XVI. roãník

ãíslo 11

6. 6. - 19. 6. 2008

HYGIENICKÉ STELIVO
PRO KONĚ
JRS Česká a Slovenská republika
J. Kociána 1095, 272 01 Kladno
tel.: 326 538 100-1
fax: 312 671 219
mobil: 724 756 220
602 155 312

tierwohl@jrs.cz

Hradec Králové
Velká cena Hradce Králové, kterou pořádá
Janákův východočeský sbor selských jízd ve
spolupráci s týmem JS Tarpan a za podpory
primátora HK Otakara Divíška byla na programu víkendu 30. května až 1. června.
Pořadatelé vypsali rozsáhlý rozpis soutěží,
které sice neobsahovaly juniorskou rundu,
ale místo v něm měli pony, skupina malé rundy 120/125, střední rundy 130 cm, mladí
koně a konečně velká runda s vyvrcholením
ve dvoukolové GP Hradce Králové (140 +
150 cm). Od počátku tedy bylo jasné, že program soutěžní dnů bude nabitý.
Středisko Hradeckého jezdeckého klubu je
dostatečně známé a prověřené a i tentokrát
bylo vše dobře připraveno. Parkury stavěl
polský stavitel Stanislav Helak, který zastoupil omluveného Lukáše Jankowského a asistenta mu dělal Robert Smékal.
Rozpis závodů stanovil staviteli většinou
kursy střední a lehké obtížnosti a tak soutěžní
dny se odvíjely jak organizačně tak sportovně
v pohodové atmosféře. Jak nám sdělil Robert
Smékal bylo to i trochu záměrem stavitelů,
protože na konci května doléhají na koně první únavové krize a tak nebylo cílem nějaké
výraznější šponování obtížnosti.
V tomto duchu se nesla i závěrečná dvoukolová Velká cena. První, technicky nekomplikované kolo, zvládlo 20 dvojic z 33 startujících bez chyby či s jediným shozením a tak

se očekávalo zda druhý kurs do 150 cm dvojice více prověří. Zde připravil S. Helak dva
„padací“ momenty a tím byl dvojskok triplebaar - kolmý skok před tribunou a také pastelový dvojskok ze dvou kolmých skoků 150 cm.
Zde také udělala většina jezdců chybu. Svoji
třídu potvrdil Aleš Opatrný na CARTOUCHE,
který jako jediný zvládl obě kola s nulou.
Obhájil tak své loňské prventsví, i když ho již
téměř žádný divák neobdivoval.

Diváci přišli zkrátka
Jedinou, ale bohužel zásadní chybou konkuru bylo, že pořadatelé zcela ignorovali letité
zkušennosti a nedělní program natolik přeplnili,
že GP začínalo okolo 17.00 hodiny. Druhé kolo
pak skončilo po 20.00 a dekorování se již konalo za nastávajícího večera. Takové „hrubky“ by
se již neměli stávat ani na malých závodech
a předpokládám, že večerní dekorování před
prázdnými tribunami nepotěšilo ani VIP hosty
z řad sponzorů. Na druhém místě GP skončil
Ludvík Jandourek na CASIO Karsit (Karsit)
před Jurajem Hanulayem s ALUTA (SVK).

Dvakrát na CSIO****
Česká skoková reprezentace se objeví na
dvou čtyřhvězdových CSIO. Právě nyní (5.-8.
června) je Veronika Macánová a Ondřej
Pospíšil v polské Poznani.
S kompletním týmem a tím i k prvnímu startu

Aleš Opatrný obhájil své loňské prvenství a s CARTOUCHE zvítězil i při GP v Hradci Králové 2008

roku 2008 v Poháru národů vyrazí ČR do slovinské Lipice (26.-29.6.). Pořadatelé povolili
start i dalším dvou jednotlivcům a tak bude
šestici našich tvořit Aleš Opatrný, Zuzana
Zelinková, Zdeněk Žíla, Jaroslav Jindra, Natálie Roučková a svými výkony v Linzi si o reprezentační dres řekla v Rakousku žijící Alena
Machová. Jak nám sdělil man. skokové komise
Václav Drbal, vedoucím týmu bude Aleš Opatrný a v jeho kompetenci bude i po čtvrtečních
výkonech sestavit pohárovou čtveřici.

Hatla jede
V úterý 4. června v odpoledních
hodinách se do jezdeckého světa rozeběhla zpráva, že česká všestrannost
bude mít na XXIX. OH v Pekingu svého
zástupce. Na základě zpracovaných
kvalifikačních výsledků, které do Lausanne putovaly ze Strahova, bylo
z centra FEI potvrzeno, že startovní
pozice pro Jaroslava Hatlu je zajištěna.
S odjezdem českého jezdce na OH
již počítá i finanční ředitel ČOV Jiří
Kynos. ČOV již rezervoval pro jezdectví v olympijské výpravě místo pro
KARLU, J. Hatlu a jednoho ošetřovatele. Dále má česká výprava registrována i další dvě místa pro trenéra a majitele, i když ti již pocestují na vlastní
náklady.

V Kolíně
o nominaci
Jak bylo slíbeno, čtvrté kolo ČSOB ČSP
v Kolíně bylo důležitým mezníkem pro nominaci juniorů a mladých jezdců pro blížící se
ME Evropy v Praze na Trojském ostrově (17.20.7.). S výjimkou zraněné Nathálie Crnkové
a chybějící Kateřiny Mestenhauserové se zde
také sešli všichni, kteří mají zájem o přítomnost v širším nominačním kádru pro ME.
Týden před závody provázely pořadatele
značné starosti, protože po silných deštích
bylo kolbiště a v. Bohužel ani v průběhu týdne
pršet nepřestávalo. Ve středu před závody tak
byl hlavní pořadatel Václav Drbal hodně skeptický. Nakonec se ukázalo, že plochy v Kolíně
jsou velmi dobré a i když soboptní začátek byl
poněkud vlhčí, v průběhu soboty sluníčko vše
vysušilo a neděle již byla téměř ideální.
Starosti pořadatele byly oprávněné i vzhledem k počtům startujících. Středočeský ČSP
přilákal zástupy soutěžících a v sobotu viděli
diváci 298 startů. Zvlášť neuvěřitelných je 88
dvojic v sobotním -S**- a nebo 48 koní v nedělním -ST**-. Obě vítězství získal A. Opatrný na
(Pokračování na str. 2)

SPORT

REPORTÁŽE

Česká spřežení po Evropě
Po CAI v Kladrubech nad Labem vypukla
sezóna pro jezdce spřežení již naplno. Jak jsme
již sdělili v referátu z Kladrub, Petr Vozáb a čtyřspřeží starokladrubských běloušů se po čase
vydali přes kanál La Manche a ve dnech 8.-11.
května se zúčastnili CSI-A ve Windsoru.
Vedle jezdců Velké Británie a naší čtyřky stanula na startu spřežení (17) z Francie, Belgie,
Německa a za Austrálii Boyd Exell. Ten byl
z konkurence také největším favoritem. Potvrdil
to především výkonem v drezuře. Jeho další
umístění na 2. a 5. místě v dalších částech pak
již na jeho celkovém prvenství nic nezměnila.

rubech, ale soutěže jsou týden po sobě a tak je
nelze absolvovat obě.
Do Maďarska (13.-15. června) jede Jan Jelínek (jednospřeží - Acos Praha), Jiří Nesvačil ml.
(dvojspřeží) a Libor Kůrka (čtyřspřeží), do Altenfeldenu (19.-22. června) Marek Jirgala a Pavel
Plch s jedničkou a Josef Hrouda se čtyřkou.

Nebanice nebo Warka
Finále tohoto seriálu bude v polské Warce
18.-20. července a tak budou čeští reprezentanti postaveni ještě před problematičtější volbu.
Pokud budou chtít pokračovat v seriálu Golden

V Kolíně
o nominaci
(Dokončení ze str. 1)
koních Jana Vaňhy BEETHOWEN (-S**-)
a COLOR OF LOVE.
Samotné čtvrté kolo ČSOB ČSP 2008 (32
dvojic) patřilo Jiřímu Papouškovi na STAKKATA
Bioafaktory a jsme zvědavi zda změna stáje klisně pomůže k trvalejší výkonnosti. Do finále deseti koní postoupily dvojice s max. 4 body a čtveřice z finalistů byla bezchybná. Nula se podařila
zopakovat pouze J. Papouškovi a Zuzaně Zelinkové (WINSTON). Na dalších místech to pak byli
Aleš Opatrný a TITAN R.S., Roman Drahota COCA COLA a Jakub Novotný - LENTIMUS.
Tento jezdec si tak výkonem 4 body v základním
kole a s nulou ve finále řekl o nominaci na pražské ME v kategorii mladých jezdců.
Po čtyřech kolech vede v žebříčku ČSOB
ČSP Aleš Opatrný před Jaroslavem Jindrou,
Zuzanou Zelinkovou a Martinem Šoupalem.

Junioři v hledáčku

Foto R. Němcová
Zdeněk Jirásek si dobře vede i s dvojspřežím. Za opratě dvojky se vrátil při soutěži v Rudě
- Lány (23.-25. května) a zvítězil zde před Alexandrem Soukupem a Jaroslavem Kohoutem
Petr Vozáb si také v drezuře vedl velmi dobře a skončil na krásném 4. místě. Bohužel po
11. a 10. příčce v maratonu a parkuru se propadl na konečnou 10. pozici. Přestože na programu Royal Windsor Horseshow byly i závody
jednospřeží, dvojspřeží a dvojspřeží pony, nikdo
další od nás již v Londýně nebyl.

Prvenství v Ksiazu
Ostatní jezdci se vydali blíže a 15.-18. května
startovalo na polských CAI-A jednospřeží, CAIB dvojspřeží a CAN čtyřspřeží v Ksiazu 13 spřežení.
V jednospřeží to bylo šest Čechů (27 startujících) a mezi nimi si výborně vedl Marek Jirgala
(Hřebčín Albertovec). Ten po vyrovnaném výkonu v soutěži (7., 3. a 3. místo) dokončil závod
jako třetí nejlepší. Jiří Nesvačil ml. se zde po
nepovedené soutěži rozloučil s myšlenkou
účasti na MS v jednospřeží.
Ve dvojspřeží startovali čtyři naši zástupci
a naši jezdci soutěž v podstatě udělali. Proti nim
totiž nastoupili pouze tři domácí. ČR získala
opět třetí místo zásluhou Tomáše Jelínka (Prak
Český Šternberk). Pavel Groul, Miroslav Šimáček a Tomáš Hrouda skončili na 5.-7. místě.
Mezi šesti čtyřkami pak viděli polští diváci tři
česká spřežení a zde jsme konečně sáhli na
poctu nejvyšší. Po čtvrté příčce v drezuře
a vítězství v maratonu i parkuru, i celkově zvítězil Zdeněk Jirásek (JK Robousy). Ladislav Jirgala a Libor Kůrka obsadili 5. a 6. místo.

Wheel Cup, nebudou některá naše spřežení
moci startovat na domácím CAI v Nebanicích,
které je o pouhý týden dříve 11.-13. července.

Nominace pro A-D Pohár
Tento víkend startují dvě naše jednospřeží
v rakouském Zistersdorfu (David Haitl a Jan Jelínek) a hotova je i nominace na letošní Alpskodunajský pohár. Ten je sice v Niederwil bei
Andelfingen až 7.-8. srpna, ale do Švýcarska již
putovala přihláška se jmény Jan Nesvačil ml.,
Marek Jirgala, Alexandr Soukup a Tomáš Jelínek.

Junioři v Kolíně soutěžili nejen v seriálu Dance & Jump Czech Junior Cup, ale byli i pod
nominačním drobnohledem pro ME. Dařilo se
především Filipovi Doležalovi (AVENA 1, ORIOLA, ROCKINA), který si tentokrát zajistil pobyt
u moře za vítězství v tomto kole seriálu
D&J Junior Cup. Filip Doležal si tak získal i průběžné vedení v seriálu D&J Czech Junior Cup
před Lenkou Vachutkovou a Nathálií Crnkovou.
Jak vidí situaci před samotnou nominací nám
sdělil manažer skokové komise Václav Drbal.
A protože jsme spolu mluvili po CSI* v Hradci
Králové ovlivnily jeho hodnocení i tyto závody
„Závěrečnou nominační soutěží je ČSOB ČSP
v Litomyšli. Již nyní se však potvrzuje, že pětice
pro juniorské soutěže ME v Praze bude s největší pravděpodobností Filip Doležal, Jana Perníčková, Kateřina Mestenhauserová a Lenka
Vachutková. Trochu jsme se již obávali o Nathálii Crnkovou, ale již se opět objevila v sedle a tak
doufejme, že bude v pořádku a i ona drží svoji
nominaci velmi pevně. Příjemným překvapením
byl při VC Kolína výkon Jakuba Novotného a tak
bylo rozhodnuto, že společně s Veronikou Krajníkovou a Emmou Augier de Moussac bude české barvy zastupovat mezi mladými jezdci.”

Holandská kontrola povrchu
Vše ještě potvrdí případné výkony v Litomyšli
kde se soutěží právě nyní (6.-8. května). Hned
v pondělí 9. května se širší nominační kádr jezdců a koní sejde v areálu PCT Ptýrov ke kontrolnímu soustředění. Vedle uvedených jezdců jsou
k němu pozváni ještě Michal Ineman, Michaela
Šínová, Jana Stébelská a Michaela Hažmuková. Zde budou jezdci pracovat pod vedením
Aleše Opatrného a Václava Drbala. Hned v úterý 10. června odjedou dva kamiony koní do Prahy na Trojský ostrov, kde budou junioři dělat
figuranty při závěrečné kontrole povrchu. Tu
provede technický delegát pražského šampionátu Rob Jansen, který přiletí brzy ráno na otočku do Prahy. Doufejme, že bude spokojen a že
od úterý 10. června se budeme moci na pražské ME začít skutečně těšit.
Definitivní přihlášky do Prahy jsou 28. června. Skoková komise pak plánuje ještě jedno
závěrečné setkání účastníků těsně před šampionátem.

Pokračování v Litomyšli

Vecsés nebo Altenfelden

ČSP pokračuje nyní 6. - 8. června na kolbišti
u Primátorské hráze. Program závodů s devíti
soutěžemi vyvrcholí v neděli v 15.00 ČSOB VC
Litomyšle.

I v mezinárodním kalendáři spřežení je těsno
a naši jezdci se museli rozhodnout zda se
vypravit do maďarské Vecsése či rakouského
Altenfeldenu. V obou případech se jedná o soutěž zařazenou do letos poprvé vypsaného seriálu Golden Wheel Cup, který byl zahájen v Klad-

Foto K. Návojová
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V Kolíně se dařilo Filipovi Doležalovi

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Superliga v Římě a St. Gallen
USA versus
Velká Británie
V samém centru Říma na Piazza di Siena, se 22.- 25. května konal už po sedmdesáté šesté velký mezinárodní jezdecký konkůr, který je pro místní smetánku
každoročně prestižní společenskou událostí.
Možnosti porovnat svůj tým se světovou
konkurencí využili i domácí, kteří letos do
Superligy nepatří a ostudu rozhodně neudělali. Dokonce Emilio Bicocchi s 10letým
francouzským hřebcem JECKERSON
KAPITOL D'ARGONNE (Apache d#Adriers)
byl v obou kolech bez chyby.
I v Římě měli problémy s povrchem. Italský stavitel Marco Cortinovis, který musel
kvůli deštivému počasí v minulých dnech
proti předpokladu částečně snížit překážky,
se přesto zúčastněným jezdcům nijak
nepodbízel. Vyprávět by mohla Švédka
Helena Lundbäck na klisně MADICK, která
v každém kole jednou stála před stacionátou s malou vodou uprostřed trojskoku,
nebo Werner Muff ze Švýcarska s hřebcem
PLOT BLUE, který se přes tento skok ve
druhém kole vůbec nedostal. Těžká byla
i poslední řada: 1,60 m vysoká zeď, na šest
dlouhých cvalových skoků dvojskok ze dvou
bytelných oxerů a pak šest krátkých k závěrečnému kolmému skoku. Přesto první kolo
překonalo bez chyby osm jezdců, druhé
dokonce deset, dvakrát bezchybní byli čtyři.
Tentokrát nechtěli nic nechat náhodě Němci, když nominovali tu nejsilnější garnituru,
naopak obměna kádru se nevyplatila Belgičanům, nedařilo se Švédům a překvapivě
i Švýcarům.
Už po prvním kole se v čele usadili loňští
vítězové z Velké Británie společně s USA
a Irskem se čtyřmi body, za nimi Belgičané
(8), následovali Němci, Holanďané a „hostující“ Italové (12) a uzavírali Švýcaři a Švédové (16).
Druhé kolo se příliš nevyvedlo Irům, Belgičanům a opětovně Švédům se Švýcary
když tyto týmy připsaly po šestnácti bodech.
V dobrých výkonech pokračovali Britové
a Američani ke kterým se přidali i Němci,
kteří tady přidali jen čtyři body.

Stále dobří Whitakeři
Po druhém kole byly na prvních dvou
místech USA a Velká Británie (8), třetí
Německo (16), čtvrté Holandsko a Irsko
(20), šestá Itálie (21), sedmá Belgie (24)
a poslední současně Švýcarsko a Švédsko
(32). O vítězi muselo tedy rozhodnout rozeskakování.
K němu byli určeni čtvrtí jezdci, obou
družstev, kteří byli doposud bez trestných
bodů. Za Spojené Státy to byl William Simpson s
12letým holštýnem EL
CAMPEON'S CARLSSON VOM DACH
(Cassini I). Protože startoval první, tak
nasadil poměrně vysoké tempo a doplatil na
něj jednou chybou. John Whitaker
s 11letým KWPN hřebcem PEPPEMILL
(Burggraaf) tak mohl jízdou na jistotu zajistit pro svůj tým vítězství. V kvartetu „old
masters“ kromě Johna byl jeho bratr Michael Whitaker na 14leté SUNCAL PORTOFINO 63 (Habsburg) 4/4, opora týmu Tim
Stockdale s holštýnkou FRESH DIRECT
CORLATO (Corofino) 0/0, a Robert Smith
s valachem RONALDO IV (Ahorn) 12/8.
Před soutěží byli největšími favority
Němci. Ve složení Meredith Michaels-Beerbaum na SHUTTERFLY 4/0, Marco Kutscher a 9letý CORNET OBOLENSKY 4/4,
Ludger Beerbaum s 9letým ALL INCLUSIVE NRW 4/4 a Christian Ahlmann s bělou-

šem CÖSTER 4/0, ale skončili až třetí.
Spolkový trenér Kurt Gravemeier se tvářil
přesto spokojeně: „V prvním kole jsme měli
trochu smůlu, že všechny dvojice měly jednu chybu. A to ještě Meredith shodila první
a Christian poslední překážku. Spokojen
jsem s výsledky mladších koní ALL INCLUSIVE NRW a CORNET OBOLENSKY, kteří
se tady předvedli dobře.“

Velká cena do Irska
Ve Velké ceně triumfoval Dennis Lynch
z Irska s 10letým valachem LANTINUS
(Landkönig). Tato v Německu působící dvojice se vůbec stává fenoménem letošního
roku. Hanoverána LANTINUS ještě loni jezdil „Ukrajinec“ Gregory Whatelet a Dennis
Lynch jistě blahořečí svém sponzorovi, že
ho pro něj dokázal získat. Na druhém místě skončil Dirk Demeersman z Belgie
s 12letým TYMOON CALOO MEERCHEN
(Skippy II) a třetí byl domácí Gianni Govoni
na JOAU D’ OPAL.
Kompletní výsledky na:
www.piazzadisiena.com

Letos v St. Gallen
Švýcarské CSIO každoročně střídá
působiště a tak tentokrát hostil Superligu
St. Gallen. Diváci byli svědky dvou velkých
návratů. Na tomto kolbišti získal v roce
1995 Peter Charles, rodilý Angličan, tehdy
ovšem v irských barvách s klisnou LA INA
titul Evropského mistra a letos zde oslavil
návrat do kádru Velké Británie. S jedním
bodem v prvním kole a s pěti ve druhém,
byl jeho oporou. Druhou velkou událostí byl
po dlouhé rekonvalescenci start německého 14letého hřebce MONTENDER (Contender), se kterým
oslavil Marko Kutscher v roce 2004 na
OH v Athénách bronzovou medaili a 2005
v italském San Partignano evropský titul.
Konkůru se naopak
nemohl zúčastnit
domácí matador Marcus Fuchs, kterému
přetrvávají problémy
s bolestí v kříži a je
ohrožen i jeho start
na OH.
Autor
parkurů,
renomovaný domácí
stavitel Rolf Ludi,
postavil v Poháru
národů několik velmi
technických prvků.
Hodně problémů dělaly krátké vzdálenosti
v trojskoku a naopak
následující oxer byl na
pět dopředu, obtížná
byla i distance v závěrečné řadě mezi vysokou
stacionátou
a respekt budícím
dvojskokem. Velmi
přísný byl i časový
limit. V prvním kole
inkasovalo za čas
deset a ve druhém
šest jezdců. Bezchybných bylo osm,
respektive deset.
V prvním kole se
velmi dařilo Holanďanům, kteří vedli bez
trestných bodů, druhé
bylo družstvo Belgie
(2), třetí byli Američa-
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né (4), Britský tým měl pět, Irský šest, Němci se Švýcary dvanáct a od počátku poslední Švédsko s devatenácti body.
I ve druhém kole se Holanďanům dařilo.
Tým ve složení Angelique Hoorn s 12letým
hř. BLAUWENDRAAD'S O'BRIEN (Peter
Pan 4+4), Vincent Voorn s 11letým běloušem AUDI ALPAPILLON-ARMANIE (Aldato
0+0), Piet Raymakers a 13letý hanoverán
VAN SCHIJNDEL'S RASCIN (0+8) a Gerco
Schröder s holštýnským běloušem EUROCOMMERCE BERLIN (Cassini 0+1) si připsal už jen pět bodů a zaslouženě zvítězil.

Nakonec divácká spokojenost
Do druhého kola nastoupili s odhodláním
před domácím publikem především Švýcaři,
kterým dobře sekundovali Němci. Po skvělých výkonech nikdo z nich nechyboval
a celkových dvanáct bodů znamenalo
v závěrečném účtování současnou druhou
příčku. O bod víc mělo na čtvrtém místě
družstvo USA, Velká Británie měla 14 bodů,
Belgičané 18, zklamaní Irové 26 a ode dna
se nemohou odlepit Švédové - 51.
Velkou cenu vyhrála domácí Christina
Liebherr s 13letým KWPN L.B.NO MERCI
(Libero), před Italem Roberto Cristofoletti na
EUROCOMERCE LAS VEGAS (Indorando)
a třetí byl Ludger Beerbaum s 9letým ALL
INCLUSIVE NRW (Apreggio)

Těsno na čele
Po třetím kole Superligy je pořadí v tabulce velmi vyrovnané: 1. Nizozemí - 16.50, 2.
USA - 16.33,3. Velká Británie - 15.00, 4.
Belgie - 14.00, 5. Švýcarsko - 12.08, 6.
Německo - 12.00, 7. Irsko - 9.83, 8. Švédsko - 1.75
Kompletní výsledky na: www.csio.ch
Čtvrté kolo Superligy se koná v Rotterdamu 18.- 22. června.
Václav Dvořák

DISKUSE

DISKUSE

Co bude dál?
V dnešním pokračování diskusních příspěvků jsme o názor požádali jezdce, trenéra a chovatele
ing. Stanislava Hošáka. Jeho jméno je spjato především s hřebčínem v Albertovci, kde působil do
roku 1991. Potom byl kratší dobu v zemském hřebčinci v Tlumačově a před jeho odchodem do
důchodu jej spojujeme se střediskem Školního zemědělského podniku Veterinární a farmakologické univerzity Brno v Novém Jičíně.
Pohled na československé jezdectví v období první
republiky je nutně spojen
s důstojníky armády. Tedy
v evropských jezdeckých
školách vysoce vzdělané
jezdce. Byla to jména
Dobeš, Breiský, Jandl, Šín,
Pytlík a jiní další. Jezdeckými kurzy ve vojenských akademiích procházeli povinně
i úředníci hřebčínů a hřebčinců. Vliv těchto jezdců
a trenérů pokračoval
i v padesátých a šedesátých
letech minulého století
i když již většina z nich byla
prakticky mimo službu. Ještě v době existence vojenské akademie v Hranicích na Moravě, byly
provozovány jezdecké hodiny pro jezdce
z blízkého okolí, které vedli plk. Jan Havel
a mjr. Jaromír Novosad. Mnozí jezdečtí
důstojníci se stali i trenéry v jezdeckých oddílech. Jezdci, kteří prošli jejich rukama nesli
sebou silné stopy klasického jezdeckého
vzdělání. Sedy, vystupování a nakonec
i výsledky, jsme v nedávné minulosti viděli
a vlastně i můžeme ještě vidět například
u Andreje Glatze a Jiřího Pecháčka. Oni
a ještě několik dalších v předávání své
odbornosti pokračují. Již ale nemohou pokrýt
všechno a je jejich pořídku. Nahrazují je nově
vzniklí trenéři a cvičitelé, kteří při vší úctě
jejich kvalit dosáhnout nemohou.
Myslím si, že tento problém se netýká jen
naší země. V živé paměti máme dojmy se
setkáními s jezdci vyspělých jezdeckých
zemí na mezinárodních závodech v padesátých až sedmdesátých letech. Jejich úroveň
vysoce převyšovala ostatní startující. Klasická jezdecká škola byla vidět i při setkání
s mladými jezdci například při výběru koní.
Známky klasického jezdeckého vzdělání se
objevovaly již při přístupu ke koni, nasednutí, v sedu, pomůckách… Některé výkony
současných závodníků z bývalých tzv.
vyspělých jezdeckých zemí již tuto skutečnost nepotvrzují.
V reakci na již řečené mi také nedá,
nezmínit se i o uzdění. Různé typy udidel
nebyly vyvinuty proto, aby sloužily jako
“mučidla", ale proto aby usnadnily, ulehčily
a zpříjemnily koni a jezdci ježdění. Používání
těchto udidel „mučidel“, nesmí být namířeno
proti koni a nesmí nahrazovat výcvikové či
jezdecké nedostatky. Ale když změna uzdění
prospěje k lepšímu pohybu a spokojenosti
koně, je namístě.
Svůj pohled na současné i budoucí problémy jezdectví však rozšířím i na problematiku
chovu.
Z pesimistického pohledu není situace
v našem chovu růžová, zejména s výhledem
do dalších let. To nijak neomezí rozvoj špičkových jezdců. Ti mají a budou mít stále lepší
možnost koně pro své potřeby nakoupit kdekoliv v otevřené Evropě.
Je třeba si však uvědomit, že musíme mít
koně i pro jezdce střední úrovně a jezdce
rekreační. Výše uvedená garnitura jezdců,
bude hledat koně pro svou potřebu převážně
v tuzemsku. Na koho se mohou obrátit?
Chovatelů koní sice přibývá, ale nejsou to
chovatelé v pravém slova smyslu, ale rozmnožovatelé. Jejich produkty nejsou a nebudou přínosem pro tuzemský chov. Tuto kategorii tvoří nově vzniklí majitelé a jezdci bez
základních znalostí genetiky.
Mnozí z těchto nových majitelů mají své
zkušenosti s chovem jiných domácích či hos-

podářských zvířat, kde plemeno, příslušnost a typické
znaky plemene respektují,
ale v chovu koní, jsou jim
naprosto cizí.
Chtějí produkovat koně
k jednostranné výkonnosti,
bez ohledu na další chov
a nerespektují genetické
informace původního, u nás
chovaného koně, zajištujícího přenos užitkových vlastností na potomky. Jedná se
zejména o konstituci, charakter a užitkové vlastnosti
vůbec, včetně jezditelnosti.
Tito chovatelé se vydávají
cestou importování hřebců
špičkových plemen a jejich
cílem je rychlé zvýšení absolutní výkonnosti.
V případě nepotvrzené výkonnosti jsou však
takoví hřebci většinou naprosto nevhodnými
pro další chov. Přinášejí do našeho chovu
pouze nepožadované vlastnosti v oblasti exteriéru a užitkových vlastností.
Byl bych rád, kdyby, přes opojení proslulými
západoevropskými chovy, nezapomínali naši
jezdci i novodobí chovatelé na historické kořeny našeho chovu. V republice již máme dobře
prověřené hřebce domácí provenience, kteří
jsou nositeli původních vlastností. Např. v hřebčinci Tlumačov jsou dva plemeníci, mající ve
svém původu 50 procentní účast tuzemského
plemene (ze strany otce či matky), kteří dosáhli
i absolutní sportovní výkonnosti, tudíž budou
v potomstvu dodavateli nejen původních užitkových vlastností, ale i výkonnosti. Jsou to hřebci
PUBERTO RICO a QUIDAM.
Je si dobré připomínat, že nositeli původních genů domácí provenience zůstávají hlavně hřebci původních rakousko - uherských
kmenů. V oblasti obou hřebčinců Písku a Tlumačova působí 16! hřebců těchto kmenů.
Moravský teplokrevník využívá ve svém chovu
dalších 12 hřebců těchto původů.
Naštěstí již jsou náznaky, že se chovatelé
začínají zájímat o tento směr. Dokonce Equinní reprodukční centrum Mnětice má v plánu do
své nabídky čerstvého spermatu zařadit
v příštím připouštěcím období hřebce domácí
provenience rakousko-uherských kmenů .
K zachování našeho domácího chovu tedy
cesta je. Na hřebce však navazuje ještě problém kvalitní matky, odchovu, chovatelské
selekce, výcviku a další. Koně pro jezdce
výkonnosti u nás obvyklé však můžeme v ČR
dobře zajistit. Z optimistického pohledu tak po
nás potopa nepřijde.
Diskuse Co bude dál? zajímá stále více čtenářů. Zdá se, že lhostejnost ještě nemá vyhráno. Těší nás skutečnost, že inspiraci na stránkách Jezdce našel i časopis Jezdectví a že si
tak v určité formě klademe všichni podobné
otázky.
Mnoho zajímavého již bylo napsáno.
V našem diskusním seriálu dostanou prostor
i další odborníci. Nepochybuji, že v jejich sdělení zazní opět závažná slova. S dalšími příspěvky poroste nejen počet okruhů k zamyšlení, ale vytanou i východiska.
O první roztřídění vysloveného se pokusil
Miroslav Svozil. Jeho příspěvek obsahuje
několik naléhavých dotazů. Tyto otázky byly
adresovány vedoucím představitelům ČJF, ale
autor znalý situace jistě ani nečekal jasně formulovanou odpověď. Diskutující i z řad nejvyšších představitelů ČJF svými příspěvky
naznačili, že v současné chvíli na otázku Co
bude dál? odpovědět neumějí.
A právě proto je dobré, takové otázky

pokládat. Jenom hledání východisek nás
může posouvat dopředu a vytvořit potřebné
vize. Vize, které již z našeho jezdeckého
života téměř vymizely. Až příliš jsme
zaměstnáni každodenní rutinou, zavaleni
vším co musí být uděláno, pohlceni valící se
každodenností. Již jsme se smířili se skutečností, že doba slávy českých odborníků
definitivně odplynula.
Před světovou válku ani nedohlédneme.
Ale i na pozdější roky nostalgicky vzpomenou jen pamětníci. Např. na prestiž, které
dosáhl na mezinárodním poli rozhodčí plk.
František Jandl, který vedl jako hlavní rozhodčí jury při OH v Tokiu a byl zakladatelem
olympijského úspěchu drezurního týmu
východního Německa při OH v Mnichově či
trenérem úspěšných militaristů Mexika.
Nebo na konec sedmdesátých let, po
Pecháčkově úspěchu na ME ve Vídni či
v domácích Pohárech národů, se záblesky
pocitů, že bychom mohli Evropě i za železnou oponou stačit. A nakonec ještě nedávno, před Světovými hrami v Cáchách, jsme
se radovali z pokroku a účasti téměř ve
všech světových šampionátech. Nemluvě
o skokových nadějích vkládaných po roce
2000 do Aleše Opatrného.
Ale kde bude naše místo? Máme se měřit
se světovou sportovní elitou a snažit se stačit jejím materiálním možnostem, stále více
uzavíraným ekonomickou bariérou. A nebo
se smířit s fakty a zdolávat výrazně nižší
schody? I když se odpověď z denního
poznání sama nabízí, marná sláva, česká
vlajka na jezdeckých soutěžích při OH
v Aténách byla vzrušující.
Ohlédneme-li se tak za již vyslovenými
názory, můžeme je roztřídit do několika
okruhů.
Na prvním místě je určitě obava o koně
jako živého tvora a jeho šance v soutěžním soukolí. Tato oblast zasluhuje nejvyšší
naléhavosti, protože se snaží vyřešit téměř
nemožný problém. Je však základním atributem našeho jezdeckého bytí.
Dále diskutující znepokojuje odklon od
klasických metod výcviku. Ty sice stále
častěji podléhají v konkurenci „nových řešení“, ale diskutující věří, že právě ony jsou
schopny dlouhodobě lépe obstát. Je tedy
otázkou, jak pro tyto osvědčené postupy
veřejnost znovu získat.
S tím přímo souvisí systém výuky
jezdců. Z příspěvku Jaroslava Sedláčka
vyplývá, že jsou sice podnikány mnohé
kroky, není však patrné jaké faktické
výsledky toto snažení přináší. Počty absolventů a vydaných osvědčení nemají žádnou vypovídací hodnotu o zlepšení vzdělávacího systému. Pokud chce ČJF
ovlivňovat vývoj jezdeckých postupů,
může na veřejnost působit pouze soutěžním systémem. Systém soutěží ovlivňující růst jezdců u nás však neexistuje. To
je naléhavý úkol k řešení.
I systém výuky koně může naše organizace postihnout pouze systémem soutěží.
V modelech známých ze zahraničí mnohé
funguje. I my jsme začali. V zahraničí osvědčené a i u nás v minulosti akcentované soutěžení na styl na našich kolbištích bez dostatečné podpory téměř zaniklo.
Dále je zde systém hipologického školství. Ten vzniká nahodile, na základě iniciativ jedinců. Dodatečná pasportizace je jen
administrativní činností popisující stav a neovlivňující směr vývoje.
Zatím se však nikdo nezamyslel nad institucí typu Zemské jezdecké školy. ČJF by
mohla tento institut dobře odstartovat na
základě zkušeností ze Sportovních center
mládeže, kde již dlouhodobě čerpá i státní
podporu. Nabízí se úvaha o spolupráci se
Zemskými hřebčinci, které v jiných zemích
tyto úkoly úspěšně plní. U nás je však tato
pozice dlouhodobě neobsazena.
A proto je na místě otázka Co bude dál?
V příštím čísle se můžete těšit na názor
ing. Jana Kutěje.
Cyril Neumann
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OSWALD (maj. J. Grodl) a GOMBA startoval v CIC** a obsadil mezi 20 koňmi 6. a
7. místo. Před tímto jezdcem tak stojí další
cíl: pokusit se mezi seniory v soutěži CIC**
splnit kvalifikaci na MS sedmiletých koní
ve francouzském Lion de Angers.
Kompletní výsledky naleznete na:
www.rfv-laintal.at
Anně Makovské uniklo druhé místo v CCI*
jen o jediné zaváhání

Foto Z. Dokulilová

V Laintalu o ME
Spokojeni se vrátili naši jezdci všestrannosti z rakouského Laintalu. Tam se vydala
rozsáhlá česká ekipa plná juniorských jezdců, kteří si zde chtěli splnit kvalifikaci pro letní
ME (15.-17. srpna Thirlestane - GBR). Na
programu byly soutěže CIC*/** a CCI**. Junioři se soustředili na kvalifikační CCI*.
I v Rakousku panovalo letní počasí. To ztížilo
především terénní zkoušku. Ta je v Laintalu
vedena v mírně zvlněné krajině. Většina překážek byla velmi technická a to komplikuje především splnění časového limitu. Jezdci se museli
zákonitě při překonáván skoků zdržet a pak čas
dohánět mezi skoky. I tak se však naši junioři,
ale i další jezdci, výrazně prosadili a obsadili
hned pět pozic v první desátce (Sabina Erbeková - SUNSHINE CEMBRIT - 4., Gabriela Slaví-

ková - JACK JACK - 5., Barbora Žáčková FREY - 6., Erika Borovxcová - ELAN 2 - 7.
a Anna Makovská GOLDIE - 10.). Smůlu měla
především Anna Makovská, která startovala se
dvěma koňmi. Soutěž měla výborně rozjetou,
když byla po drezuře na GOLDIE čtvrtá. V terénu startovala na GOLDIE ten den již podruhé
a u předposledního skoku ji zradila fyzická kondice. Za vbočení a čas pak inkasovala 25,60
bodů. Když navíc absolvovala bez chyby
i náročný parkur, bylo zřejmé, že toto jediné
zaváhání ji připravilo o druhé místo.
Kvalifikaci pro ME jun. má tak nyní vedle
Miloslava Příhody splněnu Sabina Erbeková,
Barbora Žáčková, Erika Borovcová, Anna
Makovská a Markéta
Dokulilová.
Miloslav Příhoda
se svými koňmi

CVI** Wien

První nominace na voltižní ME a MS 2008, které se koná v Brně absolvovala naše reprezentace ve Vídni ve Freudenau.
Závodiště bohužel pamatuje lepší časy a přes jeho evropský věhlas je
současná podoba dost katastrofální. Tomu odpovídala i organizace závodů, kterou navíc zkomplikoval déšť. Koně tak byli ustájení v rozblácených
stájích a do závodního kruhu pod bílým stanem byl možný vstup pouze
v holínkách. A tak se stalo, že několik koní při soutěži upadlo i s cvičenci
a závod byl na dvě hodiny zastaven. Pokračovalo se sice na upraveném
povrchu, ale i tak byly podmínky nekorektní.
Do Vídně přijely z ČR dvě juniorské skupiny z PZOO Chomutov a Hřebčína Albertovec a dvě seniorské z TJJ Lucky Drásov a TJ Voltiž Tlumačov.
Dále se přijely o nominaci ucházet čtyři ženy a sedm juniorek. Samozřejmě, že splnit limit na MS 2008 dorazil jediný český muž Lukáš Klouda.
V juniorských jednotlivcích startovalo celkem 69 soutěžících a z toho
bylo 52 dívek. Do finále se pak probojovala jediná česká zástupkyně Jana
Bartoňková z TJJ Lucky Drásov na koni ESKADRA pod vedením Dany
Trčkové a celkově obsadila 14. místo.
Ze seniorských žen se také do finále dostala jen jediná závodnice a to
Jana Sklenaříková (TJJ Lucky Drásov, ESKADRA, lonž. Dana Trčková),
která celkově obsadila 13. místo.
Na startu juniorských skupin se podepsala tréma a nervozita z prvního
mezinárodního startu a tak se bohužel ani jedna juniorská skupina do finále nedostala. Celkově pak obsadila skupina JK Hřebčín Albertovec
(DAVID, lonž. Ladislav Menšík) 16. místo a PZOO Chomutov (CHRIS,
lonž. Blanka Peterková) 18. místo.
V seniorských skupinách se dařilo skupině TJ Voltiž Tlumačov
(FARMON, lonž Pavlína Neprašová), která se dostala do finále a nakonec obsadila 10. místo. Druhá seniorská skupina TJJ Lucky Drásov
(DIANA, lonž. Petra Cinerová) obsadila 14. příčku. Svoje postavení
potvrdil Lukáš Klouda (ESKADRA, lonž Dana Trčková), který získal
6. pozici. Premiéru měl i bývalý reprezentant Dalibor Blažek, který zde
poprvé rozhodoval CVI**.
Celkové výsledky:
ženy: 1. Faltin Katharina AUT, juniorky: 1. Urich Julia AUT, muži: 1.
Andreani Nicolas FRA, skupiny senior: 1. RC Wildegg AUT, skupiny
junior: 1. Leonberg GER, soutěž národů: 1. Rakousko, 2. Francie, 3.
Česká Republika.
A. Švanová

Foto P. Videnka
Lukáš Klouda
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pohár proběhnou v Brně na Panské Líše 14.-15.
června, protože plánované závody v Mariánských
Lázních (7.-8. června) byly zrušeny.
Jan Žižka

ČDP a Mistrovství Prahy
Ve dnech 31. 5. a 1. 6. pořádala TJ Žižka Praha
ve svém areálu na Císařském ostrově v Praze
Mistrovství Prahy v drezuře. Soutěžilo se ve všech
věkových kategoriích a titul Mistr Prahy získaly:
Marina Faladová (CONCORDIA - JS Concordia)
děti (5 start.), Markéta Hanzlová (GERT - JS DDM
Praha) ml. junioři (5), Anežka Holasová (DANCER
87 - JS Císařský ostrov) st. junioři (5), Michaela
Habásková (SAPIENS-K - JK Ronex) ml. jezdci (6)
a Hana Vašáryová (GUARDIAN ANGEL - DS Pelikán, o.s.) senioři v konkurenci šesti dvojic.
Všechny soutěže byly otevřené, kvalifikační pro
MČR a na stupni obtížnosti od -S- výše i pro finále
Českého drezurního poháru Chance a.s.. V úloze
DD/2006 vypsané pouze pro děti (10) zvítězila Kamila
Kotyzová (ALICE 3 - JK Stáj Adam). Vítězství v úloze
JU/2006 (17) - patří Karolině Žižkové (BOND 1 - TJ
Žižka Praha). V sobotní úloze Prix St. Georg/2000 si
v konkurenci 13 dvojic vybojovala prvenství Michaela
Habásková (SAPIENS-K - JK Ronex).
Nedělní program zahajovala úloha JD/2006 (14)
a nejlepší výkon předvedla Eva Jančaříková (WORKINGTON - Ladislav Umlauf). V druhé soutěži Prix St. Georges/2000 (14) patřilo prvenství Haně
Vášáryové (GUARDIAN ANGEL - DS Pelikán,
o.s.). Závěrečnou úlohu Intermediate-I/2002
a poslední vítězství získal mezi 15 dvojicemi Fabrizio Sigismondi na PLESANT (JK Iluze Makotřasy).

Účastníky celé
dva dny sužovalo
tropické
vedro
a posledních pět
startujících se zase
potýkalo s přívalovým
deštěm
a kroupami.
V průběžném
hodnocení kvalifikace Českého drezurního poháru CHANCE a.s. v kategorii
NOVICE CUP mají
dvě dvojice již pět
absolvovaných
startů, takže se
jejich průměrné
procento stanovuje
ze tří výsledků. Na čele je Lucie Soustružníková
s LALIQUE.
V kategorii TOP TEN CUP osm dvojic absolvovalo čtyři starty a z nich (bez eliminace nejlepšího
a nejhoršího výsledku) si prozatím nejlépe vede
Hana Vášáryová (GUARDIAN ANGEL ).
Podrobnosti o ČDP Chance a.s. 2008 na
www.tjzizka.wz.cz
Příští kvalifikační soutěže pro Český drezurní

V sobotu 24. května se v hřebčíně Favory v Benicích konal tradiční Den koní. V rámci téměř pětihodinového programu viděli diváci plemennou přehlídku, ukázky výcviku, spřežení, části soutěží
a na závěr zapřáhl benický driver Jiří Nesvačil st. i osmispřeží starokladrubských běloušů

H¤EBâÍN
KONOPI·Tù

●
●
●
●

Vestfálsk˘ chov v âechách
Skokoví konû po PILOT a POLYDOR
Vestfál‰tí plemeníci do âech
Novû : Vestfálská plemenná kniha v âR
www.hrebcinkonopiste.cz

Vítězka šampionátu Praha Hana Vášáryová

Sportovní
kalendáﬁ
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Chřebřany
E/ST
Ctěnice
ZM+pony
Praha - Cís. ostrov
ZL-ST
Mělník
D/Z-L
Horky n. Jizerou
ZM-L
Stará Boleslav
ZM-L
Zduchovice
Z-L
Písek
ZL-ST
Židovice
Z-ST
Hubiles
ZM-L
Bolehošť Lipiny
D/Z-L
Běhařovice
ZM-L
Brno Soběšice
D/Z-T
Hradec n. M.
ZM-ST
Sobotín
D/Z-L
Karlovy Vary - St. Role
D/L-TT
Kroměříž
Z-L
Zlín
D/Z-S
Hybrálec
ZM-L
Klatovy
ZL-ST
Trojanovice
Z-S
Mělník ZL-ST, D/L-S pouze pony
Brno Soběšice
CDI***-W, CDIY
Opava Kateřinky
L-T, ČSP
Loštice
C/Z-L
Praha - Cís. ostrov
Z-ST
Praha - Modřany
D/Z-L
Nymburk - Hořátev
ZM-L
Čakovičky
ZM-L
Ptýrov
Z-L
Petrovice u Sedlčan
ZM-L
Borová
Z-S
Plzeň - Bory
D/L-T
Louny
ZM-ST
Hustířany
Z-L
Brno - Líšeň
Z-S
Martinice
ZM-L
Hradišťko
Z-L
Studenec
ZM-L
Deštná
ZM-L

Převzato z www.cjf.cz

Z Koles do Ctěnic
Sezóna pony pokračovala soutěžemi v Kolesách. Zde se soutěžilo na
parkuru i drezurním obdélníku 31. května a 1. června a děti na pony zde
měly i oblastní šampionát.
V OM pro děti 8-12 let-LPA získala titul Ludmila Zářecká a JACK 3
(JS Plundra). V otevřené soutěži vyhrála Miroslava Brodská s GLADIÁTOR 1 (JS Hubert Přítoky). V soutěži LPB se nedostavil potřebný
počet dvojic z VČ kraje, proto se nemohla soutěž hodnotit jako OM.
Nejlépe si vedla Dominika Řezníčková, která obsadila první dvě místa
(GASTON 11 a JACK 3 - JK Mělník). Nedělní den plný drezur se zdařil Monice Duškové na RUBY, která vyhrála nejen mistrovskou soutěž
v dané kategorii, ale i úlohu -P5-.
Nyní se skokoví jezdci na pony setkají v sobotu 14. června v Praze 9 Vinoři v zámeckém areálu ve Ctěnicích, kde se uskuteční druhé kolo
seriálové soutěže O pohár hl. města Prahy (ponyhandicap -LP-). Nad tímto seriálem již pátým rokem přebírá záštitu náměstek primátora hl. města
Prahy a již podruhé to bude paní Markéta Reedová. Poháru hl. města
Prahy bude předcházet zahajovací ponyhandicap -ZLP-, který bude
vypsán jako Cena společnosti Dance & Jump, která také tradičně nad
pony soutěžemi ve Ctěnicích přebírá patronát. Rozpis pro soutěže ve Ctěnicích naleznete na www.jsctenice.cz
Foto K. Návojová

GSM info:
737 707 925

Novû na na‰ich www stránkách: internetov˘ ãasopis
v ãe‰tinû – zdarma aktuální informace o PK,
svodech, testacích, sportu a chovn˘ch liniích

Dvakrát za sebou se závodilo v Kolesách. Sobota 24. května byla vyhrazena
drezurám a i přes deštivý týden zajistili pořadatelé korektní podmínky.
O týden později pak patřily Kolesa jezdcům na pony a v soutěži -LPB- zvítězila Dominika Řezníčková na GASTON 11.

Cvičitel jezdectví
Vzdělávání v rámci vzdělávacích programů
v oblasti sportu.
Akreditované pracoviště MŠMT ČR otevírá kvalifikační
kurz pro cvičitele jezdectví.
Rekvalifikace: cvičitel jezdectví (drezura, skoky, všestrannost, endurance), cvičitel jezdectví - reining, cvičitel jezdectví - western riding
Termín: 27. 9. - 23. 11. 2008
– v Brně a v Tetčicích u Brna - všeobecná licence
– v Kozlovicích - praxe - reining a western riding
Rozsah vzdělávání: 170 hodin - formou víkendového
studia
Zkouška se koná před komisí ČJF a WRC.
Uzávěrka přihlášek: 10. září 2008.
Informativní schůzka se koná 20. 9. 2008 v 10.00 hod.
v Tetčicích u Brna
Přihlášku s uvedením základních údajů, včetně kontaktu a event. podrobné informace:
tel.: 604 176 856 nebo e-mail: enesnalova@draci.cz

MVDr Eva Nesňalová,CSc.
Horákova 8, 616 00 Brno.

Norbert a Volvo
Areál Zduchovice vás zve na třetí
a zároveň poslední kvalifikační kolo
seriálu John Deere Tour, 1. kvalifikační kolo Volvo Auto Hase Tour
a obl. mistrovství dětí a juniorů.
Vše se koná ve dnech 14.-15.
června v rámci Oslav svátku sv.
Norberta. Pro návštěvníky je připraven i bohatý program - jízdy terénními vozy, čtyřkolky, degustace vín,
výstavy fotografií/obrazů z prostředí
koní a další. Podrobnosti týkající se
závodů a samotných oslav naleznete na: www.kone-zduchovice.cz

V Herouticích
počtvrté
Od 4. do 6. července se
v Herouticích koná IV. ročník mezinárodních závodů ve skákání CSI
CH/J/Y-B a CSN-P.
Na programu jsou soutěže 115 140 cm pro jezdce na koních v kategoriích: děti, junioři, ml. jezdci
a nově je také zařazena kategorie
„under 25“ pro jezdce do 25 let.
Samozřejmě součástí bude i mezinárodní soutěž družstev. Tradiční
soutěže CSI pony se letos jedou
jako CSN pro jezdce na pony 8-16
let. Naši nejlepší pony jezdci se
však mohou zúčastnit i mezinárodních
soutěží
CSI
CH/J/Y
a distance jim budou upraveny. Takto svou účast plánuje i ekipa pony
jezdců z Polska, která přiveze kompletní reprezentaci, připravující se
na ME ve Švýcarsku.
Vedle Polska jsou principielně
přihlášeni jezdci Belgie, Slovenska,
Rakouska, Holandska a Irska. Stavitelem parkurů bude opět Rakušan
Thomas Andresek. Veškeré informace o závodech najdete na
www.heroutice.cz

Blahopﬁejeme...
...do Staré Boleslavi panu Oldřichovi Semerádovi k 85. narozeninám, které oslavil tento dosud
aktivní jezdec 5. června

Výsledky
Pecínov 17.5. ZP (5) 1. Plimlová - GINA 1
(JK Poříčí), 2. Kornalík - GIN FIZZ (JK Horymír), 3. Pokorná - BLESY (JK Vidovice), BP
(11) 1. Kellerová - CORRADO (Konwest), 2.
Kvapilová - LOTRANTA (Hřebčín Kubišta), 3.
Pažoudková - RUMI JAMES (JS Alfa), SP (17)
1. Slavíková - FLUT (Albert Stolany), 2. Šedá DUNCAN (JK Ideas), 3. Eliášová - KVĚTINKA
(SZeŠ Lanškroun), SN (26) 1. Lesáková SERŽANT 1 (Hřebčín Slatiňany), 2. Hatla SERENA (Horse Academy), 3. Hatla - ZACK
(Horse Academy), -Z- (16) 1. Lesáková COTILLA-K (Hřebčín Slatiňany), KMK 5letí
(12) 1. Hatla - SERENA (Horse Academy),
KMK 6letí (12) 1. Myška - LUNA 10 (Albert
Stolany), MSčO jun. -Z- (3) 1. Kellerová CORRADO (Konwest), jun. CNC* (4) 1. Plimlová - GINA 1 (JK Poříčí).
Pravčice 17.5. -ZM- 4-5letí 1. rokem (15)
1. Hrůzková - SHERON (Equus-H.os.), dvouf.
sk. 100/110 děti a junioři (28) 1. Cintulová VORLAN (JO Henčlov), ostatní (30) 1. Bielíková N. - CASTER (Hipodrom Most), stupň.
obt. do 120 + žolík (43) 1. Složil - GRÉTA
(JASO Oldřichov), -L- (16) 1. Bielíková N. SAFÍR 14 (Hipodrom Most), 2. Turčynová AZAT Paragan (JK Azavera), 3. Složil GRÉTA (JASO Oldřichov).
Tetčice 24.-25. 5. drezura KMK 5-letí
5Ú/04 (7) 1. Jančaříková - CHARLES (L.
Umlauf), 2. Soustružníková - FIEELA
(P.M.Brno), 3. Křemenová - AMADEUS 5 (JK
Hřebčín Albertovec), 6-letí 6Ú/04 (3) 1. Křemenová - COLADAS (JK Hřebčín Albertovec),
P5/02 (4) 1. Jelínková - ROCKY NAVAJO (JK
Sever Brno), Z1/00 (25) 1. Pospíšilová -

GOLDCALETTO ( JK Olza), Z3/00 (25) 1. Dvořáková - FRAM (JK Phar Lap Pravlov), L0/05
(10) 1. Jančaříková -CHARLES (L. Umlauf), 2.
Křemenová - AMADEUS 5 (JK Hřebčín Albertovec), 3. Jančaříková - ANTARIS (L. Umlauf),
S0/05 (3) 1. Křemenová - COLADAS (JK
Hřebčín Albertovec), KMK 5-letí 5Ú/04 (7) 1.
Jančaříková - CHARLES (L. Umlauf), 2. Jančaříková - ANTARIS (L. Umlauf), 3. Soustružníková - FIEELA (P.M. Brno) , KMK 6-letí
6Ú/04 (3) 1. Křemenová - COLADAS (JK
Hřebčín Albertovec), DU/03 (24) 1. Ornthová POTRTHOS (Slovensko), 2. Kohutová - ANTHEA (JK Kvatro Ekostatek), 3. Jelínková ROCKY NAVAJO (JK Sever Brno), DD/03 (22)
1. Jančaříková - CHARLES (L.Umlauf), 2.
Ornthová - PORTHOS (Slovensko), 3. Jančaříková - ANTARIS (L.Umlauf), JU/06 (4) 1.
Pokorný - PASCOLINI (JK Panská Lícha).
Kolín 24.-25. 5. ČSOB ČSP dvouf. sk.
110/120 (79) 1. Luža - TANGELO S (Scheider
Plzeň), -L**- (121) 1. Papoušek J. - KLÍVIE
(Mar. Lázně), 2. Gahlertová - CORADO (Gahlert), 3. Šlechta - PENELOPE-T (Třeboň), S**- (88) 1. Opatrný - BEETHOWEN (Hořovice), 2. Kincl - LAUREA (Horní Město), 3.
Papoušek J. - KLÍVIE (Mar. Lázně), -S**- (72)
1. Bartošová - TULAMORE DEW, 2. Veselovská - DONA 9 (Zámek Vilémov), 3. Papoušek
K. - CONGO KING AgramM (JO Srnín), -ST**(48) 1. Opatrný - COLOR OF LOVE (Hořovice), 2. Papoušek J. - STAKKATA Biofaktory
(Mar. Lázně), 3. Pál - COLBERT (SVK), 4.
Eim - OSCAR AgramM (Tlumačov), 5. Vondráček - TASHI DELAY (Vondráček), -T**ČSOB VC Kolína (32) 1. Papoušek J. - STAKKATA Biofaktory (Mar. Lázně), 2. Zelinková WINSTON (Tarpan), 3. Opatrný - TITAN R.S.
(Hořovice), 4. DRahota - COCA COLA (Drahota), 5. Novotný - LENTIMUS (Novotný).

Kolesa 24. 5. drezura DD 03 (14) 1. Hlaváčková - RENO 2 (Flamenco Sloupno), 2.
Knoflíček - ARES 3 (JK), 3. Kotyzová LEGRACE 1 (Stáj Adam), DJ 03 (12) 1. Kotyzová - LITTLE JOE 1 (Stáj Adam), 2. Krupková - BORDEAUX 1 (Kunětická hora), 3. Kotyzová - LEGRACE 1 (Stáj Adam), JD 06 (7) 1.
Kvapilová - MAUREEN 18 (Mirošovice), 2.
Raiskupová - EXCALIBUR (JK), 3. Jeřábková
- CYNTHIA Z (NH Kladruby), JÚ 06 (9) 1.
Kotyzová - LITTLE JOE 1 (Stáj Adam), 2.
Jeřábková - CYNTHIA Z (NH Kladruby), 3.
Kvapilová - MAUREEN 18 (Mirošovice).
Kolín 26.5. KMK kom. Vladimír Hruška -Z4.l. hř. (13) 1. K. Papoušek - LORDAN, 2.
Nágr - COLONEL, 3. Navrátil - LANDINI ZH, Z- 4.l. kl. (11) 1. K. Papoušek - SALLY 17, 2.
Buben - VENELA, 3. Michálková - GRANADA
8, -ZL- 5.l. (32) 1. Opatrný - CON COSMOS,
2. Vachutka - CELER, 3. Pospíšil - CROMWELL, -L- 6.l (12) 1. Opatrný - SEMTEX, 2. V.
Studnička - Zaras,
Zaras 3. J. Studnička - PIŇA
COLADA IS/SARAH 11.
Žlutava 31. 5. -ZM- 4.-5.letí (14) 1. Sýkora
- FANTASTIKA 1 (SVK), dvouf. sk. 100/110
(38) 1. Smékalová - DIADÉM (Smékal), -ZL(36) 1. Složil - GRÉTA 8 (Jaso Oldřichov), -L*(16) 1. Rydval - DANTES (JS pod Hostýnem),
2. Turčynová - AZAT Paragan (Azavero), 3.
Lukšínová - LAMIRÁL (Florida Kroměříž).
Všetice 31. 5. dvouf. sk. 100/110 (29) 1.
Moudrá - CYKÁDA JOLANKA (Stáj Moudrý), ZL- (40) 1. Vašáková - LEON DE BEYSSAC
(JK Opřetice), -L**- (31) 1. Kopecká - JUST A
MELODY VZ (JK Poděbrady), 2. Poláková MAX - A (JK Kocanda), 3. Malák - KASHMIR/CASANDRO (JK Všetice), -S**- (12) 1.
Papoušek J. - LITTLE TIGER WOODS (JS
Mariánské Lázně), 2. Kopecká - JUST A
MELODY VZ (JK Poděbrady), 3. Motyguine CORAGGIO 1 (JK Všetice).
Brno - Panská Lícha 1. 6. post. obt. do
100 cm (29) 1. Velčevská - LAKRUF (Shallot), dvouf. sk. 100/110 (36) 1. Lidmila - CIRTA (Moravan Brno), -L*- (20) 1. Přibyl - LANDHARD (Arcus Engineering)., 2. Šedá DUNCAN (JK Ideas), 3. Pokorný - BEVAR
(Panská Lícha), stupň. obt. 130 + žolík (10)
1. Pokorný - REGENSI (Panská Lícha), 2.
Beneš - VOX (Ruprechtov), 3. Vokřálová HEKTOR 3 (Stáj Equus).
Hradec Králové 30. 5. - 1. 6. pony do 100
cm (20) 1. Krulichová - MARS STAR (Zduchovice), 120 cm (50) 1. Kubrická - DEVBORA
(Stáj Kubrická), 120/125 cm (40) 1. Kubová CADETKA (Trojanovice), 130 cm (61) 1.
Hanulay - ALUTA (SVK), 140 cm (18) 1. Holtgrave-Osthues - GRAF MORITZ (SRN), 2.
Tretera - RED STAR M (Tretera), 3. Hošák FEEDERWEISER (Nový Jičín), pony 105/105

cm (18) 1. Hájková - SABINA (JK Mělník), 120
cm (42) 1. Bittnerová - LAKORA (Bioveta),
130 cm (38) 1. Šoupal - CORNADA (SK
Olympia), 2. Hanulay - TRAVANO Z (SVK), 3.
Zelinková - SHEILA (JK Tarpan), 130 cm (57)
1. Hošák - RAUL (Hřebčín HF), 2. Hynek TAJNÁ Interkonix (Úholičky), 140 cm (50) 1.
Holtgrave-Osthues - GRAF MORITZ (SRN), 2.
Zelinková - CIGALE Z (JK Tarpan), 3. Šulek WAVO PROFIT (SVK), Zelinková - SHEILA
(JK Tarpan), pony 110 cm (18) 1. Krulichová NIGHT FEVER (Zduchovice), 120/125 cm
(44) 1. Krátká - CONCORD (Zduchovice), 2.
Kmínek - FREEDOM (Rokmi), 3. Bittnerová LAKORA (Bioveta), 125/130 cm (36) 1. Zelinková - SHEILA (JK Tarpan), 2. Fialka - AL
CAMPO (Mustang), 3. Šoupal - CORNADA
(SK Olympia), 130/135 cm (50) 1. HoltgraveOsthues - PRIOR B∞E (SRN), 2. Kuhlemann BRIGHT RUBY (SRN), 3. Skřivan - MERCEDES 1 (Manon), Velká cena HK 140 + 150
cm (34) 1. Opatrný - CARTOUCHE (Hořovice), 2. Jandourek - CASIO Karsit (Karsit), 3.
Hanulay - ALUTA (SVK).

Foto K. Návojová
Hned v týdnu po ČSOB ČSP se
v Kolíně konaly soutěže KMK. Mezi
čtyřletými klisnami zvítězila SALLY
17 a Kamil Papoušek (JO Srnín).
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