardubicích konal Šampionát mladých koní ČR. Mezi 6letými byl
nejlepší LA ZARASS-T Biofaktory s K. Papouškem (Srnín). Další viz. výsledky.
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I přes luxusní počasí letošního nastupujícího podzimu se pomalu začínáme připravovat na halovou sezónu. Mezinárodní
halové výjezdy zahájí naši reprezentanti ve
dnech 13.-15. října na CSI** v rakouském
Salzburku. Podle prvních zpráv uvažuje
o startu větší skupina jezdců v čele s reprezentanty A. Opatrným a P. Doležalem.
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Orling pro Crnkovou
Mostecké kolbiště ukončilo letošní parkurovou sezonu
23.-24. září, kdy bylo na programu Finále juniorských soutěží
Orling junior Cup. Do Velkého finále se kvalifikovala pětice
nejlepších dvojic a ty svedly o prvenství boj ve dvoukolové
soutěži -S**- a zkrácené -ST-. Soutěž je hodnocena systémem
získání bodů za umístění. V -S- dostávají umístěné dvojice
5 až 1 bod, v -ST- pak 10 až 2 body. V prvním kole byla nejúspěšnější L. Vondráčková na NELSON ze Sportovní stáje
Vondráček, která zvítězila jako jediná bezchybná. Druhý skončil F. Doležal na ROCKINA před K. Mestenhauserovou (PAY
DAY), N. Crnkovou (CONGO KING AgraM) a P. Mazánkovou
(SHERLOCK). Druhé kolo však pořadím zcela zamíchalo. Zde
byla první, po rozeskakování s K. Mestenhauserovou, N. Crnková (JS Bost B) a získaných deset bodů ji stačilo na celkové
prvenství (12 bodů). K. Mestenhauserová skončila se ziskem
11 bodů druhá před F. Doležalem startujícícm za Český jezdecký klub KV (8). Na dalších místech skončily současně
P. Mazánková - SHERLOCK Inest Servis s.r.o. a L.Vondráčková - NELSON ze Sport. stáje Vondráček se 7 body.
V Malém finále se radovala K. Šandová - BAVIERA (Petr
Švec) před M. Fialovou - POL (JS Fiala) a domácí P. Bielíkovou s EXKALIBUR-3 (JS Hipodrom Most). Za podpory firmy
ORLING s.r.o. již bylo uskutečněno čtvrté kolo soutěží pro juniorské jezdce.
Závěrečnou soutěží v neděli odpoledne byla soutěž -S*-, která měla 17 startujících, z nichž
se pětice probojovala do rozeskakování. Zde svedli souboj o vítězství Petr a Filip Doležalovi.
Otec Petr byl přeci jen lepší a na QUINCEY JONES zvítězil. Filip s ROCKINA obsadil druhou
příčku před M. Matějkou na LARENA S (Eggersmann Caro As).

Finále Superligy v Barceloně
Prestižní seriál pro světovou skokovou
špičku vyvrcholil 14.-17. září v Barceloně.
Technický parkur postavený designérskou
jedničkou F. Rothenbergerem (GER) obsahoval všechny současné stavitelské trendy.
Jeho úspěšné překonání bylo podmíněno jezdeckou dovedností a prověřilo obratnost koní.
Čtyřem jezdcům se podařilo překonat obě
kola s nulou. Možnost hostování v Superlize
využila také domácí španělská ekipa. Po prvním kole však byla beznadějně poslední a do
druhého již nenastoupila.
Situace na špici tabulky byla poměrně přehledná a tak hlavní pozornost byla tentokrát
zaměřena na boj o setrvání mezi elitou. Před
zahájením soutěže byly na ohrožených místech šesté Holandsko s 21 body, sedmé
Švédsko s 19 a poslední Irsko se 17 body. Ve
finálovém kole se za umístění uděloval dvojnásobný počet bodů a tak jakékoli umístění
v popředí mohlo pořadí dokonale promíchat.
Holanďané, ve stejné sestavě ve které
vyhráli světové mistrovství, dali od počátku
najevo, že oni sestupovat nehodlají. Po skvělých výkonech skončili nakonec v Barceloně
druzí.
Po prvním kole si uchovávalo naději i Irsko,
s náskokem 4 bodů před Švédskem, které se
s celkovými 16 body krčilo předposlední.
Ve druhém kole navíc první švédská jezdkyně a poděbradská šéfka ekipy, Maria Gretzer
udělala hned tři chyby a švédské akcie byly
rázem na nule. Irská naděje však trvala jen
krátce. První Ir měl chyby čtyři a i když se
postupně výsledky dalších členů zlepšovaly,
druhý jezdec shodil dvakrát a třetí jednou.
Nula toho posledního, už nic na irském sestupu nezměnila. Švédové totiž přidali již pouze
4 body a v Superlize se zaslouženě zachránili.
V barcelonském finále excelovalo Německo, ve složení ex mistr Evropy Christian Ahlmann a bílý hřebec CÖSTER (Calato),
náhradník světového šampionátu Marco
Kutscher s 12letým MONTENDER (Contender), německý mistr Rene Tebbel a 9letý
TEAM HARMONY COUPE DE COEUR
(Calido I) a vedoucí jezdec světového žebříčku Marcus Ehning s bělkou GITANIA. První
kolo absolvovali reprezentanti Německa
s nulou a ve druhém přidali první tři jezdci
jenom čtyři body a tak Marcus Ehning, již
téměř tradičně, nemusel na start. Druhé

skončilo Holandsko nesoucí se na vítězné
vlně ze světového šampionátu s celkovými
osmi body. Cášskou sestavu zachovaly i třetí
USA (16 bodů). Čtvrtí skončili Švédové (20),
páté současně Irsko a Švýcarsko (24) před
sedmou Velkou Británií (32) a tentokrát
poslední Francií (32).
V konečném pořadí po osmi kolech vyhráli
s obrovskou převahou Němci s 65,125 body.
Druhé skončily USA se 46 body. Na třetí příčku vylétli Holanďané (35,125), kteří předstihli
čtvrtou Francii s 35 body. Tři desítky bodů
ještě v průběhu roku nashromáždilo páté
Švýcarsko (32,125) a šestá Velká Británie
(30). Sedmé skončilo Švédsko (27,125)
a sestupuje Irsko s 22 body.
Vedle národů, byli Superlize také hodnoceni jednotliví jezdci. Za každý nulový výsledek se uděloval jeden bod a pokud se to
podařilo v obou kolech tak byly přiděleny
body hned tři. Sedm bodů získali Stephne
Lafouge (FRA), Mclain Ward (USA), Christian
Ahlmann(GER) a Cameroon Hanley (IRL).
Celkem bodovali čtyřicet čtyři jezdci.
Letošní Samsung Superliga je tedy za
námi a jen se můžeme těšit co nám světová
elita předvede v příští sezóně.
V. Dvořák
Podrobnosti na:
www.samsungsuperleague.com

Sportovní
kalendáﬁ
7.10.
Praha - Gabrielka
Z-L
7.10.
Praha Komořany
D/ S-T
7.10.
Kolín
Z-L
7.-8.10.
Hořovice
Z-ST
7.10.
Nymburk Komárno
ZM-L
7.10.
Vilémov
E/ZM-S
7.10.
Brno - Veveří
Z-ST
7.-8.10.
Opava
Z-S, S**
7.10.
Cheb
ZM-L
8.10.
Praha Cís. Ostrov
ZM+ pony
14.10.
Unhošť Rymáň
Z-L
14.10.
Mělník
D/Z-L
14.10.
Přeštěnice
Z-L, D/Z-L, L**
14.10.
Kolesa
ZM-ST
27. - 29.10. Nová Amerika ZM-ST, ST** HALA

Třináct Koní v Lysé
Ve dnech 15. - 17. září se na výstavišti
v Lysé nad Labem konal 13. ročník naší
největší výstavy koní a všeho co ke koním
patří Kůň 2006. Přes obrovskou konkurenci
všech dalších hipologických akcí si výstava
v Lysé stále drží vysoký standard. V letošním roce se výstavy zúčastnilo 138 vystavovatelů, kteří zaplnili plochu 1 468 m2. Ve
třech dnech navštívilo výstavu 14 830 platících diváků, kterým bylo předvedeno 96
koní 30 plemen.

Kamarád kůň opět pomáhá
Při výstavě Kůň 2006 proběhlo v přednáškovém centru během sobotní polední
pauzy slavnostní vyhlášení 5. ročníku
obrázkové a fotografické soutěže Můj
kamarád kůň. Čtenáři časopisu Jezdectví, který je vyhlašovatelem soutěže,
a dalších periodik zaměřených na koně
mohli celé letní prázdniny posílat svá
díla. Porota složená ze zástupců vydavatelství, sponzorů a známých osobností
vyhodnotila vítěze. Každý malíř nebo
fotograf současně prostřednictvím registračního poplatku věnoval 200 korun ve
prospěch hipoterapeutického střediska
Pá-ja ve Stanovicích u Karlových Varů.
K této částce bude připočten obnos získaný z aukce nejlepších snímků a obrázků, která se uskuteční 28. října v prostorách spolupořadatele akce obchodního
domu Dance and Jump a bude vyvrcholením měsíční výstavy těchto děl. Na
výstavu i aukci je pro všechny vstup
zdarma a čtenáři zpravodaje Jezdec jsou
srdečně zváni.
Foto R. Kolářová

SJH v číslech
Závěrečná oficiální zpráva o Světových
jezdeckých hrách přinesla tyto statistické
údaje: her se zúčastnilo 852 koní, pro ty
bylo připraveno 393 pevných a 360 přenosných boxů, koně spotřebovali 2 500
kulatých balíků slámy a 5 000 balíků pilin,
30 225 kg sena a stejné množství ovsa
a vyprodukovali 1 600 m3 hnoje.
Na Hrách startovalo 773 jezdců. 116 ve
skákání, 89 v drezuře, 79 ve všestrannosti,
200 ve voltiži, 49 v čtyřspřeží, 81 v reiningu
a 159 v endurance.
Akreditováno bylo 1 200 novinářů,
300 fotografů a 500 zaměstnanců televizních společností. Celkem bylo o WEG publikováno 15 000 článků ve všech světových
médiích.
Pořadatelem Světových jezdeckých her
roku 2010 je město Alltech ve státě Kentucky (USA).
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Ředitel výstavy Kůň 2006 Jiří Fechtner
ze společnosti In Expo Group společně
s M. Dvořákovou ze společnosti Dance and
Jump a H. Uhlířovou - Šafrovou z hipocentra Pá-ja předávají ceny výhercům.

SPORT

REPORTÁŽE

Podkovy a zboží firmy
Kerckhaert v ČR

Na rozdíl od nabídky v Čechách podkovy používané v jezdecky vyspělých
zemích splňují požadavky současného moderního podkovářství - důraz je
kladen především na to, aby podkova
koni sloužila, tedy aby respektovala
přirozenou mechaniku kopyta.
Precizní a kvalitní zpracování podkovy navíc šetří čas a namáhavou práci
podkováře (a tedy i jeho zdraví). A právě
firma Kerckhaert vždy dbá na pohodu
a pohodlí podkováře i koně, když projektuje novou podkovu a je to i důvod, proč
zkoumá a inovuje na základě rozhovorů
s kováři celého světa.
A tak nyní mohou i čeští podkováři
a majitelé koní využít široké nabídky
této renomované a celosvětově uznávané firmy.

INZERCE

Firma Kerckhaert je největší výrobce podkov na světě. Byla založena
roku 1916 v Nizozemí rodinou Kerckhaert, jejíž již čtvrtá generace je nyní
ve vedení firmy.
V závislosti na rozvoji motorových
vozidel se změnila úloha koní. Ze zvířat určených především k dopravě se
stala zvířata sportovní a rekreační.
Firma Kerckhaert jako první odpověděla na tuto změnu zvýšením rozsahu a nabídky svých výrobků, vhodných pro potřeby sportovních
nadšenců.
Dnes, s využitím desítek let zkušeností a technologického vývoje, firma
Kerckhaert nabízí více než 900 různých druhů a průběžně uvádí na trh
další, nově vyvinuté podkovy. Rovněž
disponuje velkou paletou ortopedických podkov.
Tato firma je také jedno z největších center pro distribuci nářadí
a péče o kopyta od jiných, nezávislých výrobců.
V listopadu minulého roku se
Milan Plšek rozhodl požádat o spolupráci firmu Kerckhaert, aby mohl
jejich zboží dovážet do České republiky. Jelikož firma Kerckhaert si zakládá na precizním výběru prodejců svého zboží, trvalo téměř rok, než se tyto
kvalitní podkovy objevily i na českém
trhu. První vzorky se podařilo dovézt
těsně před veletrhem v Lysé n.
Labem, takže se již zde mohla tato
firma prezentovat. Podkovy Kerckhaert i nářadí distribuované touto firmou
byly mnohými návštěvníky výstavy
přijaty velmi pozitivně.
Milan Plšek se podkování koní se
věnuje od roku 1982, zpočátku pro
vlastní potřebu, později pro velký zájem
začal kovat i koně jiných majitelů.
Po zkušenostech s podkováním
koní v zahraničí (Rakousko, Německo, Anglie, Irsko) se nabídka a kvalita
podkov v ČR zdála být nedostačující.

Výsledky
Vondrov 26.- 27. 8. -Z- děti (6) 1. Mikolášová - BEST WAIN (JK Falea), post. obt. do
110 cm (52), 1. Hanušová - DON 6 (JS
Ohrazenice), -L**- (55) 1. Mayer - MAMBA
(JS Ohrazenice), 2. Roubalová - RIA 1 (JK
Roubal Plzeň), 3. Šafrata - BLESK (JK Louňovice), -S**- (29) 1. Roubalová - MON
ŠERY (JK Roubal Plzeň), 2. Navrátil FEERVERK (Stáj Tomáš Navrátil), 3. Šafrata - BLESK (JK Louňovice), dvouf. sk. 110120 cm (40) 1. Kotalík - DARJA 1 (Stáj Dita
Opalice), 2. Kotalík - PRINCEZNA 7 (Stáj
Dita Opalice), 3. Šafrata - NIRVANA (JK
Louňovice), -L**- (35) 1. Opatrná - LIPAN
(JS Opatrný Hořovice), 2. Čoudek - BELLS
(JO Blaťák Mažice), 3. Hažmuková - GRAF
CONY (JK Heroutice), -S**- (27) 1. Mayer MAMBA (JK Vspol Lučkovice), 2. Šafrata CORADO (JK Louňovice), 3. Roubalová MON ŠERY (JK Roubal Plzeň), -ST*- (21) 1.
Papoušek K. - SANTIAGO (JO Srnín - stáj
Papoušek), 2. Roubalová - RIA 1 (JK Roubal
Plzeň), 3. Hruška - RASCAL 2 (Stáj Zdeněk
Hruška), Jihočeský přebor děti -ZL+ZL- (5)
1. Oulický - REMBRANDT (TJ Sokol Husinec), junioři -L**+L**- (8) 1. Kotalík - DARJA
1 (Stáj Dita Opalice), Mladí jezdci -L**+S**(3) 1. Zahrádka - DILLY (JK Zahrádka Faunus), ženy -L**+L**- (7) 1. Hanušová - DON
6 (JS Ohrazenice), senioři -S**+S**- (4) 1.
Mayer - MAMBA (JK Vspol Lučkovice).
Děčín - Libverda 3.9. -Z - 1. Jindrová LINDA 14 (JK Bystřany), dvouf. sk. 100/110
cm 1. Růžička - LINDA (JK Teplice Doubravice), dvouf. sk. 110/120 cm 1. Vávra M.DUNA 2 (Equipark o.p.s.), 2. Batíková MONTANA 6 (JK Větrný Ranč), 3. Pospíšil
O. - GRAND (Stáj Dvůr Židovice), post. obt.
do 130 cm + žolík 1. Hochman J. SAMANTHA 1 (Parkur klub Děčín), 2. Koželuh - GRANNOX S, 3. Koželuh - FONTAIN
(JK Větrný Ranč).
Krásno - Chrámečné 16. 9. -ZM- děti 1.
Cintulová - VENDETA (JO při SŠZe Přerov),

-ZM- 4 a 5tiletí 1. Holíková - ANTARES (JK
Nížina Zlín), stupň. ob. do 100 cm + žolík
1. Malý - CENTRIA (Stáj Montana o.s.),
dvouf. sk. 100/110 cm1. Cintulová - ARIEN
(JO při SŠZe Přerov), -ZL- 1. Složil - GRÉTA
8 (JASO Oldřichov), -L- 1. Bodlák - AZAT 1
(JO Agrotonz Tlumačov).
Ústí n.L. 16.9. volba dr. do 100 cm (27)
1. Pokorná - BALANCE (JK Roudníky),
dvouf. sk. 100/110 1. Pokorná - BALANCE
(JK Roudníky), stupň. obt. do 120 cm +
žolík (25) 1. Vávra - DUNA 2 (Equipark), L**- (11) 1. Studnička - L∞AVENIR (Zájezd),
2. Vávra - DUNA 2 (Equipark), 3. Šveňková QUINCEY JONES (Dance and Jump).
Třeština - Háj 16. -17. 9. -LP- pony handicap (13) 1. Šalková - GERA 1 (Šalková Oxer), 2. Kubová - SINGRIT HB (Stáj SKL
Trojanovice), 3. Přidalová - Liken 1 (Pony
klub Olešnice), -SP- pony handicap (11) 1.
Kubrická - BOHEMIA WILD BOY (Sport. Stáj
Kubrický), 2. L. Vachutková - PEGAS 12 (JO
Dubicko), 3. Přidalová - LIKEN 1 (Pony klub
Olešnice), dvouf. sk. 100/110 cm (40) 1. L.
Vachutková - FIGARO (JO Dubicko), 2. Gladišová - DIOR 1 (JK Gladiš), 3. Vrzal - Mefisto (JK Skalka Březsko), -ZL- (44) 1. Vereš DARIE (JK SOUZ Horní Heřmanice), 2. Gladišová - KAREL 4 (JK Gladiš), 3. P. Skřivanová - RAFAELA (Stáj Manon ), -L*- (35) 1.
Vereš - DARIE (JK SOUZ Horní Heřmanice),
2. L. Vachutka - DÁREK (JO Dubicko), 3. L.
Vachutková - VIOLA 6 (JO Dubicko), -SPpony handicap (10) 1. L. Vachutková PEGAS 12 (JO Dubicko), 2. Strnadová AURA 1 (Stáj SKL Trojanovice), 3. Strnadová - MARIO (Stáj SKL Trojanovice), -STPpony handicap (10) 1. Strnadová - AURA 1
(SKL Trojanovice), 2. L. Vachutková PEGAS 12 (JO Dubicko), 3. Šalková - GERA
1 (Šalková - Oxer), dvouf. sk. 110/120 cm (
34) 1. Fehér - EURA (JK Opava - Kateřinky),
2. Minxová - GELIDUS - T (JK Sana), 3.
Lamich - GEORG (JK Opava - Kateřinky), L**- (63) 1. L. Vachutková - VIOLA 6 (JO
Dubicko), 2. Gladišová - PRINC 12 (JK Gladiš), 3. Vrtná - AQUIDO A (Toratex Ostrava),

Boháč v Kolíně
Ve dnech 23. a 24. září se v Kolíně konal již 26. ročník Memoriálu
V. Boháče. Soutěž úrovně -S*- přilákala 46 dvojic. Po rozeskakování sedmi
koní zvítězil T. Tesárek na ANNIE (Stáj
Tesárek) před L. Černohorským
s YELLOW MAN Tiscali (Bost Praha
B). Stejný jezdec na FERNET (JO Černík) pak obsadil i 3. místo.
Vyvrcholením závodů pak byla
soutěž -ST*- s 29 dvojicemi. Zde zvítězil jediný bezchybný O. Vinzens na
HAPPY MAN (Stáj Cilka) před
P. Hynkem na TAJNÁ Aegon (Zámecká jízdárna Úholičky) a R. Šafratou na
CORADO (JK Louňovice).

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

- 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

-S**- (56) 1. Skřivan - LABE JAMES CAC
Leasing, 2. Skřivan - EX CALIBUR Wepol
(Stáj Manon), 3. Holý - QUINTET/2625 (JK
Hřebčín Amona), -ST*- (19) 1. Skřivan LABE JAMES CAC Leasing (Manon), 2. R.
Doležal - NUEVA LA ZARRA (JK Hřebčín
Suchá), 3. Eim - GENIUS Lysák (JK ZH Tlumačov).
Plzeň 22.-24.9. dvouf. sk. 110/120 (76)
1. Čermáková - CASANDRA (JK Bernartice),
dvouf. sk. 120/130 (78) 1. Šlechta - CELESTA, 2. Šlechta - CALINDO (JK Císařský ostrov), 3. Skřivan - TORA (Manon), dvouf. sk.
130/140 (34) 1. Žíla - PINOT GRIGIO
(Mustang Havířov), 2. Bielíková - ATYŠ, 3.
Bielíková - ALF (Hipodrom Most), -L**- (67)
1. Opatrný - REBEKA (Hořovice), 2. Jandourek - CHRISTOPHER (Equest Stará Boleslav), 3. Nágr - CONECTION (Mar. Lázně), S**- (58) 1. Pospíšil - SARAH (Dvůr
Židovice), 2. Skřivan - TORA (Manon), 3.
Štětina - COREGIO-S (Schneider Plzeň),
družstva -L**+S**+ST**- (9) 1. Elegáni českých kolbišť (J. Schneider) J. Jindra - MLOUSAN, J. Luža - SHERLOCK HOLMESS, J. Štětina - REVEL-S, -ST**- (41) 1.
Jindra - CONTENDER-S, 2. Jindra - MGT
DIAS (Equitana Martinice), 3. Luža RONALDO-S (Schneider Plzeň), -L**- (43)
1. Bártová - SIESTA (JS Bártová), 2. Rédl VIKTORIA (JK Bernartice), 3. Opatrná BOXER (Hořovice), -S** + finále do 140Malá cena Plzně (65) 1. Damborská - CONTENDER (Equest Stará Boleslav), 2. Skřivan
- TORA (Manon), 3. Žíla - CARLOS
(Mustang Havířov), -T**- Velká cena města
Plzeň (29) 1. Skřivan - RYTMA CaC Leasing
(Manon), 2. Štětina - REVEL-S (Schneider
Plzeň), 3. P. Eim - OSCAR AgraM (JK ZH
Tlumačov), 4. J. Luža - RONALDOS (Schneider Plzeň), 5. Opatrný - CARTOUCHE (Hořovice).
Kolín 23.-24. -Z- koně max. 2. rokem
(18) 1. Abík - ULOMA (JK Sobočice), -Zděti, jun. (21) 1. Karlík - RUMBA (JK Doubravice), dvouf. sk. 100/110 (51) 1. Karlík RUMBA (JK Doubravice), -ZL- (58) 1. Vinzens - LENA (Stáj Cilka), -L*- (31) 1. Kabátová - GRAND LADY, 2. Kabátová - K-ERB
(JS Nesměň), 3. Blehová - TEO 1 (JK Dolany), stupň. obt. do 110 (29) 1. Tomaidesová - SONET 3 (JK Louňovice), -L*- (49) 1.
Tomaidesová - SONET 3 (JK Louňovice), 2.
Hassová - CONDÉ (Nisa Jablonec), 3.
Šebesťáková - LAST LORD (Radimovice), S*- Mem.V. Boháče (46) 1. Tesárek - ANNIE
(Stáj Tesárek), 2. Černohorský - YELLOW
MAN Tiscali, 3. Černohorský - FERNET 1
(JO Černík), -ST*- (29) 1. Vinzens - HAPPY
MAN (Stáj Cilka), 2. Hynek - TAJNÁ Aegon
(Úholičky), 3. Šafrata - CORADO (JK Louňovice), 4. Černohorský - YELLOW MAN Tiscali (JO Černík), 5. Tesárek - ANNIE (Stáj
Tesárek).
Pardubice 23. 9. Podzimní šampionát

mladých koní 5letí -ZL+L*+L**- (20) 1.
ARISTO - J. Hruška, 2. GEORG - Lamich
(oba Opava Kat.), 3. ATLANTA 12 - Strnadlová (Trojanovice), 6letí -L**+S*+S**- (12)
1. LA ZARRAS-T Biofaktory - K. Papoušek
(Srnín), 2. MÁTA 1 - Bajnar (Baník Ostrava), 3. LAUREA - Kincl (Horymas), 7letí S**+ST*+ST**- (8) 1. WINSTON-G - Vchutka (TJJ Pegas), 2. QUICK HORN Z Šimun (Dětenice), 3. CARLSON Oil Team R. Doležal (Hřebčín Suchá).
Brno-Veveří 23.-24.9. -ZM- (14) 1.
Holec - RED STORM (JK Rufa), dvouf. sk.
100/110 (34) 1. Vaňková - URAN (JK Ideas), -ZL- (30) 1. Aberl - GRANDUS Bioveta
(JK Aberl), -L**- (27) 1. Přibyl - LORENZO
(Arcus Enimering Czech), 2. Mráčková ATOS (Mahu Modřice), 3. Staňová - ABAZ
(JS Fresta Brno), -S**- (14) 1. Staňová SANTA GRUZ 32( JS Fresta Brno), 2. Klár
M. - VENDY 3 (JK Agrostyl Otice), 3. Mráčková - ATOS (Mahu Modřice), -ZM- (6) 1.
Klár M. - ARTUŠ 3 (JK Agrostyl Otice),
dvouf. sk. 100/110 (23) 1. Válková - LUPINO 2 (JK Slovácko), -ZL- (24) 1. Jirásková
- ORION 6 (ČJK), -L**- (18) 1. Staňová MARKET TINKAS BOY (JS Fresta), 2. Klár
M. - VENDY 3 ( JK Agrostyl Otice), 3. Klár
P. - CERA (JK Agrostyl Otice), post. obt.
do 140 (10) 1. Toth - ESEJ (JS Ftesta), 2.
Staňová - SANTA GRUZ 32 (JS Fresta), 3.
Klouda - VANDAM (TJ Lucky Drásov).
Most 23.9. Finále Orling junior Cup
stupň. obt. do 110 (36) 1. Smrčka - DESPIN (Třebívlice), -L*- (36) 1. Buben RHAPSODY (Stáj Buben), 2. Švec - VERMONA (Švec), 3. Mazánková - SHERON
(Inest Servis), -S**- 1 kolo Finále Orling
Cup (5) 1. Vondráčková - NELSON (Stáj
Vondráček), -zkrácené ST- 2 kolo Finále
Orling Cup (5) 1. Crnková - CONGO KING
AgraM (JS Bost B.), 2. Mestenhauserová PAY DAY (JK Mělník), 3. Mazánková SHERLOCK (Inest Servis), -S**- (16) 1.
Vondráček - ARGON 1 (Stáj Vondráček), 2.
Buben - GLADIÁTOR Orling (Stáj Buben),
3. Vondráček - TSARINA/ORIOLA (Stáj
Vondráček), stupň. obt. do 110 (30) 1.
Mazánková - LEA 2 (Ines Servis), stupň.
obt. do 120 (26) 1. Mazánková - SHERLOCK (Ines Servis), 2. Holíková - FABIENNE 1 (Dani Zbožnice), 3. Mazánková SHERON (Ines Servis), -S*- (17) 1. Doležal
P. - QUINCEY JONES, 2. Doležal F. ROCKINA (oba ČJK KV), 3. Matějka LARENA S (Eggersmann Caro As).
Praha - Trojský ostrov 24.9. dvouf.sk.
110/120 cm (20) 1. Rosická - BLUE CHIP
CANDY (JS Císařský ostrov), -L*- (18) 1.
Rosická - CANTA (JS Císařský ostrov), 2.
Hrnčířová - ATAMAN-N (PJK Gabrielka), 3.
Tošovská - GOLVARA (Stáj Moudrý), -L**(12) 1. Zbořil - DYNASTIE 1 (Morys), 2.
Hrnčířová - ATAMAN-N (PJK Gabrielka), 3.
Tošovská - GOLVARA (Stáj Moudrý).

JEZDEC, jezdecký čtrnáctidenní zpravodaj. Vydává Vydavatelství CIN, Vladislavova 24, Praha 1, 110 00 tel. 603 517 242,
Fax: 286 855 407, E-mail: jezdec@jezdec.cz Redakce Cyril Neumann, Ilona Neumannová. S redakcí spolupracují J. Gebauer -jge-,
Opava, E. Nesňalová -nes-, Brno, P. Loudová -lou-, V. Dvořák -dvoř-, R. Habásková, L. Sieger, M. Kůstková, J. Bělohlav, Z. Šedá,
M. Svozil, J. Formandl. Tem. skup. 14 A/B 6, reg. značka MK ČR 6473. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt
Praha č.j. NP 2893/1994 ze dne 20.12. 94. Tiskne JPM TISK, s.r.o., grafické zpracování studio BESR, Na Popelce 19, Praha 5.

