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Jak se jede
do âíny?
Jak již ví celá jezdecká veřejnost Jaroslav
Hatla a 11letá klisna KARLA z Horse Academy
Radimovice se probojovali na OH 2008 v Číně.
Protože se do Asie vypraví z ČR koně vůbec
poprvé v historii a i proto, že účast na OH je
stále ještě pro české jezdectví výjimečnou záležitostí, požádali jsme Jaroslava Hatlu a manažerku týmu Zorku Krásnou nejen o přiblížení
příprav k odjezdu do Číny, ale i všeho okolo
olympijské účasti i kvalifikace.
V prvé řadě přijměte i od redakce zpravodaje Jezdec gratulaci k vaší úspěšné kvalifikaci. Myslím, že ještě na jaře letošního roku
by si na Hong Kong nikdo z české veřejnosti
nevsadil ani pětník a na to že to dokáže
KARLA už vůbec ne. Kde se vzala víra ve
schopnosti KARLY?
Jar. Hatla: „Já jsem KARLE věřil vždycky.
I když je těžká k ježdění a má i exteriérové
vady, od první sezóny, ještě v Humburkách,
pracovala velmi dobře. Jako pětiletá vyhrála
KMK a již v osmi letech absolvovala velmi dobře tříhvězdičkovou soutěž. Pohled veřejnosti je
možná zkreslen sezónou 2007, kdy jsme měli
smůlu a téměř nic nám nevyšlo.
Nevěřili jí ani tady doma ve stájích. I proto
nyní nemáme žádného sponzora, protože
moje kvalifikaci na OH byla z pohledu všech
ztracena.”

Zorka Krásná, KARLA a Jaroslav Hatla

A koho to tedy napadl onen jarně kvalifikační olympijský kousek?
„Napadlo mě to jednou v zimě. Seděli jsme
a já jsem panu Šebesťákovi navrhnul abychom
se ještě o Hong Kong pokusili. Šéf svolil a tak
jsme to rozjeli. Je pravda, že nás neskutečně
povzbudila soutěž ve Fointainebleau. Docílit
v takové konkurenci 15. místo bylo skutečně
neuvěřitelné. Naopak v Itálii jsem byl velmi zklamán. Nejenom chybou pořadatelů na startu,
která nás stála hromadu času, ale především
čtyřmi chybami na parkuru. To jsem zapochyboval a říkal si co já tady vůbec hledám. Na druhé
straně v italském Vairanu stavěl cros Mark Philips a to byla skutečně velmi těžká zkouška
a jsem nyní rád, že jsme ji absovovali. Tehdy
jsem však chvilku znejistěl a nechtěl do Bialy
Boru ani jet. Ale pak jsem si uvědomil, že udržet
formu po téměř šest týdnů prostě nejde. Prostudovali jsme nějaké treninkové grafy a účast
v Polsku nakonec potvrdila gradaci formy.”
Řekněte nám něco o KARLE.
„Karla je slovenský teplokrevník po NARCOS
II z plnokrevné matky KARENINA po Arcaro.
Jejím chovatelem je Zdeněk Müller. Nejprve ji
jezdila Helena Müllerová a potom krátkou chvilku i Petr Doležal. Pak přišla do Humburk a od té
chvíle ji mám v treninku já. Nakonec jsem přesvědčil i pana Marka Šebesťáka a stěhovala se
se mnou i do Radimovic.
Poněkud paradoxní je,
že po celou dobu byla
v Radimovicích na prodej,
ale nikdo ji nechtěl.”
Máte nějaké další koně
domácího chovu?
„Nyní jezdím asi sedm
koní a všechny jsou ze
zahraničí. I když bych rád
jezdil českého koně je až
neuvěřitelné, že nákup
v ČR je pro nás skutečně
komplikovaný. Jakmile projevíme zájem, domácí majitelé vymyslí naprosto
nesmyslnou cenu. Je pro
nás tedy jednoduší kupovat
v zahraničí. Sice to nechápu a myslím si, že pro chovatele a majitele by mohl
být zájem z naší strany
dobrou vizitkou, ale v českých poměrech je to jinak.”
Podivuhodné, ale uvěřitelné. Naopak neuvěři(Pokračování na str. 2)

Spokojený
Jansen
Do úterý 10. června jsme mohli být ohledně
organizace ME v Praze skeptičtí. K jeho pořadatelství stále ještě scházelo vyjádření technického delegáta nizozemského Rob Jansena.
Ohlášená schůzka hlavního organizátora
Luďka Novotného, zástupců ČJF v čele s prezidentem Jar. Pecháčkem a Rob Jansenem se
konala právě v úterý 10. června. K závěrečné
kontrole přiletěl holandský expert brzy ráno a již
v 10.00 sledoval jak se chová terén na Trojském ostrově. Zatížení povrchu na skocích až
140 cm vysokých zajistili junioři shromáždění při
první společné práci pod vedením Aleše Opatrného. O vyjádření jak byl s výsledkem kontroly
spokojen jsme požádali přímo pana Rob Jansena:
„Musím říci, že hlavní organizátor Luděk
Novotný splnil co slíbil a jsem rád, že nelitoval
finančních prostředků a zdokonalil povrch tak,
že již nemám z blížícího se šampionátu žádné
obavy. Moje zpráva na FEI bude znít zcela
v tomto duchu. Gratuluji vám a těším se na červencové mistrovství.”
Jaké velké akce Vás ještě vedle Prahy
čekají?
„V Praze jsem technickým delegátem. Jinak
se většinou věnuji stavbě parkurů. V létě mě
čeká stavět Super ligu v Hicksteadu a Dublinu.”
O vyjádření k nominaci juniorského týmu
jsme požádali Aleše Opatrného: „Místo v týmu
mají jisté Jana Perníčková, Filip Doležal, Nathálie Crnková a Lenka Vachutková. O páté pozici
v juniorském družstvu se rozhodne mezi Kateřinou Mestenhauserovou, která má zkušennosti
i kvalifikaci, ale přesvědčeni nejsme o výkonnosti jejích koní. Druhou adeptkou na nominaci
je Jana Stébelská. Ta má velmi dobrého PHIL,
ale postrádá zkušennosti a hlavně nemá splněnu kvalifikaci. Definitivně bylo rozhodnuto, že

Rob Jansen a Luděk Novotný
(Pokračování na str. 2)
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telné se stalo skutkem a podceňovaná KARLA může na OH. Co na ni ještě před Hong
Kongem čeká?
„Potřebujeme ještě jednu soutěž. Nejprve
jsme chtěli úroveň tří hvězdy, ale už jsme nikde
nesehnali startovní pozici. K závěrečné soutěži
tak pojedeme do německého Hünxu na CIC**
11.-13. července.”
Není to riskantní ještě těsně před OH
absolvovat soutěž?
„KARLA potřebuje nezbytně opět rozpohybovat. Nyní po soutěži v Bialy Boru měla šest týdnů pouze volno a nyní musí zase začít pracovat.
Soutěž v SRN bude zakončením přípravy. Ale
i potom bude ještě cválat a poslední cvalová
práce ji čeká i v samotném Hong Kongu.”
A nyní otázka na Zorku Krásnou. Co
všechno již vítě o cestě a organizaci OH?
„Náš tým bude vedle Jaroslava Hatly a mě
tvořit ještě ošetřovatelka Jana Janečková a jako
šéf ekipy pojede i Marek Šebesťák. KARLA
odlétá 29. července z Amsterodamu, ale odletu
bude předcházet sedmidenní karanténa
v Cáchách. Zde budou soustředěni všechny
koně z Evropy a veterináři jim budou denně
měřit teplotu a odebírat krev.
Cesta do Hong Kongu trvá 14 hodin a KARLA by měla dorazit do Číny 30. července v 8.30
zdejšího času. My poletíme o den později 30.
července, pravděpodobně s tureckými aeroliniemi, se kterými se dohodl ČOV. Kondiční přejímka koní bude 8. srpna a na 9.-10. srpna jsou
plánovány drezury, 10. cros a 11. srpna parkur.
Jezdecké soutěže organizuje v Číně Jockey
Club Hong Kong a v průběhu posledních dvou let
bylo investováno do staveb na dostihových drahách Sha Tin a Sheung Shui přes 100 milionů
Eur. Na závodišti Sha Tin budou probíhat drezury a parkury, na Sheung Shui všestrannost.
Od ČOV jsme dostali oblečení stejně jako
všichni další členové výpravy, i když za ČR
budeme v Hong Kongu sami. ČJF přispěla na
oblečení a výstroj pro koně s českými symboly
50 000,- Kč a budeme mít stejné vybavení jaké
se připravuje pro české juniory a ml. jezdce pro
pražské ME.
KARLA si může sebou vzít do letadla maximálně 320 kg. Naštěstí veškeré krmivo zajišťuje
pořadatel a stejně jako v Aténách to bude firma
Kentucky. Již jsme museli odevzdat požadavky
na stelivo, objemné krmivo i jádro. Na toto krmivo bude KARLA postupně přecházet již v karanténě v Cáchách.”
Kolik žere kůň v olympijské přípravě?
„Karla dostává v plném tréninku 8 litrů ovsa
a 6 litrů granulí a krmnou dávku obohacujeme
kukuřičným olejem. Normálně 2 dcl a v týdnu
před závodem jsou to 3 dcl.”
A na závěr ještě Jaroslav Hatla. Nebojíte
se vražedného podnebí v Hong Kongu?
„Od pořadatelů bylo oznámeno, že vlhkost
vzduchu bývá v období Her 82%. Kvůli teplotám
pak mají být startovní časy rozděleny na ráno
a podvečer, aby přes polední horko neměl
někdo ztíženou pozici. Celkově to na mě působí
dojmem, že by to nemuselo být ani tak nepříjemné jako v Aténách.”
A na závěr nám řekněte co dělá KYRENEJANNALLAS BOY?
„I když jsme původně zamýšleli dát ho na pastvinový důchod, dostal se letos 17letý BERY po
léčebném pobytu u Františka Slavíka v Heřmanově Městci do takové pohody, že se opět dostal do
závodní kondice. Nyní ho v nižších soutěžích jezdí 15l. Nikola Ečerová a právě tento víkend startovala v juniorských soutěžích ve Zduchovicích.
Diváci se s tím tak mohou opět setkat.”
Přejeme Vám i Karle úspěšné léto a těšíme se na českou vlajku v Hong Kongu.
Cyril Neumann

parkury do 135 cm, včetně zahraničních, se do
kvalifikace započítávat nebudou a tak musí
Jana Stébelská do konce června překonat ještě
jeden kurs do 140 cm max s jednou chybou.
Pak by byla i ona adeptkou startu na ME.
Pokud se ji to nepodaří nebudeme se muset
rozhodovat a pátou členkou týmu bude Kateřina
Mestenhauserová.”

Foto K. Návojová
Ludvík Jandourek skončil v ČSOB VC Litomyšl na 2. místě, ale nechyběl ani při doprovodném programu v dámském sedle

Pokračování
v Litomyšli
ČSOB ČSP pokračoval 5. kolem 6.-8.
června v Litomyšli. Stavitelem parkurů byl
Robert Smékal a jeho kursy se tak obtížnostně přiblížily kolu v Brně a patřily letos k těm
těžším.
V závěrečné soutěži soboty -ST**- zvítězil
po rozeskakování sedmi dvojic slovenský
Peter Mackovjak (CHELLAN) před Jiřím
Lužou s RONALDO-S (Schneider Plzeň)
a Alešem Opatrným s LECARINO. Tato soutěž byla zařazena i do seriálu Dance and
Jump Junior Cup a nejvíce bodů zde získala
po přestávce Nathálie Crnková na CONGO
KING AgramM za 9. místo (4 tr. body) a vrátila se tak do čela soutěže.
V nedělní ČSOB Velké ceně jediný Aleš
Opatrný a LECARINO překonali základní
kurs i finále bez tr. bodů. Druhý skončil Ludvík Jandourek na CASIO Karsit, který tak získal pro stáj Karsit po GP v Hradci Králové
další cenné umístění. Třetí se umístil Josef
Kincl na CHIMBOTE (Horymas Horní Město).
Aleš Opatrný tak momentálně vede průběžné pořadí ČSP před Zuzanou Zelinkovou,
Jaroslavem Jindrou a Ludvíkem Jandourkem.
Šesté kolo se jede právě nyní při ČSOB Velké ceně Opavy 20.-22. června.

Jana Perníčková potvrdila svoji výkonnost
s NATAL především na CSI v Hradci Králové

Společně s In Expo Group
Zájem o pražské mistrovství Evropy je obrovský. Těsně před uzávěrkou předběžných přihlášek je na seznamu 26 států. Zatím víme, že to
jsou: RUS, GBR, ESP, SUI, ITA, NOR, SWE, IRL,
CRO, NED, TUR, MON, FRA, AUT, LTU, SVK,
UKR, LUX, GRE, DEN, BEL, SRN, POL, ČR.
Při schůzce s Rob Jansenem hovořil prezident ČJF Jar. Pecháček s Luďkem Novotným
i o dalších problémech areálu TJ Žižka Praha,
především o nedostatečném prostoru pro pohybování koní. Na základě této intervence vstoupil
Luděk Novotný v jednání s majitelem areálu In
Expo Group Jaroslavem Martincem a díky vzájemné vstřícnosti se rýsuje dohoda o začlenění
velké části kolbiště JS Císařský ostrov do prostor určených pro ME.
Vypadá to tedy, že se můžeme naplno začít
těšit na evropský šampionát juniorů a mladých
jezdců ve skocích, který se uskuteční v Praze
17.-20. července.

Tlačenice
na Evropu
Oproti minulým letům je letos velmi mnoho
adeptů pro start na juniorském MEve všestrannosti (15.-17. srpna v britském Thirlestane).
O další splnění nominačního limitu se někteří
junioři pokusí při CCI* v Motěšicích a další i v při
maďarském CCI* v Nagykanizsa.
Všichni jezdci se splněnou kvalifikací, společně s trenéry a majiteli, se pak sejdou s představiteli komise všestrannosti na schůzce ve středu 25. června v Humpolci, kde budou
seznámeni s nominačním systémem.

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

Pronájem turnajových boxů. Tel: 728 162 407

ZE ZAHRANIČÍ

Mistrovství Prahy do USA
O titul se v otevřené soutěži -ST*- rozeskakoval s Josefem Pařenicou na TOZEPPE,
který skončil druhý před Lubošem Vondráčkem s koňmi ASTORIAN a ARGON 1.
V otevřené soutěži
startovalo 13 dvojic
a čtyři postoupily do
rozeskakování. S přehledem nad pražským
mistrem zvítězila ml.
jezdkyně Veronika
Krajníková na BALIRINA. Vedle R. Chelberga a Josefa Pařenici
se rozeskakovala ještě
Nathálie Crnková s LA
GABANA (Bost Praha),
která skončila čtvrtá.
V mistrovské kategorii mladých jezdců (S*-) získala titul Nathálie Crnková s LICORI,
mezi juniory (-L*-) byla
nejlepší Alžběta Vojtková na FOR LOVE
(Murhof Melichar)
a kategorie dětí nebyla
vyhodnocena, protože
V -ST*- na Trojském ostrově zvítězila Veronika Krajníková na se ke startu dostavily
pouze dvě závodnice.
BALIRINA (Accom Praha)

Seniorským mistrem oblasti Praha ve skocích se v neděli 15. června stal Robert Chelberg na LACANDOR (JS Cís. ostrov), který
je sice občanem USA, ale trvale žije v ČR.

CSIO Poznaň
Nakonec pouze Veronika Macánová
s koňmi L’AMIE a POMPÖS cestovala na
CSIO do polské Poznaně. Pro L’AMIE byla
připravena malá túra a klisna startovala
v soutěžích úrovně 130 - 140 cm. Zahájila
dobře bezchybnýn startem ve čtvrtek (135
cm), kde v konkurenci cca 80 dvojic skončila
na 15. místě. Po dni volna pak startovala ještě v sobotu, ovšem se dvěma chybami.
POMPÖS nastoupil do Big Tour. Ve čtvrtek absolvoval 140 na čas s jedním shozením. Kvalifikací bylo i 1. kolo PN. Zde se naší
dvojici nedařilo a po triplebaru na distanci na
čtyři cvalové skoky POMPÖS před kolmým
skokem zastavil a Veronika spadla.
Sobotní kvalifikaci (140) dokončil POMPÖS opět se 4 body, ale na postup do GP to
již nestačilo. Jezdkyně se tak již v sobotu
večer vrátila do ČR.

Lamprechtshausen
a Atény
Příklad Michely Hažmukové z loňského
Istanbulu táhne a v letošním roce nás budou
na evropském šampionátu dětí v Aténách
(10.-13. července) zastupovat hned dvě
reprezentantky. Kvalifikaci mají splněnu
Zdeňka Vávrová a Lucie Krulichová. Především pro ně pak byl generálkou na šampionát
22.-25. květen, kdy se v rakouském Lamprechtshausenu konalo CSIO P/CH/J/YR.
Lucie Kulichová startovala s pony MARS
STAR a koňmi PEM A NIKOLA, Zdenka Vávrová na CORTINA a LIMBA 1. Za ČR
nastoupila i juniorka Jana Stébelská (PHIL).
I když se ne vše povedlo tak, jak by si dětské jezdkyně představovaly, přivezly si obě
z parkurů výšky 110-125 cm několik umístění.
L. Krulichová získala 2. a Z. Vávrová 6. místo
v soutěži 115 cm a L. Krulichová na NIKOLA
i 2. místo ve 120 cm (25 st.)
V nedělním dětském GP pony (120 cm)
skončila L. Krulichová na MARS STAR a po
8 tr. bodech na 14. místě.
V GP dětí (125 cm) dokončila L. Krulichová s PEM se 4 body (10. místo), s NIKOLA
s 8 body (17.) a Z. Vávrová na CORTINA
absolvovala s 20 body.
Jana Stébelská a PHIL nastoupili k soutěžím 125 - 135 cm a v závěrečném GP (135
cm) dokončila s jednou chybou na 6. místě,
když pouze dva jezdci ze 73 startujících
zvládli kurs bez chyby.

ZPRÁVY

Do Strakonic
pro auto
Počátek července bude patřit dalšímu
kolu ČSOB Českého skokového poháru,
které pořádá Stáj Polák - Schaumann
Team ve Strakonicích. Jezdci si tak
budou moci definitivně zkusit nový
povrch kolbiště, který byl opět vylepšen
o směs písku a geotextílie. I když se na
tomto povrchu jezdilo již při Jarní ceně
Strakonic, pořadatelé i nadále povrch
upravují tak, aby byl pro ČSOB ČSP
v ideálním stavu.
Pro jezdce jsou připraveny věcné ceny
i peněžité dotace v celkové hodnotě
550 000,- Kč a vítěz ČSOB Velké ceny
Strakonic opět odjede automobilem
Huyndai Getz. Vedle této hlavní ceny se
bude zápolit opět i o skútr při kombinované soutěži kajak + parkur.
Již potřetí si vzpomeneme na Jana
Papouška a Memoriál tohoto jihočeského
jezdce a trenéra (-ST**-) je plánován jako
vyvrcholení sobotního programu s celkovou dotací 150 000,- Kč.
Účast již přislíbili jezdci ze SRN,
Rakouska, Polska a Slovenska a tak se
bude jistě na co dívat. Pořadatelé tak
zvou všechny příznivce skokového jezdectví k návštěvě kolbiště pod Strakonickým hradem.

DISKUSE

DISKUSE

Co bude dál?
Svým příspěvkem tentokrát obohatil naší
diskusi ing. Jan Kutěj ze Žďáru n.S., kterého znají mnozí členové naší společnosti
především jako chovatele koní a jako stavitele parkurů. My starší si jej pak dobře
pamatujeme v sedle koní, z nichž nejlegendárnější byl určitě v 70. let CINZANO
a NORMAN a pak jako dlouholetého trenéra a majitele koní čs. reprezentanta Tomáše Černého.
V časopise JEZDEC vychází již po
několikáté serie článků s titulkem Co bude
dál. Když jsem byl redaktorem vyzván,
abych se vyjádřil k tomuto tématu, přečetl
jsem si všechny předchozí příspěvky.
Odpovědi na to, co bude dál, jsem se
v nich však nedopátral. Nemyslím si, že
kdo čte tyto řádky v nich najde, co bude
dál. Budou-li však alespoň někomu z Vás
inspirací pro další práci, budu rád.
S většinou názorů, které zazněly
v předchozích článcích, lze souhlasit,
avšak atmosféra vystupující z těchto příspěvků, je na můj vkus trochu pesimistická.
Největší kritice byly podrobeny zvláště:

Vzdělávání
Křivka vzdělávání zažila svůj pád vyloučením kavaleristů z výzbroje naší armády.
Pomalu se dostávala ze dna po několik
desetiletí. Dnes určitě není na úrovni
Warrendorfu, ale úroveň vzdělávání prostřednictvím ČJF bezesporu vzrostla.
Výsledek však přinesla jen u lidí, kteří jsou
ochotni se vzdělávat. Musíme si také
všimnout, že narostl i počet lidí, kteří se
vzdělávají sami.
Myslím si však, že je zde patrná absence vzdělání v oboru učitel jízdy. Ten by
měl umět naučit základům, které se podobají požadavkům ZZVJ a to nejen adepty
na závodění, ale všechny, kteří se chtějí
kdekoli samostatně pohybovat na koni.
Měl by sám garantovat připravenost žáka
ke zkouškám na „koňský řidičák".Tím by
se měl prokázat každý, jak u ZZVJ, tak
v turistických jízdárnách, na honech apod.
Zveřejněné procento úspěchů jeho žáků
ve zkouškách by vytvářelo jeho kredit.

Výcvik
Připravenost koní pro jezdecké soutěže
je ve velké většině nesrovnatelně vyšší
než dříve. Doba, kdy byli koně ve většině
lépe připraveni než dnes, sahá pravděpodobně před mé prvé vnímání jezdeckého
sportu. Jezdci a trenéři, kteří připravují
koně překotně, koně poškozují, nebo ničí,
byli, jsou a budou. Nevýhodou dnešní
doby je, že majitelé na to přijdou teprve až
jim zůstane poškozený nebo zničený kůň.
Po vyhodnocení, co je to všechno stálo
a jakou jim to přineslo radost, většinou
s naším sportem končí. Jen malá skupina
majitelů vydrží, postupně se zorientuje
a vybere si správně později.
Nevýhodou předchozího systému bylo,
že jezdci a trenéři, kteří měli oporu ve známých členech výboru klubu, vyvíjeli stejnou destrukční činnost, ale ukončili ji převážně až svým úmrtím.
Pokrok ve výcviku jezdců je také
nesporný. Kritici vzpomínají nostalgicky na
předchozí generace jezdců a trenérů.
Zapomínají, že máme mistra Evropy
a úspěšného absolventa olympijské soutěže, kterého čekají druhé OH. Děti, junioři
a mladí jezdci se zúčastňují ME. Měli jsme
kompletní družstvo na Světových
hrách.To obstálo v této vrcholné soutěži
i přes smolnou absenci jezdce, který měl
do té doby nejlepší výsledky. Nebuďme
málo sebevědomí. Proč vzpomínáme na
dobu těsně po válce a neregistrujeme, že
počínaje V. Opatrným a F. Slavíkem, stál
u jezdeckých začátků každého z účastní-

ků těchto vrcholných
soutěží učitel, který je
z našich řad.
Na jezdeckých soutěžích můžeme vidět,
že ve velké většina
účastníků soutěží lépe
sedí a ovládá koně. Jistěže není vše v pořádku. Indiáni v Americe
možná zmizí dříve, než
indiáni z jezdeckých
soutěží.
Základní
zkoušky jejich množství
v ČR omezí, ale vyhladí
se teprve sami, až se
začnou stydět za své
výkony ve srovnání
s ostatními.

Závody
Organizační připravenost, překážkový
materiál, stavba parkurů a zázemí se velmi
zlepšilo. Skanzeny, ve kterých se mnoho
nezměnilo, jsou a asi budou i v našem
sportu, ale je jich pořád méně.
Katastrofa jsou povrchy. Investice do
nich je nemalá, ale kdo chce jen z pořádání
závodů těžit a nic nereinvestovat, sám se
dříve nebo později eliminuje. Majitelé koní
si brzy uvědomí, že na krátké životnosti
jejich koní se stejnou měrou jako nedostatečné zdraví koní již při nákupu a nekvalitní
výcvik, podílí závodní povrchy. Přestanou
na takové závody jezdit.

Omezení
Dle mého názoru je ČJF téměř u konce
přeměny z řídící organizace s neomezenými pravomocemi v organizaci servisní
s pravomocí vydávat pravidla, dbát na jejich
dodržování a průběžně je pružně měnit.
Dobrovolným pracovníkům v jejím vedení
patří velký dík. Na diplom to podle mne ale
bude, až bude tato přeměna u konce. Myslím, že před každým rozhodnutím, by ČJF
měla více vážit, kolika členům tím prospěje,
kolik jich může odradit a kolik jich přesvědčí, že jezdectví je pro ně ten pravý sport. Při
někdy i oprávněné kritice tohoto orgánu je
však nutné se zamyslet, zdali bychom sami
byli schopni navrhnout lepšího kandidáta
na námi kritizovaný post.
V příspěvcích zazněly stesky po kategorizaci koní. Dle mého názoru v minulosti jak
nedávné tak i dřívější nic nepřinesla. Paradoxní je to, že se části starší generace
mnohdy nelíbí, že rodiče nakupují dětem
(drahé ?) zkušené koně, přestože v době
jejich mládí jejich kluboví kolegové nebo oni
sami získávali dorostenecké medaile na
stejné kategorii koní. Tyto se sice nekupovaly, ale byly zapůjčovány dobrovolně nebo
nedobrovolně staršími jezdci v klubu.
Společná startovní pole začínajících amatérů s profesionály a taktéž starých „ZL" rutinérů s mladými začínajícími koňmi jsou jistě
škodlivým jevem. Myslím však, že při snaze
o zlepšení spoléhat na ČJF nebo na trapný
pocit z vítězství u těch, kterých se to týká, je
nesprávné. Dokud bude pořadatelům líto
nakoupit pár žlutých stužek navíc a rozdělením soutěže vytvořit podmínky pro větší rovnost šancí, myslím že se to těžko změní.
Měli by si však uvědomit, že geometrickou řadou roste počet závodů. Ti pořadatelé, kteří učiní více jezdcům radost z umístění, budou v budoucnu jistě ve výhodě.
Toto byly hlavní citlivé body, které trápily
předchozí přispěvatele. Jak sami vidíte,
nejsem k dnešnímu stavu tak skeptický
jako oni. Nicméně skepse nebo optimisus
naprosto neovlivní co bude dál a kdo
a v jaké míře na to může mít vliv. MVDr.
Záliš velmi pregnantně a vyčerpávajícím
způsobem vyjmenoval nešvary. Další při-

spěvatelé rovněž.
Domnívám se však,
že takové příspěvky
se daly otisknout
před několika lety,
mohou být otištěny
za několik let a vždy
budou aktuální.
Má odpověď na
otázku Co bude dál?
je poměrně prostá.
Jestli se nestane
nic mimořádného, budou lidé dále jezdit na
koni. Někteří hůře,
druzí lépe.
V obou skupinách
se najdou takoví, co
jsou s tím co umí spokojeni nebo nespokojeni. Někteří nespokojení s tím budou
ochotni něco dělat,
jiní ne. Věřím, že aniž
něco zásadního změníme dojde k pokroku. Pokrok nemohou, dle mého názoru
zastavit ani ti, co mu vědomě či nevědomě brání. Největší pokrok s naším přičiněním, nebo i bez něj nastane, bude li jezdit
u nás více lidí na koni.
Zkusme si však položit otázku co můžeme udělat, aby to co bude dál, se nám
více líbilo? A kdo z nás chce a jakým způsobem může pokrok pozitivně ovlivnit.
Lidí, kteří pomáhají jezdeckému sportu
si velmi cením. Zvláště pak dobrovolných
funkcionářů jak v ČJF, tak i v klubech,
jezdců, trenérů, rozhodčích sponzorů
a organizátorů závodů. Mnoho z nich
u mne požívá i velké vážnosti. Většina
z nich někoho k našemu sportu přivedla.
Přesto si myslím, že za každým z nás
výše jmenovaných, je nějaká jezdecká
„mrtvola". Nemusela to být přímo „vražda",
ale i nahromaděná traumata, která mohou
vést ke stejnému konci - odchodu k jinému sportu.
Lepší budoucnost čeká jezdectví, když
nás to bude dělat více. Bude-li v ČR stejné % obyvatel registrováno v ČJF, jako
v Německu, čeká nás na CSIO pravděpodobně 10 000 diváků, více dobrých jezdců, trenérů i výsledků. Je v moci a zájmu
každého z nás, přivést do tohoto sportu
nové lidi. Když jim tento krásný sport
neznechutíme my, trenéři, jezdci, stavitelé
parkurů, rozhodčí nebo funkcionáři ČJF,
najdou v něm zalíbení a zůstanou.
Najděme si chvilku času na přemýšlení,
jestli jsme dost lidí pro tento sport zapálili.
Jestli jsme někoho odradili, pokusme se
s tím, každý sám něco udělat, aby se to
neopakovalo.
Shodou okolností se dnes sešly dva
příspěvky, které oproti předchozím,
nešetří ani minulost. Jan Kutěj je osobnost, o které jsem nepochyboval a jeho
příspěvek mě nejen oslovil, ale svým sarkastickým zpracováním i pobavil. Víc
takových autorů, aby bylo s kým polemizovat. Poněkud neskromě totiž soudím,
že přibude-li u nás 10 000 jezdců, bude
jejich úroveň stále trochu pochybná.
Jako nejdůležitější vidím pasáž, zamýšlející se nad učiteli jízdy. V příspěvku by
ale bylo možné v učiteli jízdy vidět někoho, kdo stojí pouze na začátku jezdcovy
kariéry. Dovolím si však titul učitel jízdy
povýšit a chtěl bych, aby byl učitel jízdy
vnímán ne jako institut pro začínající jezdce, ale jako pilíř celoživotního jezdeckého
vzdělávání. Pro tento případ můžeme
dokonale parafrázovat slavnou větu drezurního jezdce Rainera Klimkeho, kterou
pronesl k mistru klasického jezdectví
Nuno Oliveirovi: „Přál bych si jezdit jako
Vy, ale bohužel musím v sobotu závodit”.
Cyril Neumann

DISKUSE

REPORTÁŽE

Dalším diskutujícím je
bývalý jezdec a dnes především rozhodčí ing. Jaroslav
Formandl. Právě on udělal
v organizaci jezdeckých
závodů největší krok při
postupném zavádění počítačové techniky a na přelomu
70. a 80. let byl jedním prvních, který zajišťoval výsledkový servis pomocí počítačů.
Jsem již starý pán, ale
přes to bych se chtěl
k některý skutečnostem
v našem sportu vyjádřit.
Nejsem patriot za každou
cenu chválící to co bylo dříve. Byly jsme takoví jako dnešní mladí. Tvrdí-li někdo opak není to pravdou.
Dříve se ale mnoho věcí dělo tvz. pod
povrchem, o řadě věcí se nemluvilo a někdy
i nesmělo mluvit. Na hrubost byl oficiálně
názor stejný jako dnes, ale nemám dojem,
že až dnes hrubost převládla v našem sportu. Hrubé zacházení s koněm bylo a je - a to
i za našich mladých let. Dřív se jen všechno
„tutlalo", koně se připravovali doma, TV,
internet, kamery nebyly a mnozí z nás,
pokud si to umíme přiznat, o tom jak se trénovalo víme dost. Např. vím i o tvrdém
barování některých koní cizinců na závodech v Praze (volal jsem si i jejich zástupce
na věž) a ví to více lidí. Sám když jsem před
mnoha a mnoha lety začínal jezdit, skoro
vždy mě doprovodil na kolbiště trenér ranou
dlouhým bičem koně a to tak šikovně, že
nikdo nic neviděl, ale i já jsem konec biče
pocítil. Tolik úvodem.
To však neznamená, že dnes nemusíme

bojovat s hrubostí na tréninku, ale i při závodech. To je
právě to nové. Hrubé zákroky proti koni se přenesly i do
přípravy koní na opracovišti
a dokonce do průběhu soutěží. Je velmi nutné se energicky proti těmto praktikám
ohradit. Což se někdy nestává a bohužel na opracovišti
i kolbišti přehlíží. Sám jsem
jednoho takového hrubě
vystupujícího jezdce dokonce
diskvalifikoval ze závodů a to
ještě pravidla vůbec podrobněji nepopisovala co hrubost
je. Mnoho rozhodčích se
mnou tenkrát nesouhlasilo. Vymlouvali se, že
mohou velmi těžko posoudit co je potrestání
koně a co je hrubost. Bohužel tak se chováme vždy, když něco nechceme udělat.
Protože veřejná hrubost vůči koni se stupňuje, a to ne jen u nás, ale v celém světě,
pokusila se FEI, alespoň její komise všestrannosti definovat co je to hrubé zacházení
s koněm, resp. popisem nadměrného použití
biče, které by mělo být trestáno rozhodčími.
A zase jsme tu my, Češi. Slyšel jsem ne
pochvalné mručení, že se rozhodčí konečně
mohou opřít o nějaké rozhodnutí, co je a co není
nadměrné použití biče, ale spíše spory o tom,
kdo má počítat kolikrát jezdec koně uhodil, kdy
a kde, zda třikrát, čtyřikrát či vícekrát apod.
Podle mého názoru celý odstavec o hrubosti je formulován velmi vyváženě a dobře.
Celý svět mu rozumí. Vyjadřuje smyl, kdy
a jak rozlišit zda je kůň potrestán nebo zda
jezdec pouze reaguje na své zklamání
z výsledku v soutěži.

Nechci problém více probírat, rozumný
člověk jistě pochopí co jsem vám chtěl sdělit.
Neodpustím si ale ještě upozornění na
jinou skutečnost, která není u nás leckde
brána vůbec v úvahu. V pravidlech máme,
že jezdec, který roztrhne kůži koně ostruhou
musí být vyloučen (přesně podle pravidel
FEI). Toto pravidlo není vždy striktně dodržováno, mnohokrát se přehlíží a nebo
omlouvá, že se tak stalo při skoku. Za nedodržení tohoto pravidla by měl být správně
vždy někdo potrestán. Ne jen jezdec, ale
i pracovník na opracovišti nebo rozhodčí,
který o věci věděl, ale nezakročil.
Horší je to ale s použitím biče. FEI vydala
celou sérii fotografií se stopami po biči na
těle koně, za které by měl být jezdec také
trestán. Fotografie jsou přílohou materiálu
školení komisařů. Platí již nejméně dva
roky. Zatím jsem je u nás ještě neviděl. Byly
by asi hodně potřeba.
Na závěr mi dovolte ještě jednu myšlenku, možná trochu delší. My, Češi, lpíme
hodně a hodně na slovním vyjádřením pravidel. Zde jsme ochotni i pro organizační
maličkosti trestat a vylučovat jezdce ze soutěží. Pečlivě dodržujeme slovíčka, ale
nerozlišujeme důležitost přestupku, které by
se mělo zobrazit ve velikosti a způsobu trestu. Pleteme technické potrestání při sportovním výkonu s trestem za „morálku" - nedobré chování. Základní myšlenky vyjádřené
těmito pravidly nám tak ale mnohdy unikají.
Souvislosti v pravidlech jsou nám cizí, stačí
jedna nalezená věta a dále již nečteme. Ale
FEI na mnoha místech dokonce přímo
hovoří a vyžaduje, aby byl zachován především duch celých pravidel. Slova pouze
vysvětlují myšlenku.

Neporazitelná
Meredith

čtyřech těžkých parkurech, Meredith MichaelsBeerbaum, se svým druhým koněm, 13letým
hanoveránem CHECKMATE (Contender). Druhý byl Alois Pollmann-Schweckhorst s 10letým
hnědákem LORD LUIS (Lasino), třetí skončil
Marco Kutscher s 9letým hřebcem CORNET
OBOLENSKY (Clinton), oba se čtyřmi body.
Osm bodů nasbírali, na čtvrtém místě někdejší
poděbradský vítěz Mario Stevens s ex Bengtssonovým MAC KINLEY (Goodwill), pátý Marcus
Ehning s 11letou NOLTES KÜCHENGIRL
(Lord Z) a na šestém místě Carsten-Otto Nagel
a 10letá CORRADINA (Corrado I). S medailovou nadějí nastupoval do závěrečného parkuru
i Ludger Beerbaum s 11letým běloušem COPE
DE COEUR (Calido I), který v posledních dvou
šampionátech ještě pod Renne Tebelem zvítězil. Dvě shozené překážky ho však odsunuly až
na devátou příčku.
Výsledky na www. balve-optimum.de

Vera se dohodla

Německé národní mistrovství ve skoku
i v drezuře probíhalo o víkendu 6.- 8. června
v Balve, na zámku Wolckum, sídle dlouholetého
prezidenta německé jezdecké federace, hraběte Dieter von Landsberg-Velen. Soutěže se jezdily v rámci tradičního mezinárodního konkůru
Balve - Optimum, který letos oslavil už šedesáté
výročí. V prvním kole drezury GP, zvítězila Isabell Werth s 12letým ryzákem WARUM NICHT
FRH (Weltmeyer) 76,500%, druhý byl 23letý
Matthias Alexander Rath s 13letým oldenburským valachem, kterého doposud jezdila jeho
nevlastní matka Ann-Katrin Lisenhoff, STERNTALER-UNICEF (Sion) 73,958% a třetí Monica
Theodorescu s 10letým ryzákem WHISPER
128 (Welt Hit I) 72,667%, čtvrtá skončila Heike
Kemmer s hanoveránem BONAPARTE 67 (Bon
Bonaparte) 72,292%.
V GP KÜR byla nejlepší Nadine Capellmann
s 12letým ryzákem ELVIS VA (Espri)78,80%, 2.
Heike Kemmer získala 77,80%, 3. Monica Theodorescu 76,60%, 4. Matthias Alexander Rath
76,50% a až devátá byla Isabell Werth
s neklidným WARUM NICHT 74,20%.
Německou mistryní se v dámském oddělení
po součtu obou výsledků stala Isabell Werth
150,770%, stříbrnou medaili získala Heike Kemmer 150,092% a bronzová byla Nadine Capellmann 149,508%.
V pánském šampionátu zvítězil Matthias Alexander Rath 150,458%, druhý byl Klaus
Husenbeth na PICOLLINO 144,308% a třetí
Hubertus Smith na WANSUELA SUERTE
140,958%
Tento úspěch katapultoval Matthiase Ratha
do "A" kádru, mezi kandidáty startu na OH!
Ve skokové soutěži mezi amazónkami, zvítězila stejně jako v letech 2003 a 2007 Eva Bitter,
tentokrát se svým mladým holandským hřebcem ARGELITH NIELS (Natal). Podobně po
třetí v této soutěži získala stříbrnou medaili PiaLuise Aufrecht s 13letou MCB SANDY (Singular), a shodou okolností i po třetí byla bronzová
Karin Ernsting-Engemann tentokrát s 9letým
CONLEY (Corrado I).
V "mužské" části triumfovala jediná čistá po

Global Tour
Jen jeden týden po svém vítězství v Německém šampionátu si připsala Meredith MichaelsBeerbaum další výrazný triumf. Ve francouzském Cannes zvítězila se svým nejúspěšnějším
koněm SHUTTERFLY (Silvio I) ve třetí etapě
Global Champions Tour. Po dvou kolech zůstala bez chyby, s nejrychlejším časem ve druhém
kole. Stejně bezchybná, jen o tři sekundy pomalejší byla na druhém místě v Holandsku působící
Australanka Edwina Alexander s 12letým ISOVLAS ITOT DU CHATEAU (Le Tot de Semilly)
Se čtyřmi body, ale s nejlepším časem skončil
třetí mladý Brit Robert Whitaker s 13letým holštýnem LACROIX (Lacros). Čtvrtou příčku
obsadil jeho krajan Tim Gredley s 12letým
OMELLI (Burggraaf). Pátý byl mistr světa Jos
Lansink z Belgie, s 9letou kwpn klisnou SEA
COAST SILVANA (Corland).
Bodový stav Global Champions tour
1. Meredith Michaels-Beerbaum (GER) 36, 2.
Judy-Ann Melchior (BEL) 33, 3. Denis Lynch
(IRL) 32, 4. Steve Guerdat (SUI), (31), 5.Jos
Lansink (BEL) 29, 6. Albert Zoer (NED) 27, 7.
Nick Skelton (GBR) 24, 8. Edwina Alexander
(AUS) a Luciana Diniz (POR) 22, 10. Thomas
Voss (GER) 20
Václav Dvořák
Výsledky na www. jumpingcannes.com

Dne 11. června schválila ČJF na návrh
Dostihového spolku a.s. Pardubice seriál
Česká parkurová extraliga. Autorem projektu
je komunikační agentura Vera™, která má
navíc ambici uspořádat i Superligu všestrannosti. Vyhlašovatelem obou akcí je Dostihový
spolek a.s. Pardubice.
Agentura Vera™ také pro rok 2008 získala
od ČJF práva ke skokovému Mistrovství ČR
seniorů a ml. jezdců, které se uskuteční
v Ostravě. V těchto dnech navíc zahájila činnost portálu www.jezdecky-sport.cz
a www.parkurova-extraliga.cz
Agentura Vera™ slíbila pro tyto seriály
a mistrovství čtyřměsíční reklamní kampaň
(červen - září) na 32 plochách po celé ČR.
Parkurová extraliga se pojede od června
do září. Bude mít čtyři kola + finále. Soutěžit
se bude v Praze, Brně, Frýdku-Místku a Mostě. V sobotu to bude konkur kategorie -S*-,
v neděli -S**- a -ST*-. Finále se bude konat
v Pardubicích 7. září při 10. mezinárodní
výstavě Koně v akci. Na dotacích je slíbeno
celkem 350 000,- Kč, toho 150 000,- Kč pro
první finalisty.
Superliga všestrannosti se uskuteční na
přelomu července a srpna v Humpolci a Pardubicích při mezinárodních závodech CCI, CIC
a CICO, v kategoriích CCI 1* a CIC 2* a CICO
3*. Agentura Vera™ pro letošní rok převzala
i 34. ročník Českého poháru spřežení.
O bližší komentování takto mohutného
vstupu agentury Vera, která je stále ještě
v soudní při s Asociací Českého skokového
poháru jsme požádali prezidenta ČJF Jaroslava Pecháčka: „S agenturou Vera jsme
uzavřeli smlouvu pro letošní rok. Finanční
náhrada za práva šampionátu a vypsání
seriálu Parkurová extraliga, obohatí jak rozpočet ČJF, tak výraznou měrou navýší i
dotace ostravského mistrovství (50 000,- Kč
pozn. red.). Jsme také zvědavi jak bude probíhat bigboardová kampaň a doufáme, že
přispěje ke zviditelnění jezdectví v ČR. Po
zhodnocení prvního ročníku pak budeme
jednat s agenturou Vera dále, protože v případě úspěšnosti má přednostní opci na
pokračování projektů.“
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V Brně o Český i Světový pohár
Generálkou na naše první CDI, které je na
programu tento víkend 20. - 22. června, bylo
v Brně na Panské Líše 14.-15. června oblastní
mistrovství jižní Moravy a závody Českého drezurního poháru Chance a.s. Soutěžilo se z části
již na novém povrchu, který se připravuje právě
na CDI. V závěrečném týdnu před CDI však
čekal pořadatele ještě kus práce a doufejme, že
se i na základě zkušenností z posledních závodů
podařilo povrch připravit na úroveň mezinárodního standardu.
Na programu závodů bylo vedle oblastního
šampionátu i pět kvalifikačních soutěží pro kategorii Novice Cup a čtyři soutěže pro Top Ten Cup.
V sobotní úloze JU/2006 (17 st., 11 v ČDP
Chance) zvítězila Kamila Kollárová (ROYAL
DANCER), aby své vítězství opakovala i v úloze
JD/2006 (18/12). V neděli zvítězila dvakrát Karolina Žižková (BOND), a to v JU/2006 (18/10)
i v JD/2006 (15/9).
V úlohách pro Top Ten Cup slavila úspěchy
Ema Jančářová (ATHOS 7), když zvítězila
v sobotní i nedělní kombinaci SG + IM-I.
V průběžném pořadí ČDP vede v kategorii
Top Ten Cup Ema Jančářová a ATHOS 7,
v kategorii Novice Cup Karolina Žižková s BOND.
ČDP Chance a.s. bude pokračovat v Praze Komořanech při závodech pořádaných JK Epona
Praha ve dnech 28. - 29. června.
Podrobnosti o ČDP Chance a.s. 2008 na
www.tjzizka.wz.cz
Zájem o oblastní šampionát na Panské Líše
projevili v neděli 15. června pouze jezdci kategorií pony (P 5), ml. a st. junioři (-L 4-) a senioři (JD
06). Mezi pony a ve společné kategorii ml. a st.
juniorů získala titul Veronika Jelínková (JK Sever
Brno). V pony na ROCKY NAVAJO a v jun. na
GRAZIE. Seniorské oblastní zlato zůstalo na
Panské líše zásluhou Roberta Pokorného na
PASCOLINI.
Jubilejní 10. ročník Světového Poháru v drezuře CDI-W/CDI měl v době uzávěrky Jezdce č. 12
již jasno v definitivních přihláškách. Na startu
v Brně by mělo být 73 koní z 21 zemí což je
brněnský rekord. Na Panské Líše se představí
nejen jezdci z tradičních evropských zemí, ale
uvidíme i zástupce z Brazílie, Jihoafrické republi-

ky, Malaysie, Kyrgystánu. Startovní listina obsahuje i jezdce kvalifikované na OH. Z našich tradičních jezdců bude chybět domácí Šárka Charvátová, která je v jiném stavu.
Hlavním rozhodčím závodů je Belgičan Jacques
van Daele. V rozhodčím sboru zasedne osm světových rozhodčích ze sedmi evropských zemí.
Závody trvají od pátku do neděle a jezdci se
utkají ve třech kategoriích: mladí jezdci, malá runda, velká runda. Začátek je každý den v 9.00
hodin. Neděle patří volným sestavám. Hodinový
záznam z nedělních finálových volných sestav
budou moci shlédnout televizní diváci v pondělí
23. června - na ČT4 sport. Z českých mladých
jezdců je v Brně Michaela Habásková, Dita
Krčmářová, v malé rundě Hana Vašáryová, Ema
Jančářová a Libuše Půlpánová a Fabrizio Sigismondi bude startovat v kategorii GP.
Výsledky naleznete na www.panskalicha.cz

Lucie Soustružníková - LALIQUE (PM
Brno) skončila v úloze JÚ 06 na 2. místě

Dvakrát ve Zduchovicích
Třetí kolo seriálu Junior Channel
Star se konalo ve Zduchovicích 7. 8. června. Přípravu pořadatelům
zkomplikoval, tak jako téměř všude,
silný déšť.
V průběhu obou dní proběhla
další kvalifikační kola seriálu a
závěr dvoudenního programu patřil
u nás stále ještě neobvyklé soutěži
úrovně -TT- (130 cm) pro pony
kategorie B. Soutěž byla vypsána
především na přání jednoho z hlavních partnerů seriálu Jana Březiny,
který se po nákupu kvalitního pony
DOUBLE ACCOUNT, nevzdává
myšlenky účasti na ME pony. K
účasti v soutěži, která by tak mohla
být kvalifikací na evropský pony
šampionát, našly odvahu pouze
dvě dvojice: Johanka Březinová s
DOUBLE ACCOUNT a domácí
Michaela Krulichová na NIGHTFEVER. Tato dvojice již má s podobnou obtížností zkušennost, ale i tak
bylo pro domácí příjemné, že zvládla kurs čistě, protože se jednalo o
první start NIGHT FEVER po tříměsíční rekonvalescenci po zranění.
Pro Johanku Březinovou však byla
obtížnost příliš a dvojice byla pro
neposlušnost na třetím skoku
vyloučena.
O týden později se ve Zduchovicích soutěžilo znovu, při závodech
zasvěcených svátku Sv. Norberta.

TENDER-S (Jindra), Vladimír Tretera - ALVACENO (Tretera) a Jana
Perníčková - NATAL (Heroutice).
V sobotním vrcholu při 1. kvalifikaci na Volvo Auto Hase Tour (-S*na čas) získal vítězství mezi 39 dvojicemi loňský vítěz seriálu Martin
Šoupal s CORNADA-K (Geofin
Equiteam o. s). V nedělní malé
túře, na stejné obtížnosti, pak tento
jezdec získal se stejným koněm i
3. místo za Alešem Opatrným s
MARKET TINKA’S BOY a LECARINO (JS Opatrný Hořovice).
Součástí závodů byl i oblastní
šampionát dětí (-Z-) a juniorů (-ZL-)
SČ oblasti. Juniorský titul získala
Natálie Šimáčková - TRACCY
Nymburk-Komárno) a mezi dětmi to
byla Jiřina Pružinová - KASKADER
(Equilon Mělník).
Výsledky na
www.kone-zduchovice.cz

Sportovní
kalendáﬁ
27.-29.6.
27.-29.6.
27.6.
27.-29.6.
28.-29.6.
28.6.
28.6.
28.6.
28.-29.6.
28.-29.6.
28.6.
28.-29.6.
28.-29.6.
28.-29.6.
28.6.
28.-29.6.
28.-29.6.
28.-29.6.
28.6.
28.6.
28.-29.6.
28.6.
29.6.
1.7.
4.-6.7.
4.-6.7.
5.7.
5.7.
5.7.
5.7.
5.-6.7.
5.-6.7.
5.7.
5.-6.7.
5.7.
5.7.
5.-6.7.
5.7.
5.-6.7.
5.7.
6.7.
6.7.

Martinice
L-T
Moravský Krumlov
A/T
Rožnov p. R.
R
Nebanice
D/Z-T + pony
Praha Komořany
D/L-TT
Bělčice
ZM-S
Louňovice
ZM-L
Dražka
Z-L, D/Z-L
Kolín
ZM-S
Páterov
ZM-L
Měšice
D/Z-ST
Mirotice
Z-ST
Most
ZM-T
Sloupno
ZM-ST
Janov
Z-L
Brno Soběšice
Z-S
Opava Kateřinky
Z-S
Litovel
Z-L + pony
Albertovec
V/A-D
Zlín
ZM-L
Prostějov
D/Z-L
Žďár n. Sázavou
Z-S
Havlíčkův Brod
D/Z-L
Dubicko
Z-S Mor. š. MK
Heroutice
CSIChJY-B + pony
Strakonice
L-T, ČSP
Nymburk Komárno
ZM-L
Mělník
D/Z-S
Klatovy
ZM-L
Ústí nad Labem
Z-S + pony
Deštné v O. h.
D/Z-ST
Kolesa
CIC*/CCN
Brozany
Z-L
Nová Amerika
R
Nemochovice
D/Z-T
Dolní Moravice
ZM-S
Prostř. Bečva ZM-L, D/Z-L + pony
Hlučín
ZM-L
Děpoltovice
ZM-ST
Pravčice
ZM-S
Přední Lhota
Z-L
Budíškovice
ZM-L

Převzato z www.cjf.cz

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

GSM info:
737 707 925

Holíková před
reprezentanty
V nedělním -ST- si při 6. kvalifikaci Big Tour John Deer zajela své
první vítězství na této úrovni Ivana
Holíková s FABIENNE 1 (Stáj Dani
Zbožnice), kdy v poměrně silné
konkurenci (A. Opatrný, Z. Žíla, J.
Luža, N. Roučková…) zvládla jako
jediná z pěti dvojic i rozeskakování
čistě. Na dalších místech se umístili
Zdeněk Žíla - EIBISCH II (Mustang
Havířov), Jaroslav Jindra - CON-

Novû na na‰ich www stránkách: internetov˘ ãasopis
v ãe‰tinû – zdarma aktuální informace o PK,
svodech, testacích, sportu a chovn˘ch liniích
Ivana Holíková s FABIENNE 1 (Stáj Dani Zbožnice) zvítězila
v hlavní zduchovické soutěži - ST*-
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Pátý Pohár
ve Ctěnicích

Drezurní
Heroutice

Druhé kolo pony seriálu O Pohár
hl. m. Prahy se konalo 14. června
v Praze 9 v zámeckém areálu ve
Ctěnicích. Seriálovou soutěž, která
je letos vypsána již po páté, zaštiťuje náměstek pražského primátora
a již druhým rokem je to paní Markéta Reedová. V zahajovacím
ponyhandicapu -ZL-, který se jel
jako cena společnosti Dance &
Jump zvítězila Sandra Tomaidesová na SANDY 1 (JK Louňovice).
K hlavní soutěži druhému kolu
seriálu nastoupilo 16 dvojic. Po
rozeskakování devíti dětí zvítězila
Adéla Půlpánová na IT’S MY DANCER (JK Benátky u Sázavy) před
Petrou Boháčovou s TARA 16 (JS
Delta) a Eliškou Pavlíkovou GOLDBÄR (JK Farma Všemily).
Třetí kolo seriálu, ovšem již se
soutěžemi -L- a -S-(ponyhandicap),
se koná opět ve Ctěnicích 30. srpna.

O víkendu 7. - 8. června proběhlo v Herouticích mistrovství stř.
oblasti v drezuře všech kategorií,
soutěže KMK a kvalifikace na
MČR v kategoriích děti, junioři
a mladí jezdci. Závody byly silně
obsazené a některé soutěže se
jely paralelně i na druhém obdélníku. V nejvyšší úloze Sv.Jiří zvítězila Alena Zeusová na CORADO (JS
Císařský ostrov).
Ve středočeských mistrovstvích
získali tituly: děti - Dominika
Moudrá - ORION, Stáj Moudrý,
junioři - Jana Perníčková - IBRAHIM II (Heroutice), senioři - Vanda Bělinová - AMPERE, Stáj Václav Kolín.
Soutěže mladých koní se jely
pod taktovkou hlavní rozhodčí
MUDr.Heleny Žižkové a podle
nového způsobu hodnocení s hlasitým slovním komentářem.
Již podruhé při těchto závodech
připravili pořadatelé soutěže pro
mladší kategorie jezdců. V úloze
FEI pony úvodní obhájila loňské
vítězství Michaela Jirsová na
BONSAJ (Stáj Jana Jirsová)
Vítězství v Junior poháru (úloha
JD) získala domácí Jana Perníčková s IBRAHIM II (JK Heroutice). J.
Perníčková se tímto vítězstvím
symbolicky rozloučila s drezurní
disciplínou a nadále se budě věnovat již pouze skokům.

Pohár národů
v Hradištku
Vítězku Adélu Půlpánovou na
IT’S MY DANCER (JK Benátky
u Sázavy) dekoruje paní Markéta
Reedová a ředitel závodů Jan Vávra

Jezdecká škola Equus Kinsky
v Hradištku u Sadské pořádá 20.
července skokové jezdecké závody. V dopoledním programu se
uskuteční Cena chovatelů koní, kde
spolu budou soutěžit dohromady
klisny, hřebci a valaši dle jednotlivých ročníků. Odpoledne proběhne
soutěž družstev podle modelu
Poháru národů. Družstva budou
startovat pod hlavičkou svého partnera, sponzora.
Více informací a rozpis najdete na
www.equus-kinsky.cz

Voltižní Praha

Olympionik „BERY“ s Nikolou Ečerovou ve Zduchovicích

Foto J. Gebauer
JK Agrostyl Otice na Opavsku pořádal 7. a 8. června závody s vyvrcholením v soutěži -S**-. K té nastoupilo 22 dvojic a po rozeskakování tří
koní zvítězila K. Flisníková na
GOMERA (JK Equiteam Flisník).

Voltižní a paravoltižní maraton
se konal 7. června v TJ Orion
Praha. I přes deštivý týden, kdy
orionská jízdárna vypadala spíše
jako přírodní bazén, zvládli pořadatelé vše v pořádku připravit
a „vysušit".
Závody v Orionu jsou známé
jako přátelské setkání i s příjemným společenským programem.
Povinné sestavy byly na programu v sobotu závody odstartovali
paravoltižéři. Pokračovaly skupiny
„D" a junioři a dále navazovaly
sestavy jednotlivců. Ve 13 hodin
o přestávce pak členové TJ Orion
Praha slavnostně otevřeli novou
halu. Odpoledne patřilo volným

sestavám. Nově byla vyhlášena
Hobby soutěž pro nováčky.
Výsledky: skupiny Junior: 1) JK
Hřebčín Albertovec, DAVID, Ladislav Menšík, D1) smíšená skupina
(TJ Slovan Frenštá p.R., TJ Voltiž
F. Místek, Hř. Albertovec), CEDR,
Lenka Bujňáková, ženy junior: 1)
Barbora Komárková, DAVID, Ladislav Menšík, JK Hřebčín Albertovec, senior: 1) Dana Truchlyová,
GRAND AROT V, Klára Fartáková
(PZOO Chomutov).

Memoriál
Jindřicha Navrátila
Na kolbišti JS Plzeň Bory se
7. června konal 44. ročník Memoriálu Jindřicha Navrátila. K hlavní soutěži (-S-) nastoupilo 8 startujících
a po rozeskakování pěti dvojic zvítězil Jaroslav Rédl na VIKTORIA 1
(JK Bernartice) před Jiřím Mayerem
na CONSTANZE (JS Ohrazenice)
a Petrem Dohnalem s GENÁDÍ (JK
Slavia VŠ Plzeň).

Aktivní Zlínsko
Nejmladší oblast ČJF nezahálí.
Vedle veřejných treninků jsou na
Zlínsku pořádány od dubna
nesčetné jezdecké závody. Sezónu zahájili voltižní jezdci v Tlumačově na sklonku dubna. Ve stejném termínu pořádal JSS Zlín
drezurní závody, kterými byla
odstartována i Středomoravská
jezdecká liga. První skokové
závody oblasti se uskutečnily 3.
května a pořadatelem byl JK Nížina Zlín. Další drezury se konaly
10. května v JSS Zlín.
O cenu a pohár obce Pravčice
se jezdilo 17. května. Poslední květnový den stáj JS Florida Kroměříž
uspořádala v areálu JK Žlutava další skokové závody. Zlínská aktivita
nyní pokračuje i v letních měsících
a vše můžou zájemci sledovat na
www.zocjf.cz
JaF

Výsledky
Hnanice 31.5. drezura -Z 2- (16) 1.
Záveská - GRAF LADY (JK Železnice), Z 3- (16) 1. Záveská - TRAISI (JK Železnice).
Holešov 7.6. drezura -DU 03- (11) 1.
Turčynová - VELEN Paragan (JK Azavero), -DD 03- (13) 1. Fojtová - GRANADA
5 (M. Fojta), -DJ 03- (6) 1. Svrčinová GOLDONI (JS Bzenec), -L 4- (5) 1. Svrčinová - GOLDONI (JS Bzenec).
Plzeň - Bory 7.6. 44. ročník Memoriálu Jindřicha Navrátila -Z- (57) 1. Dardová - ELEKTRA 1 (JK Blovice), -ZL(50) 1. Hanušová - ATLANTA 10 (JK
Ohrazenice), -L- (19) 1. Mayer - MAMBA (JK Ohrazenice), 2. Rédl - VIKTORIA 1 ( JK Bernartice), 3. Hanušová ACOBADA (JK Ohrazenice), -S- (8) 1.
Rédl - VIKTORIA 1 (JK Bernartice), 2.
Mayer - CONSTANZE (JS Ohrazenice),
3. Dohnal - GENÁDÍ (JK Slavia VŠ
Plzeň).
Kroměříž 7.6. -Z- (14) 1. Držálková
- BONY 8, -ZL- (12) 1. Lukšíková VELUTA.
Otice 7.-8. 6. -ZM- 4-5ti letí (22) 1.
Durčáková - BINGO BALASTB (Beskyd Nábytek), dvouf. sk.
100/110 cm (71): 1. Živničková VARAD (JK Hradec nad Mor.),
dvouf. sk. 110/120 cm (61) 1. Schmid - STING (Espresa s.r.o.), dvouf.
sk. 120/130 cm (29) 1. Hlaušek VALDEZ-B (JK Šilheřovice), 2. Klárová - NOLI TANGERA (JK Agrostyl
Otice), 3. Pěkníková - LÁVA 4 (JK
Dance and Jump), -Z- (37) 1. Šindler
- FOGY (JK Dolní Životice), -ZL- (39)
1. Kotuličová - LEGON Chovtrans
(Sn.Frenštát), -L**- (36) 1. Kopišová
- LUSY 2 (Sn Frenštát), 2. Šídlo SWING, 3. Klárová - NOLI TANGERE (oba JK Agrostyl Otice), -S**(22) 1. Flisníková - GOMERA JK
Equiteam Flisník), 2. Humplík - CARDIVO (JK Opava Kateřinky), 3. Škuta
- PAPILLION (Škutová Šárka).
Trojanovice 7.-8.6. Mistr. pony
Sev. Morava přátelské handicapy -LP1. Mžiková - LÍZA 1 (JK Trojanovice), SP- 1. Saparová - DELMORA (Pony
klub Olešnice), -STP- 1. Martynková FANY 6 (Stáj JLB Komorní Lhotka), OM
dětí 8-12 let kat. S (ZL + L) 1. Podsklanová - BOHEMIAN FREYR (Pony klub
Olešnice), 8 - 12 kat A (ZL + L) 1.
Dostálová - CIT 1 (Pony klub Olešnice),
8 - 12 kat. B (ZL + L) 1. Mžiková AURA 1 (JK Trojanovice), 13 - 16 let

kat. B (L+ S) 1. Škanderová - LAMIKA
(JK Javorový).
Troubky 8. 6. -ZM- 4-5ti letí (11) 1.
Dosedělová - EIMY, dvouf. sk.
100/110 cm (42) 1. Vrzal - STRAVINSKY, -ZL- (31) 1. Urban - CALETTA 1,
-L**- (13) 1. Složil - GRÉTA 8, 2. Ivánková - SALINA 1, 3. Urban - VINI.
Brno 14. - 15. 6. drezura -DU 03- (23)
1. Křemenová - AMADEUS 5 (JK Albertovec), -DU 03- (17) 1. Křemenová - AMADEUS 5 (JK Albertovec), -JU 06- (17) 1.
Kollárová - ROYAL DANCER (JK Dřevěný
dvůr), 2. Jeřábková - CYNTHIA Z (NH), 3.
Soustružníková - LALIQUE (PM Brno), JD 06- (18) 1. Kollárová - ROYAL DANCER (JK Dřevěný dvůr), 2. Jančaříková WORKINGTON (Umlauf), 3. Žižková BOND 1 (Žižka Praha), St. Georg (16) 1.
Jančářová - ATHOS 7 (Vega Brno), 2.
Křemenová - LIKEUR (JK Albertovec), 3.
Jančaříková - DAVE DUNLEY (Umlauf), IM I- (11) 1. Jančářová - ATHOS 7 (Vega
Brno), 2. Střebáková - TEREZA 3 (Iluze
Makotřasy), 3. Neumannová - EDIE 1
(PJK Gabrielka), pony -P 5- (4) 1. Jelínková - ROCKY NAVAJO (JK Sever Brno), L 4- (7) 1. Jelínková - GRAZIE (JK Sever
Brno), -L 4- (5) 1. Kotyzová - ALICE 3 (JK
Adam), -JU 06- (19) 1. Žižková - BOND 1
(Žižka Praha), 2. Soustružníková - LALIQUE (PM Brno), 3. Kollárová - ROYAL
DANCER (JK Dřevěný dvůr), -JD 06- (5)
MJmo - senioři(5) 1. Pokorný - PASCOLINI (JK Panská Lícha), -JD 06- (15) 1. Žižková - BOND 1 (Žižka Praha), 2. Jančaříková - WORKINGTON (Umlauf), 3.
Galatíková - CAPITOL (Galatík Těšánky),
St. Georg (17) 1. Jančářová - ATHOS 7
(Vega Brno), 2. Dobiášová - DNEPER
(SVK), 3. Křemenová - LIKEUR (JK Albertovec), -IM I- (9) 1. Jančářová - ATHOS 7
(Vega Brno), 2. Křemenová - LIKEUR (JK
Albertovec), 3. Neumannová - EDIE 1
(PJK Gabrielka).
Praha 14.-15.6. MoPraha skoky - juni.
-L*- (9) 1. Vojtková - FOR LOVE (Murhof
Melichar), ml. jezdci -S*- (11) 1. Crnková
- LICORI (Bost Praha), sen. -ST*- (6) 1.
Chelberg - LACANDOR (JS Cís. ostrov),
ostatní soutěže st. obt. do 110 cm (24)
1. Stahlová - CARLON (JK Iros Praha), ZL- (43) 1. Hůlka - ACOR (Lokomotiva
Vršovice), -L*- (27) 1. Vítek - DARRIUS
(Kamenice), 2. Vojtková - FOR LOVE
(Murhof Melichar), 3. Chelberg - LACANDOR (JS Cís. ostrov), -S*- (36) 1. Crnková - LICORI (Bost Praha), 2. Pařenica CALLEDA (Audit Sulice), 3. Krajníková BALIRINA (Accom Praha), -ST*- (13) 1.

Krajníková - BALIRINA (Accom Praha), 2.
Chelberg - LACANDOR (JS Cís. ostrov),
3. Pařenica - TOZEPPE (Audit Sulice).
Hradec n. Moravicí 14.6. -ZM- 4
a 5ti letí koně, 1. rokem (21) 1. Sovjaková - ALBANIE (JK Hřebčín Albertovec),
-Z- děti a jun. (12) 1. Maludová AURORA (Hipolkub Natur), ostatní (38)
1. Durčáková - BOA VISTA (Beskyd
Nábytek), -ZL- děti a jun. (16) 1. Telingerová - MIRELKA (JK Opava Kateřinky), ostatní (35) 1. Jäger - GEREMI
(Espresa), -L*- (35) 1. Strnadlová MARIO 2 (Stáj SKL Trojanovice), 2.
Schmid - STING (Espresa), 3. Pěkniková - LÁVA 4 (Jk Dance and Jump), -S*(8) 1. Zuvač - LAWA (JK Steally Opava),
2. Schmid - STING (Espresa), 3. Lamich
- GEORG (JK Opava Kateřinky), pony ZLP- (7) 1. Mžiková - LÍZA 1 (JK Trojanovice), -LP- (16) 1. Mžiková - LÍZA 1
(JK Trojanovice), -SPL- (9) 1. Švihorová
- VERDY 2 (JK Epona Jistebník).

Foto J. Gebauer

Tomáš Jäger s GEREMI (Espresa)
zvítězil 14. června v Hradci n. M. v
-ZL-. Hlavní soutěž (-S*-) vyhrál
mezi osmi koňmi E. Zuvač na
LAWA (JK Steally Opava)
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