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Dvû finále
ČSOB Český
skokový pohár
Jezdecký oddíl TJ Slovan Frenštát pod
Radhoštěm pořádal 26.-28.9. na kolbišti na
Nivách 38. ročník Ceny Radegastu, ČSOB
Velkou cenu Frenštátu, finále sedmého ročníku ČSOB Českého skokového poháru a finále historicky prvního seriálu juniorů do 18 let
Dance & Jump Czech junior Cupu.
Ve finále D&J Cup (pro 20 nejlepších juniorů) se příliš boj o postup do finále nekonal. Do
Frenštátu totiž víc juniorů nedorazilo. Opakem
byl postup do finále ČSOB ČSP (pro čtyři nejlepší), kde jediný Aleš Opatrný měl finále jisté.
Kromě nedělní soutěže do 130 cm se žolíkem (cena Stáje Mustang) nedali ve Frenštátě dva jezdci nikomu jinému šanci. Společně
s Alešem Opatrným (4x první), jehož sériová
vítězství již nikoho nepřekvapují, to však byla
i Barbora Tomanová (tři vítězství). Tato juniorská jezdkyně zažívá skutečně skvělý podzim a k řadě svých úspěchů přidala ve Frenštátu v silné komkurenci (na KOHEN)
i vítězství ve dvoukolové ceně Radegasta (S**+S**-). Jako jediná překonala obě kola
a finále bez trestných bodů.
Druhý vrchol soboty, poslední kvalifikace do
finále ČSP (-ST**-) zajistila Alešovi Opatrnému (MARKET TINKA’S BOY) suverénní vedení před nedělním finále a potvrzení jeho posta-

vení. Kteří tři jezdci postoupí s Alešem Opatrným do nedělního finále se střídáním koní bylo
však otevřené. Tři možní účastníci finále
Rudolf Fiala (Stáj Leon Blatná), Jiří Papoušek
(JS Mariánské Lázně) a Jaroslav Jindra (Stáj
Jindra) do Frenštátu p.R. nepřijeli, a tak se
šance postupu otevřela dalším jezdcům.

D&J Cup zůstal doma
První ročník Dance & Jump Junior Cup (S**-) vyvrcholil v neděli, kdy se po posledním
kole jelo finále pro osm nejlepších. Do něho
se kvalifikovali jezdci s 0 a 4 trestnými body.
Hned první jezdkyně rozeskakování, která
v základním kole nechybovala - Barbora
Tomanová a KOHEN (JK Dance and Jump) nasadila ve finále laťku velmi vysoko. Obrat
za trojskokem, který vymyslel trenér Barbory
Jiří Pecháček, si již nikdo netroufl. Vynesl
tak jezdkyni prvenství v soutěži, kterou vypsala její domácí společnost Dance & Jump. Druhá skončila Petra Skřivanová na ODYSSEA
(stáj Manon) před Barborou Vojtkovou na
GARFIELD (Gestüt Murhof Melichar).

Aleš potřetí
Po sobotním jedenáctém kole nakonec
čtyřku nejlepších vytvořili: Aleš Opatrný
(LECARINO), Zdeněk Žíla (LE PATRON),
Ludvík Jandourek (CASIO KARSIT) a Zuzana. Zelinková (QUITO). Čekalo se, zda Aleš
Opatrný potvrdí svoji třídu, či zda Zdeněk Žíla
obhájí prvenství. Kvality Zuzany Zelinkové
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Suverénní vítězskou prvního ročníku D&J
Cup se stala Barbora Tomanová na KOHEN
v jejím současném angažmá na Slovensku
stále stoupají a i Ludvík Jandourek sliboval
vnést do finále nové napětí.
Zdeňkovi se však již od začátku nedařilo.
Poslední špetku naděje mu zhatil výkon
s LECARINO. Za to Aleš se do finále obul
parádně a po prvním kole, stejně jako Zuzana, měl bezchybné konto. Jako jedinému
však vydrželo se všemi koňmi. Druhá skončila, se dvěma chybami (LE PATRON, CASIO
KARSIT) Z. Zelinková. Bezchybně zajela
i s jinak obávaným LECARINO. O posledních
dvou místech rozhodoval čas. Z. Žíla i L. Jandourek docílili shodně 12 trestných bodů
a podle dosažených časů se všemi koňmi
skončil třetí L. Jandourek.
Nejlepším koněm finále se stal QUITO.
Pro Zuzanu Zelinkovou to nabízí dva pohledy. První říká, že má lehce jezditelného
"dámského" koně, ale druhý spíše vypovídá
o kvalitní a příjemné práci jezdkyně, jejíž
výsledek mohli zažít i její mužští soupeři.
Největší smutek však jezdcům přivodili
pořadatelé, když zapomněli na šampaňské.
Opava 26.-28.9. dvoufázové skákání 115/125
cm (77) 1. Opatrný - PIALOTTA (JS Opatrný Hořovice), 2. Škuta - PAPILLION L Beskydské reality
(Šárka Škutová), 3. Masár - LASSY 2 (JK Caballero), -S**- 1. kolo Ceny Radegasta (81) 1. Opatrný LECARINO (JS Opatrný Hořovice), 2. Hentšel COLUMBIA Auto Sitta (JK Baník Ostrava), 3. Škuta
- PAPILLION L Beskydské reality (Šárka Škutová), L**- (53) 1. Tomanová - COLOMAN (JK Dance and
Jump), 2. Vojtková - GARFIELD (Sk Gestut Murhof
Melichar), 3. R. Doležal - AVENA 1 (JK Hřebčín
Suchá), -S**- 2. kolo Ceny Radegasta (75) 1.
Tomanová - KOHEN (JK Dance and Jump), 2.
Daněk - SILVIO (JK Agram), 3. Opatrný - LECARINO (JS Opatrný Hořovice), ČSOB Velká cena
Frenštátu -ST**- (30) 1. Opatrný - MARKET TIN-

Stupně vítězů sedmého ročníku ČSOB Českého skokového poháru

(Pokračování na str. 2)

SPORT

Dvě finále
(Dokončení ze str. 1)
KA’S BOY (JS Opatrný Hořovice), 2. Žíla - PINOT
GRIGIO (Stáj Mustang Lučina), 3. Eim - GENIUS
LYSÁK (JK ZH Tlumačov), 4. Hošák - FEDERWEISSER ŠZP (JK Hřebčín HF), 5. Šoupal - CORNADA K (Geofin Equiteam), stupň. obt. do 130 cm
(55) 1. Hentšel - COLUMBIA Auto Sitta (JK Baník
Ostrava), 2. Opatrný - QUORUM G (JS Opatrný
Hořovice), 3. Hruška - RADEK (JK Opava Kateřinky), Finále D&J Czech junior Cup -S**- (19) 1.
Tomanová - KOHEN (JK Dance and Jump), 2. Skřivanová - ODYSSEA (Stáj Manon), 3. Vojtková GARFIELD (Sk Gestut Murhof Melichar), Finále
ČSOB Českého skokového poháru 2008 - 140
cm pro nejlepší čtyři jezdce po jedenácti kvalifikačních kolech se střídáním koní 1. Opatrný - JS Opatrný Hořovice, 2. Zelinková - JK Tarpan, 3. Jandourek - Stáj Karsit, 4. Žíla - Stáj Mustang Lučina.

Český drezurní
pohár Chance a.s.
Ve stejném termínu měli své celoroční
vyvrcholení v Praze na Trojském ostrově
i drezurní jezdci. Společně s finále Českého
drezurního poháru se také konalo finále KMK
5 a 6letých koní.
Do Prahy dorazila osmička nejlepších dvojic
pro soutěž Novice Cup a desítka pro Top Ten
Cup. Po prvním kole soutěže Top Ten pak
i zde pokračovala již jen osmička nejlepších.
Mezi drezurními novici zahájila nejlépe
Kamila Kolárová na ROYAL DANCER z JK
Dřev. dvůr Baška, která zvítězila v úvodní
soutěži JD (2006). Porazila tak i mírně favorizovaného BOND 1 s Karolínou Žižkovou (Žižka Praha). Ta se vítězství nedočkala ani ve
druhém kole (JJ 2006), kdy se BOND musel
sklonit před další favoritkou soutěžeEvou
Kotyzovou na LITTLE JOE ze Stáje Adam.
A tak se domácí radovali až v neděli, kdy
BOND zvítězil ve volné jízdě (vJ 2005). Celkově však procentický průměr hodnocení
vynesl na vítěznou příčku třetího finále Novice Cup vynesl Evu Kotyzovou a LITTLE JOE
před Karolinou Žižkovou (BOND 1) a Lucií
Soustružníkovou na LALIQUE (PM Brno).
V kategorii Top Ten zahájil nejlépe Fabrizio
Sigismondi na PLESANT (Iluze Makotřasy)
s náskokem před Hanou Vašáryovou na GUARDIAN ANGEL (Drezurní stáj Pelikán). Třetí byla
stále ve hře Karolína Žižková na DARWIN (TJ
Žižka Praha) a do hodnocení nad 60% se vešla
i Ema Jančářová s ATHOS 7 (JK Vega Brno).
Druhé kolo (IM I) se vydařilo Emě Jančářové, která jen velmi těsně porazila opět dobrého Fabricia Sigismondiho. Před závěrečnou

REPORTÁŽE
Kür se tak zdálo, že bodový náskok Fabrizia
bude dostatečný a že poslední soutěž bude
již jen jeho exhibicí. Fabrizio Sigismondi, který se v Kür líbil již při MČR se však překvapivě po poněkud nesoustředěném výkonu propadl ve třetím kole až na 4. místo. Zvítězila
se značným náskokem Hana Vašáryová
a ten jí zajistil i prvenství v konečném součtu.
Druhým místem v Kür se blýskl i nestárnoucí
DAF ONDRÁŠ s Libuší Půlpánovou (Equus
Kinský). Celkově se za Hanou Vašáryovou
umístil na 2. místě Fabrizio Sigismondi před
Emou Jančářovou a Libuší Půlpánovou.
Celkově působila kategorie Top Ten kompaktněji než při národním šampionátu a v
předvedení dvojic byly i velmi dobré momenty.

Guardian Angel do Švýcarska
Hana Vašáryová tak vítězně zakončila sezónu s Guardian Angel, kterého měla na tento
rok zapůjčeného od jeho majitelky Kateřiny
Říhové. Ta potvrdila JEZDCI, že nyní odjíždí za
prací do Švýcarska a GUARDIAN ANGEL se
stěhuje s ní do renomované drezurní stáje.
Jezdkyně nevylučuje příští rok start v ČR, ale
její aktivity budou převážně v zahraničí.
Zda dokáží v Drezurní stáji Pelikán nalézt
náhradu za tohoto koně, uvidíme. Nové
naděje představila Hana Vašáryová v obou
finále KMK, kde obsadila 4. místo mezi pětiletými (CLARISSA) a 2. a 3. mezi šestiletými
(ERICHMOND, MELANTE). Mezi pětiletými
se rozhodčím nejvíce líbil CHARLES CHARMING Evy Jančaříkové (Stáj Umlauf) a mezi
šestiletými PAMPALINI Michaely Habáskové
(JK Ronex).
Celkové výsledky: Novice Cup 1. kolo JD 06 (8)
1. Kolárová ROYAL DANCER 61,917% (JK Dřev.
dvůr Baška), 2. kolo JJ 06 (8) 1. Kotyzová - LITTLE
JOE 63,667% (Stáj Adam), 3. kolo vJ 05 (8) 1. Žižková - BOND 65,917% (TJ Žižka Praha), celkem po
třech kolech Novice Cup 1. ing. Eva Kotyzová LITTLE JOE 63,417% (Stáj Adam), 2. Karolína Žižková - BOND 61,778% (TJ Žižka Praha), 3. Lucie Soustružníková - LALIQUE 60,000% (PM Brno), Top Ten
Cup 1. kolo SG 00 (10) 1. Sigismondi - PLESANT
64,083% (JK Iluze Makotřasy), 2. kolo JJ 06 (8) 1.
Jančářová - ATHOS 7 64,750% (JK Vega Brno), 3.
kolo vIM 06 (8) 1. Vašáryová - GUARDIAN ANGEL
67,417% (Pelikán), celkem po třech kolech Top
Ten Cup 1. Hana Vašáryová - GUARDIAN ANGEL
64,306% (Drezurní stáj Pelikán), 2. Fabrizio Sigismondi - PLESANT 64,139% (JK Iluze Makotřasy), 3.
Ema Jančářová - ATHOS 7 63,333% (JK Vega Brno),
Finále KMK pětiletí 5U 04 + 5F 04 (9) 1. Ema Jančářová - CHARLES CHARMING 77,033% (Lad.
Umlauf), 2. Markéta Brychtová - DONNA ANGELINA
69,533% (Forte Svárov), 3. Daniela Křemencová AMADEUS 5 68,500% (Hřeb. Albertovec), šestiletí
6U 04 + 6F 04 (6) 1. Michela Habásková - PAMPALINI 71,900% (JK Ronex), 2. Hana Vašáryová - RICHMOND 65,900%, 3. Hana Vašáryová - MELANTE
64,834% (Drezurní stáj Pelikán).
Podrobné výsledky na www.ffinfo.xf.cz

Dva Poháry
Závěrečný zářijový víkend byl ve znamení dvou finálových závodů českých
Pohárů. Ve Frenštátě pod Radhoštěm měl
své vyvrcholení sedmý ročník Českého
skokového poháru a v Praze na Trojském
ostrově proběhlo třetí finále Českého drezurního poháru.
Skokový pohár byl v seriálových soutěžích u nás průkopníkem a je příjemné konstatovat, že průkopníkem úspěšným. Od té
doby vznikla seriálových závodů celá řada.
Buď ale mají regionální, či pořadatelsky
soukromý charakter a nebo jsou na naší
scéně nováčkem. Do jisté míry je i Český
drezurní pohár poněkud majetnicky spojen
s jeho vypisovatelem a iniciátorem TJ Žižka
Praha. Drezurní společnosti to však nevadí
a finále na Trojském ostrově zatím vždy
bylo pro domácí drezuristy příjemným
zakončením sezóny.
Oproti tomu společně s Českým skokovým pohárem vznikla i jedenáctičlenná
Asociace Českého skokového poháru, která po sedmi ročnících již prokázala svoji
životaschopnost. Pozice, kterou si skokový
pohár na domácí scéně vydobyl, je důkazem, že lze i v českých poměrech spojit
více subjektů, s nepochybně rozdílnými
zájmy, které dokáží v zájmu celku “táhnout
za jeden provaz”. A tak i když v nás ještě
doznívá sportovní atmosféra sedmého finále se třetím finálovým vítězstvím Aleše
Opatrného, největší přínos uplynulých ročníků seriálu vidím právě v demonstraci asociační kolegiality.
Drezura je klidnější disciplinou. A tak Český drezurní pohár nabízí příznivcům jezdectví především přehledné sledování růstu či
stagnace výkonnosti našich drezurních dvojic. A právě na pozadí pravidelného finále na
centrálním českém kolbišti si může i divák,
který neputuje společně s jezdci po všech
důležitých střetnutích, vytvořit obraz o tom,
komu se práce daří a kdo případně vkládané
naděje nenaplnil. I tak letos diváci mohli vnímat prvenství Hany Vašáryové na GUARDIAN ANGEL v kategorii Top Ten Cup, když
stejný kůň, ovšem se svoji majitelkou Kateřinou Říhovou, zvítězil před rokem v kategorii
Novice Cup. Naopak ze scény zmizel vloni
v KMK pětiletých nadějný DENY 8 Petry
Divišové. Českému drezurnímu poháru se
tak podařilo také vyplnit skulinu na pořadatelské scéně a i on je na nejlepší cestě stát
se tradiční stálicí soutěžního života.
Doufejme, že oběma Pohárům v tom
i nadále budou pomáhat jejich významní
partneři. Jednání o ročníku 2009 sice teprve
začínají, ale jak ze strany ČSOB směrem
ke skokovému poháru, tak ze strany Chance a.s. k poháru drezurnímu, jsou hodnocení uplynulého ročníku pozitivní s předběžnými přísliby pokračující spolupráce.

Jak se vede
Jiřímu Ciprovi
Po delší odmlce se vracíme za Jiřím Ciprou. Bohužel jeho stav se o mnoho nezlepšil a náš přítel stále čeká v trutnovské
nemocnici na převoz k zásadní, ale velmi
komplikované operaci. Prostředky, které se
zatím sešly na kontě, byly převedeny na
účet manželky.

Obě vítězky finále ČDP Eva Kotyzová a Hana Vašáryová s rozhodčím sborem: zleva pořadatel
Jan Žižka, Jan Schütz, německý rozhodčí Rolf Beutler-Bath, Angelia Henriksen a Jan Holcbecher
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Své příspěvky na pomoc
Jiřímu Ciprovi zasílejte
na č. ú. 2033560193/0800
České spořitelny

ZPRÁVY

ZE ZAHRANIČÍ

Málo koní v Nebanicích
Za malého zájmu
Foto R. Němcová
startujících se ve dnech
26.-28. září konalo mistrovství ČR v jízdě spřežení. Letos bylo problematické zajistit pro
šampionát nejenom
jezdce (jednospřeží 13
startujících. dvojspřeží
sedm a ve čtyřspřeží
soutěžili o tituly pouze
tři jezdci), ale i termín
a pořadatele. V přeplněném kalendáři padla
nakonec volba až na
konec září a k pořadatelství svolil JO TJ Agro
Cheb v Nebanicích, který měl již jedny velké
závody letos za sebou.
Na malé účasti se jistě
podepisují i stále se zvy- Mistrem roku 2008 v jízdě čtyřspřeží se stal Ladislav Jirgala
šující náklady na přepra- (Hřebčín Albertovec)
vu, které jsou ve sportu
spřežení obzváště vysoké. O tom, jak vrátit národnímu šampionátu, v konkurenci
mnoha evropských soutěží, jeho atraktivitu tak musí přes zimu přemýšlet i zodpovědní za disciplinu spřežení.

Mezi dvojspřežími letos kraloval Jiří Nesvačil ml. z NH Kladruby n. L.

Druhý titul z Nebanic přivezl do Albertovce
Marek Jirgala s jednospřežím

Celkové výsledky: jednospřeží (13) 1.
Marek Jirgala (Hřebčín Albertovec), 2. Jan
Exnar (Hřebčín Favory), 3. Libor Kurka
(3K Přední Lhota), 4. Tomáš Barták (Barták Nahoruby), 5. Pavel Jadrníček (NH
Kladruby), dvojspřeží (7) 1. Jiří Nesvačil
ml. (NH Kladruby), 2. Tomáš Jelínek (Prak
Český Šternberk), 3. Jaroslav Kohout
(Denisa Bratronice), 4. Martin Hejl (Hřebčín
Slatiňany), 5. Alexandr Soukup (JK Ruda),
čtyřspřeží (3) 1. Ladislav Jirgala (Hřebčín
Albertovec), 2. Jiří Nesvačil (Favory Benice), 3. Petr Vozáb (NH Kladruby).

Čtyři a půl měsíce
pro Pessou
K zákazu startu na čtyři a půl měsíce,
byl odsouzen Rodrigo Pessoa za pozitivní
test na Pseudo-Capsaicin Nonivamid u
jeho koně RUFUS při OH v Hong Kongu.
Trest začal běžet hned 29.srpna a pokud
Rodrigo nepodá námitku k nejvyššímu svazovému soudu FEI, tak vyprší až 10.ledna.
Za stejný prohřešek mají zastavenou činnost také Christian Ahlmann (GER), Bernardo Alves (BRA), Tony Andre Hansen
(NOR) a Denis Lynch (IRL), ale jejich případy však zatím ukončeny nebyly.

Koňská nákaza
v Brazílii
Jen za velmi přísných veterinárních
opatření se bude konat o týden odložené
finále Global Champions Tour v brazilském
Sao Paolu. V oblasti Sao Paolo a v sousedním Santo André zjistily úřady vysoce
nakažlivou koňskou nákazu Malleus.
V srpnu muselo být jedno nemocné zvíře
utraceno a dalších 33 koní bylo přísně
separovano.
Národní soutěže CSI Sao Paulo byly
zrušeny a koně startující v milionářské
mezinárodní soutěži budou umístěni
v oddělených stájích aby nemohli přijít do
žádného kontaktu s domácími koňmi. Už
na letišti budou v bezpečnostní zóně
a dopravní auta pro převoz do areálu Hipica Paulista budou důkladně vydezinfikována. Jen za těchto podmínek bylo příslušnou komisí EU upuštěno od
šestiměsíční karantény, která jinak platí
pro přepravu koní ze zemí, kde se tato
nákaza vyskytla. Případy tohoto onemocnění, v Evropě mnoho let prakticky zlikvidovaného, se občas objevují hlavně ve
východní Asii.
-dvoř-

Budou platit i neregistrovaní?
Redakce Jezdce získala materiál, který na jednání Rady ČJF přinesla východočeská oblast. Jedná se o Návrh na změnu poplatkového
systému. V návrhu je uvedena celá řada bodů na změnu plateb.
Návrh počítá s mnoha sníženími poplatků, či zachování v současné výši. Týká se to platby za národní licence, kterou návrh nechává
beze změn , či zrušení poplatků za registraci národních závodů. V minulosti tolik diskutovaný poplatek za registraci jezdců a koní na FEI
navrhuje výrazně snížit a to na spravedlivý ekvivalent sazby poplatků ve švýcarských francích.
Naopak má východočeská oblast také recept jak chybějící prostředky získat. V prvé řadě návrh uvažuje o zavedení členského příspěvku 100,- Kč (jun. 50,-), který by platil každý, jehož RČ figuruje v seznamech subjektů ČJF. Ten by pak opravňoval ke startu na veřejných
trénincích, k nimž doposud nikdo žádné pověření nepotřebuje. Ještě drzejší je návrh zavedení “hobby licencí” v ceně 100,- Kč.
Navrhovatelé si také všímají výše startovného a zatímco při veřejných trénincích omezují startovné jednotnou sazbou 150,- Kč, u hobby
a národních soutěží jeho výší limitují maximální částkou 2,5% výše dotace (min. 100,- Kč).
Ještě v živé paměti máme, jak Konference ČJF smetla za stolu návrh na zvýšení licenčních poplatků. Návrh východočeské federace plíživě pootvírá diskusi, která se již řadu měsíců dříme v zákulisí.
Pohlédněme na navrhované poplatky. Plošné příspěvky (ovšem ve prospěch ČSTV) tady již byly. Je otázkou, zda by takový poplatek
nevedl k úbytku pasivní členské základny, která ovšem svoji přítomností zásadně pomáhá k celkové výši státní dotace na člena ČJF.
Zavedení jednotné sazby startovného při veřejných trénincích se mi jeví jako návrh zcela proti smyslu svobodného podnikání a mělo by
být pouze na pořadateli, za kolik peněz si pustí cizí jezdce na kolbiště. Podobně cítím i omezení startovného vzhledem k výši dotace.
Požadavek je sice veden morálním přístupem, ale měl by být vynucen spíše bojkotem chamtivých pořadatelů.
Úplně nemravná se mi však zdá snaha o zavedení hobby licencí. Ať si jezdí každý, jak chce, ale jen ať za to zaplatí. Tento požadavek je
nelogický nejenom svým postojem, ale především nemá žádnou šanci na uvedení do života. Jenom donutí jezdce a pořadatele k dalšímu
přejmenování hobby soutěží. A prozraďte mi, kdo bude kontrolovat nějaké licence na „Jezdeckém setkání kamarádů”?
Cyril Neumann
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Co bude dál?
Dopisovatelka zpravodaje Jezdec
Pavla Loudová je nejen jezdkyně, ale
i trenérka a rozhodčí. Pod jejím trenérským dohledem vstoupila do soutěžního
světa mimo mnohých dalších i Natálie
Roučková. Patří ke členům jezdecké společnosti, kteří již její vývoj sledují řadu let.
Chtěla
jsem
se
vyhnout tomu, abych
psala něco o sobě, ale
pro vyjádření, z čeho
vycházejí mé pocity,
musím uvést aspoň
něco. Patřím k těm, co
měli možnost zažít klasickou jízdárnu, skvělé
cvičitele a trenéry, v čele
s majorem Dobešem,
i ty destruktivní (ale ti se
dali snadno rozeznat
podle vlastního přístupu
ke koním). Měli jsme
především na očích vzory: Ing. Františka Šemberu, Ing. Františka Jandu, Ing. Luboše Kopeckého a další.
Když skončila naše výcviková hodina,
chodili jsme se dívat na ty starší a zkušenější a hltali každé slovo, co kdo řekl
k práci s koňmi. Pokud se někdo z juniorů
dostal na dobrého koně, musel si to nějakým způsobem zasloužit a hlavně musel
aspoň něco umět, aby nedělal klubu ostudu. Zkoušky základního výcviku probíhaly
v rámci klubu, první po roce výcviku - ta
se skládala z teorie, přístupu ke koni ve
stáji a předvedení na jízdárně v družstvu.
Další zkoušku dělali již jen někteří jezdci
po dalším roce výcviku a to již kromě teorie bylo předvedení drezurní úlohy
Z a poloterénního parkuru Z. Kdo dobře
absolvoval tuto druhou zkoušku, teprve
mohl jet na závody. Zařazení do družstva,
které jezdilo mladé koně, to již bylo
vyznamenání. A i těm, kdo neměli závodní ambice, se dostalo kvalitního výcviku,
aby měli z ježdění radost.
Mě samotnou bavila hlavně práce
s mladými koňmi, ten pocit, že mi něco
pod rukama (resp. pod zadkem) roste, že
se ten živý tvor vyvíjí a mění. Neodříkala
jsem se startů na závodech, ať to byl parkur, drezura nebo military, ale nevadilo mi
koně předat talentované dorostence
a těšila jsem se na práci s novou remontou. Když jsem později začala sama učit
další jezdce, snažila jsem se jim vštípit do
paměti, že kůň je pro ně partner, nikoliv
nářadí, protože kůň si nás nevybral, ale
my jeho, a jsme za něj zodpovědní.
To, co dnes vidím na našich kolbištích
ať už jako rozhodčí, fotograf nebo jen
divák, mi dost vadí. Začíná to již v subjektech - těch v posledních letech značně přibylo, ale je jich spousta takových, kde
nefunguje kvalifikovaný cvičitel, natož trenér. Pak dochází k situacím, že jezdec
"s odřenýma ušima" splní podmínky ZZVJ
a za několik měsíců sám "připraví" někoho
ke zkoušce a dotčeně se diví, že jeho svěřenec zkoušku neudělal. Když na takové
jízdárně dojde k úrazu, který je dost pravděpodobný (viz zkušenosti Gabriely
Demeterové), kdo je pak zodpovědný?
Tady bych viděla jednu z cest - nový
subjekt musí doložit, že má ve svých
řadách cvičitele nebo trenéra, či ho v nejbližší době získá.
Druhý extrém je ve velkých stájích, kde

se připraví děti ke zkoušce, půjčí se jim
kůň, který už umí úlohu i parkur zpaměti
a adepta přes ZZVJ přenese. A potom hurá
na závody, nejlépe na koni, kterého rodiče
koupí přímo ve stáji. Pak jsou vidět na parkurech obrázky, že se dítě jen drží za otěže
a koník (či poník) s ostrým uzděním v hubě
a zoufalým výrazem
v očích pádí s dítětem od
skoku ke skoku hlasitě
povzbuzován trenérem
a maminkou. Tragedie
je, když taková dvojice
vyhraje, protože je nejrychlejší, a dítě je přesvědčeno, že takhle je to
správně. Že se takoví
jezdci sami eliminují, protože se budou stydět, mi
nepřipadá pravděpodobné. Sami se nevidí a řekne jim to někdo?
Navrhuji zpřísnit posuzování ZZVJ, případně
sáhnout po německém či
rakouském
modelu,
a návrat stylových soutěží povinných pro
držitele nových licencí. Pokud tito jezdci
nebudou mít povinnost určitý počet takových
soutěží s předepsaným výsledkem absolvovat, dobrovolně se do nich nepřihlásí.
Podobné je to v drezurních soutěžích,
kde jezdkyně krátce po ZZVJ sedí na koni,
který dříve absolvoval soutěže ST a T.
Rodiče jsou rozčarovaní, že jejich dítě
nevyhrálo L, ale nevidí, že jejich ratolest
stojí na špičkách a přepadá ze strany na
stranu. Tady pomůže postupový bodovací
systém, který navrhuje Katarína Hlavová.
Přísnější ZZVJ a postupový klíč, kdy jezdec nemůže do vyšších soutěží, pokud
nesplní kriteria těch nižších, jistě narazí na
odpor v jezdecké veřejnosti, především té
závodůchtivé, ale pokud nechceme vyrábět
„rychlokvašky", musí se něco změnit.
Nejpodstatnější je ale přístup ke koni
a vzory. Naučit ty mladé, že kůň je jejich
partner, živý tvor, který vnímá nejen jezdcovy pomůcky, ale i nálady, že se mu musí
snažit porozumět, poznat jeho možnosti.
Pak snad začne mizet přetěžování koní,
nepřiměřené tresty a podobné nešvary.
V tomto směru se ale musí změnit i chování špičkových jezdců, protože ti jsou vzorem. Pokud omladina vidí u svých vzorů
veřejně tolerovanou hrubost, považují to za
normální nebo dokonce i následováníhodné. Chovají se pak stejně.
Další skupinou jsou majitelé koní, kteří
chtějí za každou cenu výsledek. Hlavně ti by
měli vzít na vědomí, že pomalý postup má
delšího trvání, že se dobrých výsledků dočkají a budou si je užívat déle, pokud nebudou
spěchat.
U všech pak potřebujeme vůli něco změnit a dál se vzdělávat, číst odborné publikace a články, využívat návštěv zahraničních
trenérů, když ne s koňmi, tak osobně, sledovat práci těch druhých. Těžko může někdo
i jen lonžovat koně dobře, když neviděl, jak
to má vypadat. Absence diváků při klinice
letošního FEI Testu byla docela smutná.
Sama mám štěstí na lidi, kteří se chtějí
učit, ale setkala jsem se i s názorem: "Dvacet
let jezdím stejně, nevím, proč bych to měla
měnit." Pokud všichni nebo alespoň většina
lidí okolo koní nezmění svůj přístup, nezmění
se nic a pojedeme dál ve vyjetých kolejích
a jezdci i majitelé koní se budou dál honit jen
za výsledkem a trpět tím budou koně.
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Pavle Loudové schází v subjektech
odborné vedení. Takové vedení by
mělo být i garantem pouhého členství
v ČJF. Současně však musí naše organizace vytvořit vlídné a skutečně odborné prostředí, ve kterém nebude vzdělávání vnímáno jako nepříjemná
a formální povinnost. Jako důležitý vidí
pisatelka i návrat stylových soutěží, které by mnohým nabídly možnost volby.
Vodítkem však takové soutěže budou
pouze v případě zodpovědné přípravy
rozhodčích. Velmi podstatnou část spatřuji v připomínce o etice jezdectví
a vztahu ke koni, který oproti jezdci
nemá žádnou možnost ovlivnit svůj
životní osud.
Cyril Neumann

Omluva
V minulém Jezdci zazněl diskusní
příspěvek Ladislava Krulicha (La
Boheme Zduchovice), který byl
i reakcí na můj
předchozí sloupek
“Marketink a jezdectví”. Bohužel
nám vypadl podpis autora. Většina čtenářů
již sice Ladislava Krulicha zná, ale mnozí
jistě jeho jméno postrádali. Ladislavu Krulichovi i čtenářům se tak omlouváme.
Na téma úměry cen a diváckého zájmu
nám do redakce dorazil ještě další názor.

Jezdecká reality
show
V Jezdci číslo
17/08 v článku
„Jezdectví a marketing" autor vyslovuje pochybnosti, zda je
český jezdecký
sport již dostatečně připraven na
marketingové
možnosti naší bohatnoucí společnosti.
A dokládá to malým jezdeckým, ale především diváckým zájmem o jednu z nejlépe dotovaných jezdeckých soutěží u nás,
a to soutěží st. L ve Zduchovicích, kde
vítěz obdržel neuvěřitelnou cenu, a to
automobil.
Podiv autora nad neočekávaně malým
zájmem jak jezdců, tak především diváků
však není namístě. Jezdci a diváci jen spravedlivě odměnili tuto jezdeckou reality
show. Vždyť, jak jinak nazvat soutěž běžného stupně obtížnosti, jakých se v naší
republice každý víkend koná velké množství, avšak odměněnou až absurdní cenou?
Uvedená akce jasně dokázala, že zvrácenost naší doby, ve které všechny hodnoty zplaněly, již došla i do jezdeckého sportu. Ceny v závratné hodnotě udělované za
výkony jen prostřední, mající málo společného s jedinečným talentem, mimořádnou
pílí a léty dřiny, jsou jezdeckou reality
show. A není přitom podstatné, jaké byly
záměry a motivace sponzora, či pořadatele.
Naštěstí soudný divák dovede ještě
ocenit opravdové mistrovství. A buďme
mu za to vděčni a radujme se z toho, že
na skutečně vrcholných jezdeckých
akcích nevidíme jen rodinné příslušníky
soutěžících. Chvalme zdravý rozum a to,
že alespoň jezdeckému divákovi zůstala
ještě potřebná míra uvážlivé soudnosti.
JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

SPORT

Bentley Praha
Parkur Cup
První říjnovou neděli 3. - 5. října se
otevřela halová sezona skokovými závody Bentley Praha Parkur Cup. Jezdecká
společnost Equinenter uspořádala v areálu Jezdecké školy Equus Kinsky tentokrát třídenní skokové klání na obtížnosti
od 110 cm do stupně -ST**-. O celkem
200 000,- Kč ve finančních dotacím a přibližně stejně tolik ve věcných cenách přijeli bojovat i ti nejlepší jezdci a nechyběl
ani Aleš Opatrný, Zdeněk Žíla, Zuzana
Zelinková a další.
Páteční program měl na programu čtyři soutěže a vyvrcholil -S*- + finále pro 15
nejlepších s 31 startujícími. Všichni
reprezentanti se však museli sklonit
před Veronikou Bartošovou s TULLAMORE DEW, (JK Černožice), která zvítězila
před Kateřinou Mestenhauserovou na
QUEREN (/JK Mělník) a Zdeňkem Žílou
s LE PLATON JOLANKA (Mustang).
Sobota byla méně obsazena, protože
konkurence závodů na otevřených kolbištích byla ještě velká. Třemi vítězstvími
tak ozdobil svoji účast v Hradištku Aleš
Opatrný, když postupně vyhrál -L*- na
COVERL GIRL-T, stupň. obt. do 130 cm
se žolíkem s BEETHOWEN a prvenství
si nenechal ujít ani v hlavní soutěži dne S**-. To se jelo klasicky a Aleš získal
hned první dvě místa na TITAN R.S.
a KRISTÁLY před Petrem Kubou na
TORO.
Poslední den závodů se počasí pro
halovky vydařilo až moc dobře a babí
léto pod střechu moc nelákalo. I tak však
přišlo více lidí a tribuna dodávala atmosféru.
Své první vítězství získala, ve stupňované obtížnosti do 120 cm se žolíkem,
i Zuzana Zelinková (LA PILOTA).
Následovala -S**- opět s finále pro prvních 15 dvojic s 27 startujícími. Čistých
výkonů v základním kole bylo osm, do
finále tedy postupovalo i pět jezdců
s jednou chybou. Další vítězství získala
Veronika Bartošová s TULLAMORE
DEW. Druhé místo nechala Aleši Opatrnému na BAM BAM a třetí Barboře Hudcové s KRISSIA.
Cena společnosti Bentley Praha -ST**-

Kateřina Mestenhauserová na PAY DAY zvítězila ve 2. ročníku Bentley Praha Parkur Cup

REPORTÁŽE
měla dvacet startujících. Parkur Ing. Ludvíka Jandourka absolvovaly čtyři dvojice
čistě. V rozeskakování se to však již
nepodařilo nikomu, a tak se nakonec
z vítězství radovala Kateřina Mestenhauserová s PAY DAY (JK Mělník), která
absolvovala s 6 body.
Druhý skončil Aleš Opatrný na BEETHOWEN s 8 body před Zdeňkem Žílou
na CARLOS s.v. (8) a Petrou Charvátovou s VIGORA (10).
Při závěrečném dekorování se také
rozdělovaly zvláštní ceny. Nejlepší jezdkyní se stala Zuzana Zelinková, nejlepším jezdcem Zdeněk Žíla.
V Hradištku si tentokrát vyzkoušeli
organizaci “velkých” závodů se stavbou
přenosných boxů a s vytvořením celého
vícedenního zázemí jak pro jezdce tak
pro diváky.
Na jedné straně byli pořadatelé rádi,
že se závody konaly při tak příjemném
počasí, protože areál v Hradištku nemá
halu pro kryté opacoviště. Na druhé straně babí léto prvního říjnového víkendu
bylo pro zahájení halové sezóny ještě
poněkud předčasné. Budoucí plány
pořadatelů tak předpokládají posun termínu dalšího ročníku hlouběji do zimy.
Tomu nahrává i plánovaná výstavba další kryté haly v Hradištku, která pak bude
plnit roli krytého opracoviště.

Druhý předvýběr a KMK 2009
Ve středu 15. října proběhlo v Hradištku jednání přípravného výboru Svazu
chovatelů ČT pro 2. ročník předvýběru
plemenných hřebců ČT, který se zde
bude konat ve dnech 28.-29. listopadu.
Po tomto jednání se sešli představitelé
všech v ČR uznaných teplokrevných plemen a jednali o budoucí podobě soutěží
KMK a především o podobě roku 2009.
Na závěry z tohoto jednání si musíme
počkat do příště.

Do Hradištka za Kinskými
Milovníci koní Kinských se mohou do
Hradištka vypravit ještě 18. října, kdy se
zde koná Národní přehlídka koní Kinských. Dopoledne bude věnováno chovatelským posuzováním a bonifikacím
koní a od 14.00 hodin budou předváděny
kolekce koní. Novinkou bude posouzení
a njásledný zápis do PK všech hříbat
roku 2008 a první vyhlášení šampiona
hříbat. Program zakončí aukce z elitního
výběru koní Kinských, na kterou jsou
pozváni i kupci ze zahraničí.
V zimě 2008/2009 pak v Hradištku plánují opět řadu jezdeckých soustředění
a tak se i Jezdec bude do Hradištka často vracet.

Vladimír Mestenhauser s dcerou Kateřinou
při letošním ME na Trojském ostrově

Trenér roku 2008
Kateřina Mestenhauserová zvítězila v prvním halovém -ST- sezóny. Této jezdkyni
držel v publiku hradištské haly palce nejeden
divák. Kateřina získává jezdeckým projevem
sympatie a dokazuje , že vyšplhat se na
vysokou sportovní úroveň, je možné i v relativně skromných sportovních podmínkách.
Navíc je Kateřina dokladem vynikající práce
svého otce Vladimíra Mestenhausera, který
zásobuje českou reprezentaci jezdci již mnoho let. Letos se to projevilo snad nejvýrazněji.
Pod jeho vedením jezdily dva roky obě
sestry Krulichovy. Lucie startovala letos
úspěšně na ME dětí a její sestře Michaele
unikl evropský ponyšampionát jen kvůli zranění koně. Na ME juniorů v Praze byla členkou českého týmu dcera Kateřina a v Poháru národů naší zemi letos reprezentovaly
další jezdkyně, jejichž začátky byly na Mělníku, Alena Machová a Zuzana Zelinková.
Navíc jsou zde další jezdci, kteří jsou úspěšní na národních šampionátech, za které
jmenujme pony šampionku a juniorskou
mistryni Lucii Kraicovou či vedoucí jezdkyni
Junior Channel Star a letošní ponymistryni
Karolinu Hájkovou. Vladimír Mestenhauser
je podle soudu Jezdce hlavním adeptem na
Trenéra roku 2008.

SPORT
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Memoriál
Ericha Režnara

Finále
ve Zduchovicích

Dvanáctý ročník Memoriálu Ericha Režnara proběhl 4.-5. října v jezdeckém areálu
JK Opava Kateřinky. Závodů se zúčastnili
tři jezdci Polska a jeden zástupce Slovenska (Igor Šulek), který zvítězil ve třech soutěžích.
V Memoriálu Ericha Režnara -ST**odstartovalo 23 dvojic. Pět z nich zvládlo
základní kolo bez penalizace. V rozeskakování byl mezi dvěma bezchybnými rychlejší
Rudolf Doležal s DANIELA 2 (JK Hřebčín
Suchá). Druhý skončil Marek Hentšel se
SALWADOR Fitmin (JK Baník Ostrava)
před domácím Karlem Lamichem s LINAR
a Gabrielou Staňovou na SANTA CRUZ 32
(JS Fresta Brno). Pátá příčka patřila opět
Rudolfovi Doležalovi, tentokrát na LEVISTO LORD.
-jge-

V sobotu 11. října se ve Zduchovicích
koná finále seriálu Junior Channel Star. To
je určeno žebříčkově nejlépe postaveným
jezdcům. V kategorii A a B je to prvních 15
jezdců a v kategoriích C a D prvních 30
jezdců. Před samotným finále byla v čele
kategorie A Eliška Pavlíková, kategorie B
Karolína Hájková, kategorie C Ivana Hronová a kategorie D Marie Zvolská. Žebříčky naleznete na www.kone-zduchovice

Sportovní
kalendáﬁ
11.10.
Brno-Veveří
ZM-S
11.10.
Děpoltovice
ZM-S
11.10.
Kolín
ZM-ZL
11.10.
Most
CII*/**/*** MČR E
11.10.
Praha-Gabrielka
Z-L
11.10.
Zduchovice
Z-L
11.-12.10. Hořovice
Z-ST
11.-12.10. Opava-Kateřinky
Z-S
17.-18.10. Praha Cís.ostrov
MČR paradrezura
18.10.
Dražka
Z-L,D/Z-L
18.10.
Mělník
D/Z-L
18.10.
Svinčice
ZM-S
18.-19.10. Nová Amerika
hala Z-ST
25.10.
Chřebřany
E/Z-S
25.10.
Praha Cís.ostrov
ZL-S pouze pony
26.10.
Vondrov
D/Z-ST
27.-29.10. Pardubice
MČR C pony
Převzato z www.cjf.cz

Halovky na Americe
Podzimní halové závody na Nové Americe u Jaroměře se konají 18.-19. října. Soutěže od stupně -Z-T- budou probíhat každý
den od 10.00 hodin. K dispozici je 65 boxů
ve stájích u haly. Uzávěrka přihlášek je
13. října a rozpis naleznete na internetových stránkách východočeské oblasti.

Halové CSI**
v Liberci?
Foto K. Návojová

Jedna z vedoucích jezdkyň Junior Channel
Star Karolína Hájková potvrdila na SABINA
své kvality a vyhrála soutěž -SP- při závěrečném Podzimního ponyfestivalu na Mělníku, který se konal 4.-5. října

Foto J. Gebauer

Vítěz Memoriálu Ericha Režnara - Rudolf
Doležal na DANIELA 2

Přijmeme dva
ošetřovatele koní, nejlépe pár.
Chov koní Nebanice
tel.: 731 472 316

-6-

Nové mezinárodní halové závody by
měly obohatit naší zimní sezónu. Ve dnech
18.-20. prosince přišla s ambicí pořádat
CSI** v libercké hokejové aréně agentura
BPR s.r.o. Tomáše Pochopa. Ta požádala
o organizační spolupráci agenturu Eurohorse Promotion. Podle vyjádření ČJF jsou již
závody nahlášeny na FEI, a tak se můžeme těšit na novinku naší zimní sezóny.

Brno a Praha v jednání
Naopak stále nejisté je pořadatelství
druhého ročníku CSI na brněnském výstavišti. Pořadatelé jsou sice zahrnováni
dotazy ohledně našeho halového světového poháru, ale po loňském finančním propadu se již nejsou ochotni do dalšího
podobného podniku pustit. Podle vyjádření Kláry Damborské je momentálně, před
závěrečnými jednáními se zástupci města
Brna a brněnského výstaviště, šance na
uspořádání CSI-W v Brně tak na 50%.
Naopak Již bylo potvrzeno pořadatelství
CSIO 2009 v Praze a nyní probíhají jednání
z majitelem areálu na Trojském ostrově TJ
Žižkou Praha.

SPORT

Třikrát
Vondráček
V sobotu a v neděli 4.-5. října
se poprvé soutěžilo i v hale společnosti In Expo Group na Císařském ostrově. Dařilo se především Lubošovi Vondráčkovi,
který třikrát zvítězil. V sobotním
-S**- se však z 1. místa radoval
Vladislav Straka na JASPA
(Opatrný Hořovice). V neděli
pak obě nejtěžší soutěže vyhrál
Luboš Vondráček. Nejprve stupňovanou obtížnost do 130 cm na
TASHI DELAY a potom i závěrečné -ST-*. K tomu nastoupilo
20 startujících a po dvou bezchybných výkonech v základním
kole si Luboš Vondráček připsal
vítězství na ARGON 1 před
Simonou Šístkovou na HAVAJ 1
z JO TJ Agro Cheb Nebanice.
Třetí skončila nejrychlejší
z osmičky dvojic s jednou chybou Kamila Starečková na PATROSCA (JS Niki).

Dvě Derby
Celkem 20 000,- Kč čeká na
pět nejlepších jezdců ve druhém ročníku Pražského skokového derby, které se jede
v sobotu 10. října na Gabrielce.
O týden dříve, v sobotu 4. října,
pak jezdci ze zkušenostmi z military
skoky soutěžili v Kolesách. Na programu bylo sedmé Derby Jamenská se skoky do 100 cm a délkou
700-800m a mělo být i 14. Vasury
Derby (1300 m, 20 skoků). Bohužel
poprvé za 14 let trvání tohoto závodu byli pořadatelé nuceni závod
zrušit, protože se k soutěži přihlásily pouze dvě dvojice.
Vyvrcholením dne tak byl
terénní parkur Jamenská, který
vyhrála mezi 15 startujícími
Dominika Slámová na ČIPERA. Na druhém místě skončila
Barbora Pospíšilová s BIBA
CLASSY před domácí Pavlínou
Sůrovou na REBELLION 1.

Deštěm ohrožená
drezura
Ač v pátek 3. října v Brně
a okolí silně pršelo a pořadatelé závodů i uvažovali o zrušení

REPORTÁŽE
víkendového programu, v sobotu se počasí umoudřilo
a drezurní závody v Tetčicích
u Brna se konaly podle plánu.
Z původně 107 plánovaných
úloh nakonec rozhodčí a diváci
viděli v úrovních Z - S 99 startů. S korektním obdélníkem
a perfektní organisací pořadatele (JK Menuet Brno) byli
všichni spokojeni. V hlavní soutěži S 0 2005 zvítězila V. Jelínková na GRAZIE z JK Sever
Brno).
Eva Nesňalová

Hubert ve Vožici
JK Mladá Vožice pořádá 8.
ročník Hubertovy jízdy, která se
koná v sobotu 25. října v okolí
hradu Šelmberk. Sraz účastníků je v 10.00 hod., slavnostní
zahájení Hubertovy jízdy je
naplánováno na 11.00 hod.
Kontakt J. Mareš: 725 625 604.

Výsledky
Kolín 21.9.. 28. Memoriál Václava
Boháče -Z- děti + jun. (19) 1. Michalová VALENCE, koně max. 2. rokem (25) 1.
Poláková - KIM-C (JK Kocanda), -ZL(59) 1. Bartošová - FAR STAR (JK Černožice), stupň. obt. do 110 cm (22) 1.
Maksa - HEATHROW (Nepoměřice), -L*(34) 1. Veselá - GRAF LIVIO (Hůrka Libchavy), 2. Vinzens - HAPPY MAN (Vinzens), 3. Bartošová - FAR STAR (JK Černožice), -L**- Memoriál V. Boháče (36) 1.
Matunová - RHAPSODY (JK Hlaváč), 2.
Vinzens - HAPPY MAN (Vinzens), 3.
Hassová - HARMONIE 2 (Nisa Jablonec),
dvouf. sk. 100/110 cm (59) 1. Karlík VÍTR (Teplice Doubravice), -S**- (41) 1.
Veselovská - VELMA (JK Hřebčín
Suchá), 2. Bartošová - LUNA KÁ (JK Černožice), 3. Hudcová - KRISSIA (Miskovice), -ST**- (20) 1. Holíková - FABIENNE
1 (Dani Zbožnice), 2. Housa - CHEZANO
RATINO C (Seco Praha), 3. Jarolím GREAT FUN (Jarolím), 4. Bartošová TULAMORE DEW (HJK Černožice), 5.
Matunová - RHAPSODY (JK Hlaváč).
Kolesa 27.9. všestrannost -ZK- (29)
1. Příhoda - MOHYKÁN, 2. Příhodová EL GRAND SILVER (oba JK PAM), 3.
Konečná - PANČO (JO Pegas), -ZL- (18)

Prodáme seno a slámu včetně dopravy.
Minimální odběr 5 balíků. Střední Čechy.
Tel.: 775 961 999

1. Hatla - SERENA (Horse Academy), 2.
Vrtková - ACTION BOY (JO Šumperk), 3.
Ečerová - K-BOY (Horse Academy),
CNC* (15) 1. Adamcová - LADA 13
(Podorlicko Letohrad), 2. Hatla - ALVAR
(Horse Academy), 3. Hájková - WIDAR
(Farma pod Lípou),
Tetčice u Brna 4.10. drezura Z 1/00
(19) 1. Škardová - ACYLPYRIN (SJK
Havlíčkův Brod), Z 3/00 (17) 1. Kohutová
- ANTHEA (JK Kvatro Ekostatek), DU/03
(26) 1. Škardová - ACYLPYRIN (SJK
Havlíčkův Brod), DD/03 (26) 1. Rosinská
- ARMEN (SVK), S0/05 (11) 1. Jelínková
GRÁZIE
(JK
Sever
Brno),
2. Škardová - ANGEL-K (SJK Havlíčkův
Brod), 3. Rosinská - ARMEN (SVK).
Kolesa 4.10. -Z- (13) 1. Vančura HLÁSKA 1 (JS Valdštejnská obora),
dvouf. sk. 100/110 cm (24) 1. Marklová RESNET (JK Sloupnice), stupň. obt. do
120 cm (22) 1. Petrus - RESNET (JK
Sloupnice), terénní parkur Derby
Jamenská (15) 1. Slímová - ČIPERA, 2.
Popsíšilová - BIBA CLASSY, 3. Sůrová REBELLION 1.
Hradištko 3.-5.10. dvouf. sk. 110/120
cm (20) 1. Ditl - TENERIFE#S CALVARO
(JK Liberec), stupň. obt. do 120 cm +
žolík (29) 1. Ditl - TENERIFE#S CALVARO (JK Liberec), 2. Žíla - EL PASO II
(Stáj Mustang), 3. Crnková - LINCOLN
(JS Bost B.), -L*- (39) 1. Bartošová LUNA KÁ (JK Černožice), 2. Mestenhauserová - QUEREN (JK Mělník), 3. Žíla LE PLATON JOLANKA (Mustang), -S*(31) 1. Bartošová - TULAMORE DEW (JK
Černožice), 2. Žíla - PINOT GRIGIO
(Mustang), 3. Opatrný - KRISTÁLY (Opatrný), stupň. obt. do 110 cm + žolík (25)
1. Hassová - BENJAMIN 4 (Nisa Jablo-

nec), 2. Krulichová - PEM (La Boheme
Zduchovice), 3. Žíla - LE PLATON
JOLANKA (Mustang), -L*- (17) 1. Opatrný
- COVERL GIRL-T (Opatrný), 2. Žíla - EL
PASO II, 3. Žíla - LE PLATON JOLANKA
(Mustang), stupň. obt. do 130 cm + žolík
(27) 1. Opatrný - BEETHOWEN (Opatrný), 2. Hudcová - KRISSIA (Miskovice), 3.
Žíla - SATISFACTION (Stáj Mustang), S**- (25) 1. Opatrný - TITAN R.S., 2. Opatrný - KRISTÁLY (Opatrný), 3. Kuba TORIO 1 (Kentaur), stupň. obt. do 110
cm + žolík (15) 1. 1. Ditl - TENERIFE#S
CALVARO (JK Liberec), stupň. obt. do
120 cm + žolík (26) 1. Zelinková - LAPILOTA (JK Tarpan), 2. Hassová - BENJAMIN 4 (JO Nisa Jablonec), 3. Hradecká LAURA 3 (Enorm), -S**- (27) 1. Bartošová
- TULAMORE DEW (JK Černožice), 2.
Opatrný - BAM BAM 6 (Opatrný), 3. Hudcová - KRISSIA (Miskovice), -ST**- (20) 1.
Mestenhauserová - PAY DAY (JK Mělník),
2. Opatrný - BEETHOWEN (Hořovice), 3.
Žíla - CARLOS (Mustang), 4. Charvátová
- VIGORA 1 (Strážiště), 5. Zelinková QUITO (JK Tarpan).
Opava 4.-5.10. stup. obt. do 120 cm
(56) 1. Šulek - GRANDA R (Slovensko),
2. Ludvík - SUZI (JK Velká Polom), 3.
Hruška - ERWEN (JK Opava Kateřinky),
dvouf. skák. 120/125 cm (60) 1. Hentšel
- COLUMBIA Auto Sitta (JK Baník Ostrava), 2. Ludvík - MERRA (JK Velká Polom),
3. Špalková - MICHELANGELO (JK
Caballero), -S**- (28) 1. Hentšel -

COLUMBIA Auto Sitta (JK Baník Ostrava), 2. Hruška - BALOUBET#S SON (JK
Opava Kateřinky), 3. Staňová - SANTA
CRUZ 32 (JS Fresta Brno), -L**- (38) 1.
Šulek - GRACIA (Slovensko), 2. Brát LORTZING ALKA PET (JK Baník Ostrava), 3. Zwinger - LIMIT 5 (Stáj Mustang
Lučina), -S**- (35) 1. Šulek - DARIA (Slovensko), 2. Hentšel - COLUMBIA Auto
Sitta (JK Baník Ostrava), 3. Hruška RADEK (JK Opava Kateřinky), -ST**- (23)
1. R. Doležal - DANIELA 2 (JK Hřebčín
Suchá), 2. Hentšel - SALWADOR Fitmin
(JK Baník Ostrava), 3. Lamich - LINARO
(JK Opava Kateřinky), 4. Staňová - SANTA CRUZ 32 (JS Fresta Brno), 5. Doležal
- LEVISTO LORD (JK Hřebčín Suchá).

Praha Komořany 4.10. drezura DU 03
(11) 1. Matičková - SALIM (JK Harfa), DD
03 (15) 1. Mothejlová - LODEN (JeS Pohoda), L 5 (12) 1. Marešová - SAN-LI-PAS
(Iluze Makotřasy), JD 06 (9) 1. Ulricke UNIE 4 (SRN), 2. Marešová - SAN-LI-PAS
(Iluze Makotřasy), 3. Lagínová COURTAGE (JK Epona Praha), SG 00 (11) 1. Sigismondi - PLESANT (Iluze Makotřasy), 2.
Ulricke - UNIE 4 (SRN), 3. Krčmářová ROMEO (JK Epona Komořany).
Praha Císařský ostrov - hala 4.10. -Zlimitovaný čas (30) 1. Vochozková ARLAV (Preláta), stupň. obt. do 110 cm
(47) 1. Pazderová - GULIVER 1 (Jiskra Bílá
Hora), dvouf. sk. 120/130 cm (40) 1.
Vondráček - CONSTANCE, 2. Vondráček -

SAMBUCA 1 (Vondráček), 3. Vašáková VANESSA 5 (Opřenice), -S**- (19) 1. Straka - JASPA (Opatrný Hořovice), 2. Vašáková - VANESSA 5 (Opřenice), 3. Chelberg LACANDOR (JS Cís. ostrov), -Z- limitovaný
čas (18) 1. Kukrechtová - QUESTOR (Equuleus Praha), dvouf. sk. 110/120 cm (25)
1. Chelberg - AKTÉR (JS Cís. ostrov),
stupň. obt. do 130 + žolík (30) 1. Vondráček - TASHI DELAY (Vondráček), 2. Hynek
- LA LANDOR Expatria (Úholičky), 3. Chelberg - LORNA (JS Cís. ostrov), -ST*- (20)
1. Vondráček - ARGON 1 (Vondráček), 2.
Šístková - HAVAJ 1 (Cheb Nebanice), 3.
Starečková - PATROSA (Niki), 4. Hynek SCHIAVE PACO (Úholičky), 5. Kopecká CORAL Kuzďas (JK Poděbrady).

V sobotu 4. října zvítězila v soutěži -L*- v Nymburce Komárně
Lenka Matunová na ROCCO
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