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Volvo Auto Hase Tour
a Parkurová Extraliga
Zduchovice

O víkendu 6. -7. září přivítal areál Zduchovice (www.kone-zduchovice.cz) jezdce
a návštěvníky na Milionovém víkendu. Milionový proto, že účastníci finálových dnů
dvou seriálů (John Deer Tour a Volvo Auto
Hase Tour) mohli vyhrát věcné a finanční
ceny, které ve svých součtech přesáhly
právě tuto částku.
Finálový víkend pokřtil i kompletně nový
povrch, který pořadatelé slavnostně otevřeli za účasti náměstka hejtmana Středočeského kraje mgr. Josefa Vacka.

Finále Small Tour
V první finálové soutěži (seriál John
Deere Tour kategorie Small Tour -S**-)
postoupilo z 31 startujících do finále celkem 10 jezdců. Pouhých 11 setin sekundy
rozhodlo o vítězi Small Tour, kterým se stal
Jan Studnička s GODDESS (Zájezd). Zís-

Foto K. Návojová
Chiara Szitášová se ve Zduchovicích stala
majitelkou vozu Volvo S40, ale na PINK
PANTHER se jí dařilo i o týden dříve
v Plzni, kde byla členkou vítězného dívčího
týmu v soutěži družstev

kal tak travní traktor X300R v hodnotě
144 900,-Kč. Na druhém místě skončil Sergei Motyguine na ZOE DE LIEBRI Z (JK
Všetice) a třetí místo patřilo Martinovi Šoupalovi s CORNADA-K (Geofin Equiteam)

Finále Big Tour
Druhý travní traktor putuje do Korycan
a bude v nejbližších dnech předán Vladimíru Treterovi, Ten na ALVACENO absolvoval oba parkury Big Tour (ST** + finále)
Zdeňka Krpely s 1 trestným bodem. Stačilo
však málo a do Jezdeckého centra Zájezd
by putovaly oba traktory. Zasloužil by se
o to tentokrát bratr Jana, Václav Studnička
na KONVENT. Ten se umístil na druhém
místě a na jeho kontě byly pouhé 2 body.
Na třetím finalovém místě skončil Jaroslav
Jindra a KREACE.

Volvo Auto Hase Tour
V neděli bylo hlavní soutěží finále seriálu
Volvo Auto Hase Tour, kde na vítěze čekal
Volvo S40. V letošním roce se jezdci kvalifikovali do finále úspěšnou účastí alespoň
v jednom ze tří kvalifikačních závodů.
Nakonec se do základní finalové soutěže
(-L**-) dostavilo 61 dvojic. To je pro pořadatele seriálu s tak prestižní cenou v čele
s Václavem Růžičkou zklamáním. Původní
projekt počítal s daleko větším zájmem
startujících a pořadatelé měli představu, že
základní soutěž (která je i samostatně klasicky hodnocená a letos se zde jezdilo
o 20 000,- Kč) přiláká na start dvojnásobek
startujících. Tím by byl zaručen téměř celodenní program a pořadatelé se tak těšili
i na důstojný zájem publika, které by vytvořil již i veškerý doprovod startujících.
Bohužel jak v loni v Poděbradech, tak
letos ve Zduchovicích se nepodařilo pro
finále tuto podporu získat a celý závod měl,
přes velmi atraktivní cenu, téměř provinční
charakter.
V základním kole finálové soutěže -L**se jako první umístila Jiřina Pružinová na
ASWAN TARA před Jitkou Opatrnou na
BOXER.
Po vyhlášení vítězů všichni bezchybní
s napětím čekali, jaký čas je v zapečetěné
obálce skryt uvnitř hlavní ceny. Pokud by
se někomu z jezdců podařilo tohoto času
na setinu přesně docílit byla by soutěž rozhodnuta .
Hlavní rozhodčí paní Marcela Šímová
(Pokračování na str. 2)

Chiara Szitášová přebírá hlavní cenu ve
společnosti moderátora odpoledne Aleše
Suchánka

CDI***W/CDIJ
Mariánské Lázně
Týden po mistrovství ČR se konaly
mezinárodní drezurní závody v Mariánských Lázních. Tyto závody už mají opravdu mezinárodní charakter a divákům se
představili jezdci čtrnácti států. Vedle států
Evropy to byli i zástupci USA, Kanady
a JAR.
Mezinárodní byl i sbor rozhodčích ve složení Petr Holler, Kerstin Holthaus, Rolf
Beutler-Bath (GER), Janusz Lawin (POL),
Elizabeth Koffmahn (AUT), Kinga SzucsGaspar (HUN) a ČR zastupovala Helena
Žižková.
Soutěžím juniorů (JU, JJ, vJ), kde startovalo celkem sedm jezdců s devíti koňmi
(bez české účasti), kralovala německá
jezdkyně Franziska Stieglmaier s koněm
RATZ-FATZ, která zvítězila ve všech třech
dnech, následována jezdci z Polska. Technické chyby se dějí i na obdélnících a kuriozitou bylo vyloučení polského jezdce
v nedělní volné sestavě, když smekl
k pozdravu v závěru úlohy dříve, než
zastavil .
"Malá runda" (SG, IM1, vIM1) měla na
startovní listině celkem 20 jezdců z osmi
(Pokračování na str. 3)
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REPORTÁŽE

Auto Hase Volvo Tour
a Parkurová Extraliga
(Dokončení ze str. 1)
oznámila utajovaný čas - 71,26 s. Protože
ho nedocílil, bylo oznámeno deset dvojic,
které byly nejblíže a o hlavní cenu se soutěžilo v klasickém rozeskakování.

Hlavní dva aktéři finálových Zduchovic
Ladislav Krulich a Václav Růžička
Finálová desítka byla složena velmi
pestře. Z profesionálních matadorů na straně jedné a dvou patnáctiletých adeptů na
straně druhé. Několik z nich podlehlo tlaku
a stal se jim osudný riskantní obrat na dvojskoku, kde se dalo vše získat nebo ztratit.
Luxusním vozem nakonec odjela
maminka teprve patnáctileté Chiary Szitášové, která zvítězila na koni LUKY 1.
Nyní zve jezdecký areál Zduchovice
všechny příznivce jezdectví na poslední
kvalifikační kolo Junior Channel Star
(20. -21.9.), které zaštiťuje náš čtrnáctideník Jezdec. Zváni jsou i příznivci dobrého
vína, protože závody budou spojeny
s Vinobraním.
Veškeré dění ve Zduchovicích můžete
sledovat i on-line na stránkách
www.kone-zduchovice.cz

Pardubice
V Pardubicích probíhala o víkendu 5.-7.
září výstava Koně v akci a v rámci výstavy
zde probíhalo i skokové mistrovství oblasti
a jako hlavní soutěž - Cena Pardubic, vyvrcholil letošní 1. ročník České parkurové
extraligy, kterou zorganizovala agentura
Vera.
Agentura Vera zajistila pro své první
finále (-S**+ ST**-) 150 000,- Kč a pozvala
dvacet nejlepších dvojic z kvalifikací. I když
se některé dvojice omluvily a pořadatelé
postupně zvali další umístěné, nakonec
dorazila do Pardubic pouhá patnáctka soutěžících.
Prvním vítězem se stal, po rozeskakování tří koní po dvou kolech bezchybných,
Luboš Vondráček na ARGON 1 (Stáj
Vondráček), který i rozeskakování absolvoval bez chyby. Jeho dva konkurenti shodně
v rozeskakování jednou chybovali a druhýy
skončil Martin Matějka na LUWEX ADOLPH MM(Egersmann Caro As) před Nathálií Crnkovou na LA GABANA (Bost Praha).
Výsledky naleznete na
www.parkurovaextraliga.cz

Foto K. Návojová
Foto J. Bělohlav
Oblastní přebor VČo (-S**-) vyhrála Lucie
Kubíková na VESNIT

CSIO je tady

Jan Studnička na GODDESS (Centrum
Zájezd) se stal majitelem prvního traktůrku
John Deere

Vyvrcholení české skokové sezóny přilákalo do Prahy jezdce Belgie, Bulharska,
Dánska, Finska, Francie, Irska, Itálie,
Maďarska, Rakouska, Řecka, Německa,
Polska, Slovenska, Slovinska, Švédska,
Švýcarska a Velké Británie. Všechny tyto
země s výjimkou Řecka vysílají také tým do
Poháru národů.
O vedoucí pozici ve FEI Poháru národů
a o postup do Superligy bude bojovat především Francie, která o jediný bod vede
před Itálií.
Letošní Velká cena Prahy je kvalifikací
pro mistrovství Evropy 2009 v britském
Windsoru. V Praze jsou opět světová jména jako Kevit Staut, Nicolas Delmotte či
Florian Angot z Francie, dále Ital Emanuele
Gaudiano, Bulharka Samantha McIntosh či
dánské jezdkyně Linea Ericsson a Tina
Lund.
Parkury v Praze staví opět Olaf Petersen. Startovní listiny a výsledky najdete na
www.csio.cz
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CDI***W/CDIJ ....
Dokončení ze str. 1
států včetně ČR. Naše barvy hájily Libuše
Půlpánová, Michaela Habásková, Ema
Jančářová, Alena Zeusová a Dita Krčmářová. V pátek a v sobotu končily naše jezdkyně v druhé polovině výsledkových listin. Do
nedělního finále pro 12 nejlepších se nakonec dostala Eva Jančářová s ATHOS 7
a Michaela Habásková se SAPIENS-K.
Eva Jančářová skončila na osmém, dekorovaném místě.
Tuto soutěž lze označit jako "malé mistrovství Německa", protože německé jezdkyni obsadily prvních šest míst. Zvítězila
Holga Finken s koněm RUSTY s celkovým
výsledkem 73,70%
V nejvyšší skupině (GP, GPS a vGP)
startovalo 21 dvojic ze dvanácti států.
Prvenství v páteční GP/2003 získali opět
Němci zásluhou Giny Capellmann-Lütkemei
s koněm BALDESSARINI. Sobotní odpoledne vrcholilo soutěží GPS/2003, startovní listina obsahovala devět jmen. Tentokrát se
museli i Němci sklonit před irskou dvojicí
Anna Merveldt a CORYOLANO. Na startu
obou těchto dvou soutěží byl i Alexander
Onoprienko s koněm ARCON, který se
umístil nejprve na 19., a potom na 8. místě.
Nedělní pěkné počasí přilákalo poměrně
dost diváků a v soutěži vGP bylo na co se
dívat - představilo se 12 nejlepších dvojic,
zvítězila Gina Capellmann - Lütkemeier
a BALDESSARINI (GER) před M. KrinkeSusmelj s CORINGH (SUI) a CH. Laarakkers s OVATION (NED).
P. Loudová
Celkové výsledky: junioři - JU/2006 (9) 1.
Franziska Stieglmeier - RATZ-FATZ (GER)
67,524%, 2. Mateusz Cichon - ELDERMAN
(POL) 65,238%, 3. Mateusz Cichon - PROSARIO
II (POL) 64,381%, JJ/2006 (9) 1. Franziska Stieglmeier - RATZ-FATZ (GER) 67,500%, 2. Franziska Stieglmeier - LU-LU (GER) 67,00%, 3. Wiktoria Siergiej - UP DATE (POL) 64,00%, vJ/2000
(7) 1. Franziska Stieglmeier - RATZ-FATZ (GER)
71,167%, 2. Wiktoria Siergiej - UP DATE (POL)
66,583%, 3. Katarzyna Przybylo - ANNA#S LIFE
(POL) 63,333%, malá runda - St. Georg/2000
(21) 1. Holga Finken - RUSTY (GER) 70,750%,
...14. Libuše Půlpánová - DAF ONDRÁŠ (CZE)
62,00%, ..16. Michaela Habásková - SAPIENSK (CZE) 60,150%, IM I (20) 1. Holga Finken RUSTY (GER) 70,650%, ...13. Ema Jančářová ATHOS 7 (CZE) 61,400%, 14. Michaela Habásková - SAPIENS-K (CZE) 61,250%, IM I Free
Style (12) 1. Holga Finken - RUSTY (GER)
73,700%, ... 8. Ema Jančářová - ATHOS 7 (CZE)
66,250%, ...11. Michaela Habásková - SAPIENSK (CZE) 63,050%, velká runda - GP(21) 1. Gina
Capellmann-Lütkemeier - BALDESSARINI(GER)
69,042%, 2. Anna Merveldt - CORYOLANO (IRL)
68,167%, Holga Finken - WUNSCHTRAUM
(GER) 67,417%, GPS (9) 1. Anna Merveldt CORYOLANO (IRL) 70,200%, 2. Holga Finken WUNSCHTRAUM (GER) 68,800%, 3. Ina Saalbach-Müller - LAYANNA (GER) 65,400%,
vGP/2006 (12) 1. Gina Capellmann-Lütkemeier BALDESSARINI (GER) 73,800, 2. Marcela Krinke-Susmelj - CORINTH (SUI) 72,150%, 3. Christa Laarakkers - OVATION (NED) 71,950%.

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Skokový pohár před finále
Poslední prázdninový víkend se po letní
přestávce (osmé kolo se konalo v Jemčině
počátkem července) opět rozeběhl Český
skokový pohár. Pořadatelem 9. kola byl JK
Slavia Plzeň.
Oproti minulosti sáhl vedoucí pořadatelkého týmu Jan Stroner po novém staviteli
parkuru a autorem kursů byl Petr Švec.
Tento bývalý reprezentant a stále velmi
aktivní jezdec a trenér již sice parkury staví
řadu let, ale v obtížnosti -T- měl v Plzni
svoji premiéru. Jak sám přiznal, byla pro
něho, přes letité zkušenosti, zodpovědnost
poněkud svazující.
Premiera však dopadla dobře a parkury
v Plzni byly hodnoceny jako zdařilé. Závěrečná Velká cena (-T**-) Petra Švece se zařadila mezi nejtěžší parkury sezóny a po našich
úvahách jsme tomu právě v Jezdci rádi.
Sobotní program vrcholil soutěží -ST**-,
ale té ještě předcházela specialita plzeňských závodů a tím je sponzorská soutěž
družstev. Ta je koncipována jako soutěž
tříčlenných týmů, v nichž jeden člen absolvuje obtížnost -L-, druhý -S- a třetí -ST-.
Všechny parkury mají stejný kurs a tudíž je
jediná prohlídka parkuru a tím soutěž
neztratí tempo.

Startem stačí jednou
Mezi sedmi družstvy byly nejúspěšnější
ženy soutěžící pod názvem Královny ze
Sáby. Dívčí tým ve složení Chiara Szitášová - PINK PANTER (-L), Barbora Tomanová - COHEN (-S-) obě startující za Dance &
Jump Team a Zuzana Zelinková - WINSTON-G (-ST) zvládl jako jediný všechna
tři kola čistě. Na druhém místě skončilo
favorizované družstvo STK ChvojkoviceBrod Jiří Papoušek (KLIVIE), Ludvík Jandourek (CASIO Karsit) a Aleš Opatrný - LE
CARINO, kteří také na skocích chybu neudělali. Diváci se však rozeskakování nedočkali, protože ani zkušení jezdci se občas
nevyvarují technických chyb a Jiří Papoušek projel po zazvonění dvakrát start.
Výsledných 7 trestných bodů tak stačilo
pouze na 2. příčku.
Závěrečný -ST**- parkur zvládlo ze čtyřiceti 11 dvojic bezchybně. Nakonec zvítězil
Aleš Opatrný na TITAN R.S před Rudolfem
Fialou s CASSINI#S SON a formu ukázal
i třetí Jaroslav Jindra na CANON-P Max.
Tato trojice byla i v rozeskakování bezchybná.

Podle očekávání se nakonec konalo
i rozeskakování, protože i ve finále viděli
diváci sedm bezchybných výkonů. O vítězi
i v závěrečném vyvrcholení rozhodoval
čas, protože se vedle vítězného Aleše
Opatrného (QUORUM), podařila v rozeskakování nula i nakonec druhé Kateřině
Mestanhauserové s PAY DAY.

Poprvé Jindra
Obtížnost Velké ceny potvrzuje skutečnost, že pouze dvěma jezdcům z 28 členného pole (Jaroslav Jindra - CANO-P Max
a Zuzana Zelinková - WINSTON-G) se
podařilo překonat základní kurs s nulou.
Mezi devět finalistů tak postupovaly i dvojice s 12 body.
Ve finále byly nuly tři, ale ani jednomu
z čistých v základním kole se to nepodařilo. Se součtem 4 body byly tři dvojice.
S nejrychlejším časem ve finále tak zvítězil
Jaroslav Jindra a CANON P-Max před
Jiřím Lužou na RONALDO-S (Stáj Schneider) a Petrem Eimem na GENIUS Lysák
ze Zemského hřebčince v Tlumačově.

Finále se blíží
Ve dnech 20. - 21. září se bude konat
předposlední 10. kolo ČSOB Českého skokového poháru a pořadatelem je mostecký
Hipodrom.
Finále se letos koná v rámci 37. ročníku
Ceny Radegasta v TJ Slovan Frenštát ve
dnech 26.-28. září. O definitivní pořadí pak
zde budou bojovat poprvé i junioři ve finále
Dance & Jump Junior Cup.
Ve finálové čtveřici ČSOB ČSP jsou po
devátém kole Aleš Opatrný, Rudolf Fiala,
Jaroslav Jindra a Zdeněk Žíla. První dva
jezdci mají větší odstup Jaroslav Jindra
a Zdeněk Žíla budou muset o účast ve finále ještě zabojovat a největšími soupeři jim
jsou Ludvík Jandourek a Zuzana Zelinková.
Foto M. Kůstková

Spokojená Kateřina
Nedělnímu vyvrcholení předcházela Malá
cena (-S**- + finále), ve které startovalo 75
dvojic. Do finále postupovalo 18 dvojic
a protože bylo celkem 31 jezdců s nulou,
rozhodoval i o postupu dosažený čas.

Mezi juniory byla v Plzni nejúspěšnější
Kateřina Mestenhauserová, ale na čele
celkového pořadí zůstává stále Jan Zwinger před Nathalií Crnkovou.
Podrobné výsledky na
www.ceskyskokovypohar.cz

Jezdectví
a marketink
Jezdecká sezóna má za sebou další
nabitý víkend. Ten přinesl vedle novinky
sezóny - Finále Parkurové extraligy, které se konalo na výstavě Koně v akci
v Pardubicích, i Finále KMK v Opavě
a současně i Miliónový víkend ve Zduchovicích. Zároveň s těmito „velkými”
akcemi se konaly na dalších zhruba dvaceti místech jezdecké akce „menší”.
Pokud bychom měli měřit čistě ekonomicky, tak největší byl zduchovický Milionový víkend. Vedle tří extra cen (2x traktůrek John Deer v hodnotě 150 000,a vůz Volvo S 40 v hodnotě 640 000,- )
zde bylo rozděleno dalších 150 000,- Kč.
Agentura Vera zajistila pro finále své pardubické Extraligy 150 000,- Kč a při finále KMK se jezdilo o další tisíce, tentokrát
ze státní kasy.
Především díky seriálu Auto Hase Volvo Tour, s neuvěřitelně atraktivní cenou
i v rámci Evropy, může dotacemi víkendu
6.-7. září, konkurovat v letošním roce
pouze právě probíhající CSIO (60 000,Euro).
Bohužel tuto finanční atraktivitu nedoprovodil odpovídající zájem jak sportovní,
tak divácké veřejnosti. Spokojeni byli
pořadatelé v Pardubicích. Ti si diváky zajistili díky výstavě Koně v akci. Na tu tentokrát dorazilo dost lidí, kteří udělali kulisu
i jezdeckým závodům. Na kolbiště však
nalezlo cestu (finále -S**- + ST**-) pouze
15 dvojic. Kapacita 20 míst zůstala nevyužita a tak se část štědré dotace dostala na
všechny, kteří soutěž dokončili (12).
Ještě smutnější to bylo ve Zduchovicích. Zde přilákala možnost neuvěřitelné
výhry k základnímu -L**-, ve kterém se
navíc soutěžilo o 20 000,- Kč, pouze 61
koní. Spokojeni jistě nebyli ani sponzoři
z firem John Deer a Volvo Auto Hase,
kteří museli být překvapeni nezájmem
diváků. Těch sledovaly vyvrcholení po
oba dny pouze desítky. Zduchovice sice
neoplývají nějakým výrazným kouzlem
samotného místa, ale pozorný pořadatel
si diváků hledí v oblasti kulinářské a jezdci i koně si lebedí na výborném povrchu.
První zářijový víkend ukázal, že český
jezdecký sport ještě není dostatečně připraven na marketinkové možnosti naší
bohatnoucí společnosti. Lesk samotného
bohatství nestačí a ukazuje se, že získat
popularitu a poučené publikum bude
výrazně obtížnější než získat sponzorské
miliony. Musíme pouze doufat, že to
neodradí všechny schopné manažery,
kteří podporují či ovlivňují prostředky
proudící prostřednictvím cen a dotací do
českých jezdeckých středisek.
Cyril Neumann

CSIJ-A Cinzano
V devátém kole ČSOB ČSP v Plzni zvítězil
Jaroslav Jindra na CANON-P Max
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Dvě české juniorky ze stáje Dance &
Jump Chiara Szitášová (PINK PANTER.
TABACA) a Barbora Tomanová (KOHEN,
CAREFUL) startují ve dnech 12.-14. září
na juniorském CSI v italském Cinzanu.
Vedoucím týmu je Jiří Pecháček.

DISKUSE

DISKUSE

Co bude dál?
Naše diskuse má mnoho úhlů pohledů,
ale pokud se podrobně podíváme na problémy, které diskutující zdůrazňují, převažuje
téma nevyhovujícího vzdělávání. Současná
jezdecká společnost trpí nedostatkem autorit. Jiří Pecháček, jako hlavní osobnost našeho poválečného sportu, je jedním z těch, který si prestiž poctivě zasloužil a měl by tak být
respektován. I v Jezdci však máme zkušenost, že zdaleko ne vždy to platí. Naše bouřlivě se rozvíjející a stále se omlazující společnost sebou totiž přináší i jeden dosud
nepojmenovaný problém. Absenci paměti.
Mnoho nových jezdců a jejich pomocníků je
přesvědčeno, že historie jezdectví začala
někdy okolo doby jejich vstupu. V posledním
čísle Jezdectví byl rozsáhlý rozhovor právě s
Jiřím Pecháčkem. Protože mě rozhovor zaujal požádal jsem Jiřího Pecháčka, aby nám i
on řekl „Co bude dál?"
S příspěvkem pro rubriku Jezdce jsem
chvilku váhal. Ne, že bych neměl názor na
situaci v našem sportu, ale příliš často se
potýkám s pocitem, že o názory mojí klasicky
vzdělávané jezdecké generace již mnoho
současných jezdců nestojí. Hned na začátku
musím říci, že souhlasím s míněním předchozích autorů, že současný skokový sport je
díky svému rozmachu na mnohem vyšší úrovni než tomu bylo za časů mého juniorského
věku. Většina výkonů na kolbištích působí na
první pohled dobře, armáda jezdců dosahuje
lehké či střední obtížnosti, velká část z ní i
středně těžké. Přesto, stejně jako mnozí přede mnou, nejsem s vývojem jezdeckého sportu u nás spokojen. Proč tomu tak je?
Sedmým rokem vedu Sportovní centrum
mládeže a zde se setkávám s nastupující
jezdeckou generací. Mám příležitost nejenom setkat se vzorkem jezdecké vzdělanosti, ale současně jej i ovlivnit. Ve SCM jsem
získal následující zkušenosti:
Za prvé: přes obrovské možnosti, které
současná generace má v přístupu k informacím, téměř nikdo nic nečte a nestuduje. Platí
to o jezdeckých učebnicích i časopisech.
Za druhé je chybou nás všech, že současná generace (a tedy i jezdecká) dospívá
v prostředí, které uznává pouze výsledek.
Tohle platilo dříve jen do jisté míry. Paradoxně naší výhodou bylo, že ekonomické
možnosti, či spíše nemožnosti, nás nemilosrdně donutily jezdecké problémy řešit.
Dnes se nikdo nechce zdržovat a něco se
učit a tudíž je jeho poznání velmi mělké.
A za další, a zde nevím, jak odlišná byla
moje generace, a mohu mluvit pouze za
sebe, mě stále ještě přivádí k údivu životospráva našich jezdců, kteří jsou bohužel pří-

kladem těm mladým.
Součástí každých jezdeckých závodů jsou
divoké večírky, kde
ústředními postavami
jsou sportovci a to bylo
pro mě vždy zcela nepochopitelné a nepřijatelné.
Jezdci přece mají druhý
den podat výkon a nikoliv ohrozit leckdy mnohaměsíční úsilí celé skupiny
lidí a koní.
Ale abych také přispěl
s výhledem Co bude
dál? či spíše Co by mělo
být dál?
Zásadní
problém
vidím ve vzdělávání. My
všichni a pochopitelně především ČJF musíme nalézt východisko z nynějšího jezdeckého
modelu, který nenutí jezdce učit se jezdit.
Jezdectví se po letech, i našeho usilování,
zcela zaměřilo na výkon v soutěži. To je příčinou toho, že platí jenom vítězství.
Současné parkurové jezdectví se, vedle
hledání vhodného koně, zcela scvrklo na
otázku jak se dobře přiblížit ke skoku. Takové
poznání je pro překonání parkuru jistě důležité. Z hlediska jezdectví je to však velmi málo.
Je nejvyšší čas ukázat naší jezdecké společnosti i jiné cesty, které se však s úspěchem v
soutěži nevylučují. Je to především cit pro
koně. Cit pro jeho fyzické i psychické možnosti. Jak toho docílit?
V prvé řadě by se měla obnovit publicistická činnost ČJF, která potřebné informace přinášela formou metodických dopisů. Podoba
těchto dopisů bude asi jiná než tomu bylo
před lety, ale psanou informaci považuji za
nezbytnou.
Dále si myslím, že by měl být nastaven
školicí systém ústící ke jmenování nových
autorit. Ten přes častý styk se zahraničím
nezaznamenal za posledních dvacet let přínosné změny a to je trestuhodné. Školicí
systém musí být schopen přinést adeptům na
cvičitele a posléze trenéry takové poznání,
které bude možné a současně nezbytné dále
prohlubovat a usměrňovat. Systém, ve kterém je oprávnění cvičit jezdce uděleno na
základě jednorázové zkoušky, a tím je vše
definitivně skončeno, považuji za zcela nepřijatelný. To se však týká i rozhodčích a vůbec
si nedovedu představit, že odborníci na
všech úrovních by neměli mít zcela pravidelnou možnost, (zdráhám se použít i slova
povinnost, protože chci věřit, že právě oni
mají osobní zájem na svém vzdělávání), své

názory diskutovat, korigovat a rozvíjet. Při
těchto školeních, či diskusních forech by
měli možnost své pochybnosti či poznatky
ověřovat či odstraňovat i všichni další, kteří
by se chtěli zúčastnit. Jen takový systém by
mohl vytvořit jisté elitní prostředí, které by
pomáhalo k růstu autorit. Dnes je za autoritu
považován pouze ten, kdo dosáhl určité,
pokud možno té nejvyšší, výkonnosti. Máme
ale mnohaleté zkušenosti, že jen to k předávaní poznatků nestačí.
Na základních úrovních by se pak vše
mělo soustředit na výuku v jízdě a otázky
soutěžení odsunout na druhé místo. Tuto
výuku v jízdě pak musí podpořit systém soutěží, který umožní úspěch právě i jezdecky
poctivě postupujícím jezdcům. Nepochybuji
o tom, že úspěch ve standardních soutěžích
se dostaví také, ale později a bude o to trvalejší. Takový systém by vedle dobře jezdících lidí produkoval i standardně ježděné
koně. K tomu je určitě nutné zabývat se termínem profesionál a potřeba rozlišit jezdce
na tyto dvě skupiny již zazněla.
K nutnosti rozvíjet v jezdcích cit pro koně
a jejich fyzické i psychické možnosti, mám
konkrétní návrh. Problém vidím v soutěžích
pro čtyřleté koně. Tomu, proč by právě ve
skocích měl být kůň připraven za jedinou
zimu, nerozumím. Soutěže čtyřletých jsou
buď obrazem jejich neuvěřitelných schopností, či ekvilibristikou jezdců. Většinou jsou
však pro koně nekorektní záležitostí.
Vytvoření vzdělávacího systému cvičitelů
- učitelů jízdy, rozhodčích a trenérů, ve spojení se zavedením alternativního systému
soutěží, organizací školicích a diskusních
setkání na všech úrovních, považuji za jedinou a rychle proveditelnou změnu jezdecké
společnosti k lepšímu.

V předcházejícím textu vidíme, jak se obecné pojmenovávání neduhů našeho jezdectví završilo poznáním, že vzdělávací systém ČJF
kulhá na všechny čtyři. Pominout řešení nabízená Jiřím Pecháčkem, si vůči členské základně ČJF zodpovědní lídří, sotva mohou bez
následků dovolit. Obecné závěry mají vždycky v pozadí mnoho individuálních příběhů. Na příběh Michaely Nágrové organizační struktura
ČJF zjevně není připravena a ona si bude muset pomoci, jak umí. Při bližším pohledu se nelze ubránit dojmu, že ČJF není schopna pomoci
k prospěchu českého jezdectví nejspíš vůbec nikomu. Ale hlavně mám velmi vtíravý pocit, že si s tím nikdo hlavu neláme. Cyril Neumann
Většinu svého života se pohybuji
v jezdeckém světě. Čtu pravidelně
Jezdectví i JEZDEC, jehož diskusní
téma mne také oslovilo. Minule psal
Petr Eim, že by i ostatní mladí měli mít
příležitost se vyjádřit. Necítím se tak
stará a rozhodla jsem se popsat svůj
příběh. Napadlo mne, že moje cesta
nemusí být ojedinělá a že třeba mluvím i za jiné, kteří se rozhodli od základů změnit svůj život.
Už jako dítě jsem moc chtěla jezdit
na koni, začala jsem se vozit na vesnici u sedláka. S organizovaným jezdec-

kým sportem jsem se potkala teprve na
SZeŠ v Hořicích v Podkrkonoší, vlastně
na jejím školním statku. Výcvik tam vedl
Milan Neumann. Když to shrnu, jezdila
jsem léta jen "na procházky" a nic mi
nechybělo. Drezuře jsem se začala
věnovat až v Mariánských Lázních s příchodem Jana Holcbechra do trenérské
funkce Jezdecké společnosti.
Můj první úspěšný kůň byl ELORUSK, toho ještě se mnou jezdil i můj trenér
a dostali jsme se až do Svatého Jiří.
V řadě jiných koní na prodej přišel
k nám i KOMPAS-K, toho už jsem pod
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Holcbechrovým vedením jezdila sama
a zůstal mi. Odborně na nás dohlížel
i můj tchán ing. Václav Nágr, několikrát jsme vyhráli Intermediare I. KOMPAS-K je mým hlavním koněm i na
mém novém působišti v Dobřenicích.
Je mou jezdeckou a trenérskou vizitkou, svým žákům mohu ledacos ukázat.
Vždycky jsem chtěla víc umět jezdit
než jenom vyhrávat. Přišla jsem na to,
že se musím profesionalizovat, abych
mohla jenom jezdit a trénovat,
a nerozmělňovat se v jiných aktivitách.
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Foto M. Straková

Měla jsem štěstí vidět dobrou práci i venku. Tchán mi umožnil pobyt u Wolfganga Müllera, trenéra obou sester Saalbachových. To je takový základní model, představa, kterou
mám před sebou.
Přišla jsem do Dobřenic, abych se osvobodila od problémů, které mi bránily soustředit
se na koně a postavit se na vlastní nohy. Poslední dobou už jsem neměla trenéra
a nahrazovala ho jakousi poradkyní v osobě Ing. Kristiny Fialové. Ona byla mým "zrcadlem" a bez ní by to šlo těžko. V Dobřenicích jsem našla jak příznivé přijetí, tak zázemí
k práci. Je tu kde ustájit koně a kde jezdit venku i na hale.
Poptávka po jezdeckém vzdělávání výrazně převyšuje nabídku. Vím to podle návalu
klientů, kteří se mi přihlásili okamžitě, jakmile mé nové působiště vešlo ve známost. Přespolní, kam bych musela dojíždět, musím odmítat. Nově si organizuji život, dozvídám se,
kolik koní dokáži svědomitě odjezdit, kolika lidem mohu dát hodinu.
Nechci se vymezovat vůči naší drezurní scéně, jenom nejsem z těch, co na koni "spěchají k ohni". Mí koně se v pohybu občas mohou i jen tak převalovat, učím se být trpělivá. Budu potřebovat podobně laděné zákazníky, jimž hrubosti a spěch taky nesedí.
Mám v práci sedm cizích a tři vlastní. Ti moji jsou už zmíněný KOMPAS-K (Comero),
RUBÍN (Rohdiamant) a AMUR (Abanos). Budu je chtít ukázat na obdélníku, abych některým našla kupce. Tuším, že půjde o „těžký chleba". Chci se dál učit, abych se dostala do
Grand Prix jako jezdec i trenér. Musím si najít vlastní cestu, ČJF mi toho v mé situaci moc
nenabízí. pro mne je „Co bude dál?" otázkou zcela zásadní, protože jde o budoucnost
povolání, které jsem si vybrala.
M. Nágrová (37)

Spřežení na šampionátech
Konec srpna a začátek září byl ve znamení světových šampionátů jednospřeží a čtyřspřeží. Jedničky se sešly 27.-31. srpna v polském Jarantówu a čtyřspřeží 4.-7. září
v holandském Beesdu. Na obou akcích byla i česká spřežení.

Jarantów
Na MS jednospřeží nás reprezentovali
Tomáš Barták ml. a Marek Jirgala. Ke kondiční zkoušce nastoupilo 71 koní z 20 zemí
světa. Naši problémy neměli, ale do drezurní
úlohy bylo připuštěno 66 koní.
Tomáš Barták startoval ve čtvrtek a získal
67,20 tr. bodů. Marek Jirgala zajel drezuru
s 61,44 trestnými body. Celkově naši jezdci
obsadili 36-37. a 51. místo. I když se jednalo
o MS, v mnoha případech se rozhodčí velmi
rozcházeli. Také skutečnost, že hlavní rozhodčí zakázala po prvním dni zveřejnit průběžné výsledky, byla minimálně překvapující
a s tímto postupem se normálně nesetkáme.
Na prvním místě byl v té chvíli Jan Van Den
Broek (NED).
Sobotní maraton se skládal ze tří úseků
o celkové délce 14 km s osmi překážkami .
Dokončili všichni soutěžící, až na polského
reprezentanta Maciejka Foreckiho, který byl
na páté překážce z důvodu zranění koně
vyloučen. Marek Jirgala po výborném crossu
obsadil 20. místo. Tomáš Barták měl kolizi
před startem do překážkového úseku
E a přestaly mu fungovat brzdy. Přesto se
svým bratrem Adamem Bartákem dokázali
soutěž dokončit a umístili se na 44. místě.
Vítězem se stal Andreas Rathner (AUT), který divákům připravil dech beroucí podívanou.
Za slunného počasi se na start nedělního
parkuru postavilo celkem 64 jezdců. Neštěstí
potkalo maďarského závodníka Vilmose
Jambora, který v příliš velké rychlosti nezvládl obrat a převrátil se. Ačkoli bylo třeba
sanitky pro spolujezdkyni, nakonec všichni,
včetně koně dopadli dobře. Našim jezdcům
se při poslední soutěži příliš nedařilo a v celkovém hodnocení propadli. Tomáš Barták
zajel sice pouze se dvěmi shozeními, avšak
s překročením časového limitu získal 18,52
trestných bodů, Marek Jirgala jel pro změnu
ve velmi dobrém čase, ale shozením pěti
míčků inkasoval 15 trestných bodů. Parkur
vyhrál Eric Renaud (SUI) následovaný Bartlomiejem Kwiatekem (POL) a 3. místo vybojoval Ryszard Gil (POL). Všichni jezdci jeli za
0 trestných bodů, což se ještě podařilo Janu
Van Den Broekovi, který obsadil 4. pozici.
V celkových výsledcích naši jezdci obsadili 34. (Marek Jirgala) a 54. (Tomáš Barták)
místo. Vítězem celého mistroství se stal
Holanďan Jan Van Den Broek před Ann-Vio-

laine Brisou (FRA) a Jan em Moonen
(NED). V týmech zvítězila Francie před
Německem a Švýcarskem. Naši obsadili 15.
pozici.
Dita Endtová
Detailní výsledky na
www.jarantow2008.com

Beesd
V každém sudém roce je pořádáno MS
čtyřspřeží, to letošní se konalo v Nizozemském městečku Beesd. Organizátoři připravili pro 58 startujících dokonalý, pořadatelsky zvládnutý program.
Celé zázemí bylo pojato v až maximalistickém stylu - perfektně připravená hlavní
aréna byla samozřejmostí, k dispozici čtyři
tréninkové obdelníky, dostatek ostatních
ploch, krásné maratonské překážky ve velkém stylu a dosud nejvyšší finanční dotace
140 tis. Euro byla třešničkou na dortu. K
tomu všemu probíhal počas celého mistrovsví bohatý doprovodný program. Celkový
dojem zcela převyšoval doposud nastavený
standard a jistě i zde můžeme čerpat inspiraci pro pořadatelství u nás avizovaného MS
2 pro rok 2013.

Za barvy České republiky přijeli bojovat
pouze Jiří Nesvačil a Petr Vozáb, když pro
zdravotní problémy svých koní nemohli
odcestovat další přihlášení Josef Hrouda a
Ladislav Jirgala.
V drezurní zkoušce obsadil P. Vozáb 31.
a J. Nesvačil 45. místo. Roli favorita v této
zkoušce potvrdil Ch. Weber ( USA ) a vyhrál
drezuru na MS již potřetí v řadě se ziskem
32.13 tr.bodu, 2. I.Chardon ( NED ) a třetí
nestárnoucí matador tohoto sportu 73 letý
G. Bowman ( GBR ).
Maratonem, naší tradičně nejlepší disciplínou, projel velmi dobře J. Nesvačil 17.
Bohužel tolik se již nedařilo P. Vozábovi,
který musel ve vodní překážce nuceně
zastavit, jelikož jeden z koní měl nohu za
postraňkem (zakazují pravidla ) a opravení
znamená 10 tr.bodů a i forma koní se s mistrovstvím zrovna nepotkala ( 48. místo ).
V závěrečném parkuru již naši jezdci příliš
trestných bodů nenasbírali a tak v celkovém
účtování zbylo na J. Nesvačila pěkné 26.
místo a P. Vozába 49. příčka . V soutěži
družstev (celkem 16) naši obsadili 12. pozici.
Kovy nejcennější si v družstvech odvezli
domácí Holanďané, 2. Němci a 3. Maďaři.
Mistrem světa, který se zapíše do historických tabulek, jelikož se stal mistrem již po čtvrté, je Ijsbrand Chardon ( NED ), druhý skončil
Ch. Weber ( USA ) a třetí B. Exell ( AUS ).
Kompletní výsledkový servis naleznete na
www.wkvierspannen.nl
J. Pavel

Foto D. Strmisková
Jiří Nesvačil (Favory Team) obsadil při MS čtyřspřeží v holandském Beesdu 26. místo
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Co se děje
Opavské finále
v Kladrubech?
Protože v posledních dnech pronikly na
veřejnost “zaručené” zprávy ohledně
výměny na postu ředitele Národního hřebčína, požádali jsme prostřednictvím kanceláře přímo ministra zemědělství Petra Gandaloviče o nastínění dalšího vývoje
v Kladrubech nad Labem.
Odpověď zpracoval tiskový mluvčí ministerstva zemědělství Petr Vorlíček.
MZe spolu s ministerstvem kultury
a Pardubickým krajem připravuje razantní
investice do NH Kladruby, které by měly
jednak sanovat nemovitosti národní kulturní
památky a jednak umožnit lepší využívání
celého areálu a koní pro širokou odbornou
i neodbornou veřejnost.
Posláním nově zřizované odborné rady
je především optimalizovat úvahy o nových
aktivitách v NH Kladruby se zřetelem na
dlouhodobě udržitelný rozvoj Starokladrubského koně. Jde o systémové ustanovení
odborné rady, která bude oponovat a navrhovat změny v nové koncepci NH - právě
s ohledem na nové možnosti vznikající
s připravovanými investicemi. MZe zatím
oslovilo tři odborníky (ing. Zdeněk Müller,
ing. Jiří Kunát, MVDr. Jaromír Oulehla), ale
optimální počet členů Odborné rady to není
(pravděpodobně by mohla být pětičlenná).
Pokud skutečně dojde k jejímu ustanovení,
bude to poradní orgán zakladatele i ředitelky NH současně a bude zanesen do Statutu podniku. Pro odvolávání ředitelky NH
nejsou žádné důvody.
Pokud jde o zmíněné investice, tak zatím
konkrétnější být neumíme, neboť tato aktivita je v plánu resp. ve výhledu pro příští
rok. Momentálně probíhá v hřebčíně
forenzní audit, který bude základem pro
ekonomickou analýzu, která podmiňuje
zmíněné investice do budoucna.

První zářijový víkend (6-7. 9.) se na
opavském kolbišti uskutečnilo finále KMK
pro 4-6 leté klisny a hřebce.
U čtyřletých klisen jsme se ani jednou
nedočkali bezchybných obou kol a vítězka
CALISTA-T s Natálií Roučkovou (JK Tarpan-23,817) si mohly dovolit chyby hned
dvě. U hřebců zvítězil potomek Catokiho
CAI s Pavlem Hladíkem (DDM Praha27,467).
Pětiletý ročník měl především u hřebců
své favority - čekal se souboj CON COSMOSE (J. Vaňha) a CASSIUSE (M. Kukačka), kteří po celý rok sbírali ta nejvyšší hodnocení. Kvůli sobotní chybě na pakuru se
nakonec CON COSMOS v sedle s Alešem
Opatrným (JS Opatrný Hořovice) umístil za
Jiřím Papouškem na CASSIUS (JS Mariánské Lázně-27,300) . V klisnách zvítězila
LAURA 12 s Josefem Kinclem ml. (TJ JO
Horymas-26,700), u které se nejlepší
známky objevily za obratnost.
Foto J. Gebauer

Foto K. Návojová

14.9.
20.9.
20.-21.9.
20.-21.9.
20.9.
20.9.
20.9.
20.-21.9.
20.9.

Zlín
D/Z-S
Čakovičky
Z-L
Zduchovice
ZM-L + pony
Kolín
ZM-ST
Husinec
Z-S
Martinice
ZL-L
Tachov
Z-S
Most
ZM-ST
Hradišťko
D/Z-S FEI Dressage Challenge
20.9.
Nemochovice
D/L-TT
20.9.
Brno Žebětín
ZM-L
20.-21.9. Dubicko
Z-ST
20.9.
Přerov
Z-ST
20.9.
Žirovnice
ZM-S
21.9.
Popice
ZM-S
21.9.
Karlovy Vary S. Role
ZM-S
26.-28.9. Praha - Cís. ostrov
D/L-T ČDP
26.-28.9. Frenštát p. R.
S-T ČSP
26.-28.9. Nebanice
A/T MČR +pony
27.9.
Voleveč
ZM-L
27.9.
Cunkov
ZM-S
27.-28.9. Chomutov
V/A-D MČR
27.-28.9. Kolesa
C/ZK-Z
27.9. Olšany
Z-L
27.-28.9. Brno Veveří
Z-S
27.9.
Chotěbuz
ZM-L
27.9.
Zlín
ZM-L
27.9.
Humpolec
C/ZK-ZL

Převzato z www.cjf.cz
Hladík - CAI (JK DDM Praha), 2. D. Fialka AL CAMPO (JK Mustang Lučina), 3. R.
Doležal - CASSAL Oil Team (JK Hřebčín
Suchá), -L**- 5leté klisny (11) 1. J. Kincl LAURA 12, 2. J. Kincl - POLONIE (JK
Horymas Horní Město), 3. R. Hlaušek KELLY 6 (JK Šilheřovice), 5letí hřebci (12)
1. J. Papoušek - CASSIUS (JS Mariánské
Lázně), 2. A. Opatrný - CON COSMOS (JS
Opatrný Hořovice), 3. J. Hruška - MR.VOX
Agromarket H+B (JK Opava Kateřinky), S**- 6letí klisny a hřebci (16) 1. A. Opatrný
- SEMTEX 1 (JK Opatrný Hořovice), 2. M.
Klus - LA LEGION (JK Dřevěný dvůr Baška), 3. D. Fialka - AL CAMPO/2920 (JK
Mustang Lučina).

Pohár Prahy
Třetím kolem pokračoval v Praze - Ctěnicích 30. července seriál soutěží pony
O pohár hl. města Prahy. Na startu zahajovací soutěže, která byla vypsána jako Cena
společnosti Dance & Jump (ponyhandicap LP-) bylo 21 dvojic a vítězkou se stala Denisa Kacoli na CIBI 1 z Parkur klub Děčín. Do
třetího kola seriálu (ponyhandicap -SP-)
nastoupilo 19 dvojic a po rozeskakování
sedmi dvojic zvítězila Ivana Hronová na
MAXIMO COPILOT (Opatrný Hořovice)
před Eliškou Pavlíkovou s CIPÍSEK 1 (Farma Všemily) a Adélou Půlpánovou
s NIGHTBEAUTY T (Benátky u Sázavy).
V průběžném pořadí před závěrečnou
soutěží na Císařském ostrově (25. října)
posílila své vedení v seriálu Adéla Půlpánová na IT’S MY DANCER s celkovým ziskem
26 bodů před Eliškou Pavlíkovou s GOLDBÄR (19) a Petrou Boháčovou s TARA (14).

Sportovní
kalendáﬁ

Foto K. Návojová
Josef Kincl - LAURA 12 (JK Horymas Horní Město) - vítěz KMK 5letých klisen
Letošní ročník přinesl novinku v hodnocení šestiletých koní. Koně nejprve absolvovali dva parkury hodnocené komisaři, ze
kterých vyšlo osm finalistů do posledního
parkuru již s klasickým hodnocením na
trestné body. Po dvou kolech zvítězila
CALATA/CASSANDRA 1 se Zdeňkem
Hruškou (SS Zdeněk Hruška). Čekalo se
především, jak zareaguje na ne zrovna nejlepší průběh (po 1. kole páté místo) obhájce vítězství 4 i 5 letých hřebců AL CAMPO
s Davidem Fialkou (JK Mustang). Na finálovém parkuru jedenkrát chyboval, ale díky
nejlepšímu času se umístil na 3. místě.
Vítězství získal loňský vicešampion pětiletých hřebců SEMTEX v sedle s Alešem
Opatrným, postupující až ze sedmé pozice
(pouze 23,383). Druhá se umístila klisna
LA LEGION s M. Klusem (JK Dřevěný
Dvůr Baška), vítězka minulého ročníku
pětiletých klisen.
Nový model finálové soutěže šestiletých
má své příznivce i odpůrce, ale hlavní výtkou bylo, že změna byla oznámena až na
poslední chvíli. Uvidíme jak budou probíhat
další diskuse a zda se tento model v soutěžích KMK definitvně uchytí.
Finálové výsledky: -ZL- 4leté klisny
(16) 1. N. Roučková - CALISTA T (JK Tarpan), 2. S. Hošák - JUDITA 1 (JK Hřebčín
HF), 3. J. Hruška - GOLDEN HAIR (JK
Opava Kateřinky), 4letí hřebci (10) 1. P.
Ve třetím kole O pohár hl. města Prahy zvítězila Ivana Hronová na MAXIMO COPILOT (Hořovice)

Mezi pětiletými hřebci zvítězil CASSIUS
s Jiřím Papouškem

Blahopﬁejeme...
Mezi sedmdesátníky se 11. září zařadil
Pavel Bačík, dlouholetý zaměstnanec
Hřebčína Albertovec, nyní známý rozhodčí.

SPORT

Kůň 2008
Jubilejně po patnácté se Lysá
nad Labem stane hlavním městem koní ČR při mezinárodní
výstavě koní a všeho, co ke
koním patří Kůň 2008, která se
uskuteční ve dnech 19. -21. září.
Výstavní tradice pomalu, ale
jistě stárne, a již dnes je akce
nejstarší a největší ve východní
Evropě. Nad výstavou i tentokrát
převzal patronát ministr zemědělství ČR Mgr. Petr Gandalovič.
Hvězdou letošního jubilejního
ročníku bude mistr světa 2008
ve voltiži Petr Eim. Nabídka
vystavovatelů bude letos obohacena o účastníky z Německa,
Polska, Slovenska a Rakouska.
Stále rostoucí zájem veřejnosti o jízdu na koni přivedl organizátory k uvedení I. ročníku Mezinárodního veletrhu jezdecké
turistiky, nad kterým převzal
záštitu ministr pro místní rozvoj
Jiří Čunek.
Tradičně budou vyhlášeny
a uvedeny do Dvorany slávy další osobnosti. Naše redakce tradičně udílí svoji cenu za významný počin ve zvýraznění jezdectví
v mediální oblasti a letos jsme se
rozhodli tuto cenu věnovat kolektivu z Horse Academy Radimovice, který díky své druhé účasti
na OH, dostal koně do popředí
mediálního zájmu.

Pepo Puch
těžce zraněn
Špičkový rakouský jezdec
military, již roky startující za
Chorvatsko, se těžce zranil po
pádu na crossu v soutěži CNC
3* v německém Schnefeldu.
Pepo Puch (42) byl po pádu při
vědomí, ale s podezřením na
poranění páteře, helikoptérou
dopraven do hamburské
nemocnice. Podle posledních
zpráv jde o zranění 3.-4. obratle
krční páteře. Momentálně je,
tento i z našich kolbišť známý
jezdec, hospitalizován na klinice
v Zurüchu. Jeho zdravotní stav
se již zlepšuje, i když stále ještě
není jisté, nakolik budou následky zranění trvalé. Jeho devítiletá
klisna LADY VOLTAIRE zůstala
po pádu nezraněna.
-pepr-

Motocykl
pro mistra
Ve dnech 30. a 31. srpna
pořádal JK Haná skokové mistrovství Zlínské oblasti ve Skašticích. Titul mistra oblasti
v kategorii dětí vybojovala
Michaela Fojtová na HEIDY 2
(JS Fojta Cvrčovice), v kategorii juniorů si nejlépe vedla Barbora Absolonová s GÁJUS ze
SŠHS v Kroměříži. Mezi mladými jezdci se získala titul Pavla
Holíková na ANTARES (JK
Nížina Zlín). Její stájová kolegyně Iva Odstrčilová na koni ELITA dosáhla nejlepšího výsledku
mezi ženami a na výšce 130
cm se utkali o titul mistra oblasti muži. Ze všech nejlépe si
vedl Jan Malý na koni GÁJA 2
(JK Montána), který bezchybným parkurem získal nejen
prvenství, ale i motocykl určený
mistrovi oblasti.

REPORTÁŽE

Vzdûlávání cviãitelÛ a trenérÛ
Akreditované zaﬁízení M·MT otevírá
vzdûlávací programy v oblasti sportu - jezdectví.
- Cviãitel - v rozsahu 171 hodin
podmínkou je drÏení jezdecké licence min. 3 roky,
vûk min. 18 let
- Trenér III.tﬁ. (C) - v rozsahu 279 hodin
pro ty, kteﬁí nemají maturitu, podmínkou je min. 5 let
drÏení cviãitelské licence, vûk 25 let, vl. v˘konnost "S"
- Trenér II.tﬁ. (B) - v rozsahu 229 hodin
podmínkou je ukonãené stﬁedo‰kolské vzdûlání,
min. 5 let drÏení cviãitelské licence, vûk 25 let, vlastní
v˘konnost "S"
Zahájení kurzÛ ﬁíjen 2008. Pﬁihlá‰ky s kopií licence a u trenérÛ
pak dále doklad o v˘konnosti (ev. kopii maturitního vysvûdãení)
posílejte do 15. záﬁí 2008 na adresu:
Mgr. Jaroslav Sedláãek, Hillebrantova 1077, 158 00, Praha 5
Info: tel. 724 511 140
e-mail: kolarova_veronika@quick.cz

Výsledky
Plzeň 29.-31. 8. 9. kolo ČSP, dvouf.
sk. 110/120 cm (45) 1. Luža - SALINA-S
(Schneider), -L**- (89) 1. Tomanová CAREFUL Franz Josef (Dance & Jump),
2. Jandourek - CASTELON Karsit (Stáj
Karsit), 3. Štětina - BALOUBET-S
(Schneider), dvouf. sk. 130/140 cm (47)
1. Jindra - CONTENDER-S (Jindra), 2.
Žíla - EIBISCH II (Mustang), 3. Luža RONALDO-S (Schneider), -L**- (54) 1.
Buben - IRON 1 (Buben), 2. Kubrická DEBORA 5 (Kubrický), 3. Szitášová TABATSA Max (Modane), -S**- (65) 1.
Luža - LAND REBEL-S (Schneider), 2.
Opatrný - TITAN R.S. (Hořovice), 3. Jandourek - CASTELON Karsit (Stáj Karsit), ST**- (40) 1. Opatrný - TITAN R.S. (Hořovice), 2. Fiala - CASSINI#S SON-T (Leon
Blatná), 3. Jindra - CANON-P Max (Jindra), 4. Žíla - CARLOS s.v. (Mustang), 5.
Opatrný - COLOR OF LOVE (Hořovice), L**- (51) 1. Opatrný - RITA 94 (Hořovice),
2. Papoušek - KLÍVIE (Mar. Lázně), 3.
Tomanová - COLOMAN (Dance & Jump),
-S**- (75) 1. Opatrný - QUORUM G
(Hořovice), 2. Mestenhauserová - PAY
DAY (JK Mělník), 3. Jindra - KREACE
(Jindra), 4. Kincl - GREAY ROSE (Hory-

mas Horní Město), 5. Opatrný - BEETHOWEN (Hořovice), -T**- Velká cena Plzně
(28) 1. Jindra - - CANON-P Max (Jindra),
2. Luža - RONALDO-S (Schneider), 3.
Eim - GENIUS Lysák (ZH Tlumačov), 4.
Opatrný - CARTOUCHE (Hořovice), 5.
Fiala - CASSINI#S SON-T (Leon Blatná).
Praha - Ctěnice 30.8. 3. kolo Poháru
hl. města Prahy - ponyhandicap -LP(21) 1. Kacoli - CIBI 1 (Děčín), 2. Pavlíková E. - CIPÍSEK 1, 3. Pavlíková - GOLDBÄR (Farma Všemily), ponyhandicap SP- (19) 1. Hronová - MAXIMO COPILOT
(HJořovice), 2. Pavlíková E. - CIPÍSEK 1
(Farma Všemily), 3. Půlpánová - NIGHTBEAUTY T (Benátky u Sázavy).
Skaštice 30.-31.8. Mistrovství Zlínské
obl. ve skocích -ZM- 4-5letí (14) 1. Franková - LUNETA 7 (Olomouc), děti + jun.
(4) 1. Zelinková - POMNĚNA (JK Přerov), -Z- (13) 1. Zelinková - POMNĚNA
(JK Přerov), ost. (40) 1. Kudlová - TARA
10 (JS Bartík), -ZL- (51) 1. Urban - VINI
(Kojetín), -L*- (26) 1. Holíková - ANTARES (JK Nížina Zlín), 2. Složil - GRÉTA 8
(Jaso Oldřichov), 3. Lukšíková - LAMIRÁL (Florida Kroměříž), -L*- (31) 1. Kupcová - GORDON (JK Haná), 2. Malý NORMA 1 (Montana), 3. Dvořáková TOSCANA T (Mahu Modřice), -S- (14) 1.
Malý - GÁJA 2 (Montana), 2. Lukšíková LAMIRAL (Florida Kroměříž), 3. Složil GRÉTA 8 (Jaso Oldřichov), -Z- děti + jun.
(8) 1. Zelinková - POMNĚNA (JK Přerov),
ost. (17) Malý - DAGLES 1 (Montana), ZL- (38) 1. Holíková - ANTARES (Nížina
Zlín).
Zduchovice 6.-7.9. Finále John Deere
Tour -Z- (32) 1. Studnička Jan - LORELAIN (Centrum Zájezd), -ZL- (40) 1. Hanušová - ACOBATA (JS Ohrazenice), -L*(44) 1. Mayer - MAMBA, 2. Hanušová ACOBATA (oba JS Ohrazenice), 3. Šoupal - CORNADA-K (Geofin Equiteam), S** + finále- Small Tour John Deer (31)
1. Studnička Jan - GODDESS (Zájezd),
2. Motygin - ZOE DE LIEBRI Z (Všetice),
3. Šoupal - CORNADA-K (Geofin Equiteam), stupň. obt. do 130 cm (17) 1. Mayer - CONSTANZE (JS Ohrazenice), 2.
Skřivan - ABC OCLAHOMA (Stáj
Manon), 3. Daněk - FANAL (JK Všetice),
-ST** + finále- Big Tour John Deer (12)
1. Tretera - ALVACENO (Tretera), 2.
Studnička - KONVENT (Centrum Zájezd),
3. Jindra - KREACE (Jindra), 4. Skřivan MERCEDES (Manon), 5. Holíková FABIENNE 1 (Dani Zbožnice), stupň.
obt. do 120 cm (32) 1. Krulichová MARS STAR (Zduchovice), -ZL- (46) 1.
Chiara Szitášová - LUKY 1 (Modane), -

L**- finále Volvo Auto Hase Tour 2008
(61) 1. Pružinová - ASWAN TARA (Equilon Mělník), 2. Opatrná - BOXER (Hořovice), 3. Zajíčková - ZORKA 2 (Šlovice),
Finále Volvo Auto Hase Tour 2008 (10)
1. Szitášová - LUKY 1 (Modane), -S**(13) 1. Skřivan - ABC OCLAHOMA
(Manon), 2. Opatrná - BOXER (Hořovice), 3. Zvolská - ENTERPRISE (Micky
Struhařov).
Pardubice 6.-7.9. Finále Parkurové
extraligy + Mistrovství VČo ve skocích
stupň. obt. do 120 cm (17) 1. Zvára AGENTINA (JS Cís. ostrov), -S*- (12) 1.
Vondráček - ARÁLIE (Vondráček), 2.
Kuba - PATENDRO (Kentaur), 3. Málek PARODIE (Boháňka), -S**- (16) 1. Vondráček - ARÁLIE, 2. Vondráčková NELSON (Vondráček), 3. Zvára - GRANDE DAME Z (JS Cís. ostrov), MVČo Y (4)
1. Váňová - VIST (Morašice), ženy (3) 1.
Kubíková - VESMIT, muži -S**- (6) 1.
Myška - MERCI (Albert Stolany), finále
Parkurové extraligy -S** + finále (15) 1.
Vondráček - ARGON 1 (Vondráček), 2.
Matějka - LUWEX ADOLPH MM (Egersmann Caro As), 3. Crnková - LA GABANA (Bost Praha).

Jiří Mayer - MAMBA zvítězili
v -L*- ve Zduchovicích
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