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Pony ve finále
Šestý ročník seriálu soutěží pro pony
Pony liga a Extraliga byl zakončen tradičním
finále čtyř nejlepších dvojic se střídáním
koní v neděli 30. listopadu v Herouticích.
Pořadatelé se postarali o velmi kvalitní
ceny a dotace a sponzorství nad soutěžemi
převzala farma Heroutice, firma Equiservis
a firma Cube Production Praha.
Samotnému finálovému víkendu, ve kterém se ještě v sobotu 29. 11. jelo závěrečné osmé kvalifikační kolo všech tří kategorií
(Teenager, Pony liga a Extraliga), předcházelo v Herouticích o týden dříve předposlední 7. kvalifikační kolo (viz výsledky).

Teenager 2008
Sítem kvalifikací prošli jako nejlepší čtyři
účastníci finále Teenager 2008. Všechna
finále se jedou vždy znovu od nuly a body
získané v celoroční kvalifikaci slouží pouze
k určení pořadí pro postup do finále.

V celoroční kvalifikaci zvítězila Jana Perníčková (JK Heroutice). Během sezony
bodovalo na jednotlivých kolech 35 jezdců
do 21 let.
Čtveřici nejlepších za Janou Perníčkovou tvořila ještě Kamila Kupcová (JK JS
ARS Čes. Budějovice), Lucie Přikrylová
(Handicap klub Pamír) a Sandra Tomaidesová (JK Louňovice).
Ve finále stejně jako v kvalifikacích pro
ně byla připravena soutěž -L*-, tentokrát
však dvoukolová. S jedinou chybou v obou
kolech zvítězila Kamila Kupcová na
UN AMI před Janou Perníčkovou s ÚSVIT
2 a Lucií Přikrylovou na LEONA 4.

Pony liga 2008
Kvalifikace Pony ligy jsou v průběhu
roku vypisovány až na úrovni ponyhandicap -LP- a do finále se probojuje nejlepších
deset dvojic. K závěrečnému finále (dvoukolový ponyhandicap -SP-) však
nakonec v Herouticích nastoupilo
pouze sedm koní.
Zvítězil teprve 9letý Robin
Johanovský z Hořovic na belgickém E.T. LORICUS, kterého
jsme dříve vídali pod Michaelou
Hažmukovou i v mezinárodních
soutěžích. Druhé místo získala
loňská vítězka Petra Boháčová
a TARA (JS Delta). Třetí byla
dvanáctiletá Lucie Přikrylová
s BELTIN (Handicap klub Pamíru Olomouce), která se jako jediná ze všech jezdců probojovala
se svými třemi koňmi do finále
všech tří kategorií. Po třetím místě v kategorii Teenager tak získal
již své druhé třetí místo ve finále
Pony ligy a v té chvíli ještě nevěděla, že i ve velkém finále Extraligy na ní zbude 3. příčka.

Extraliga 2008

Nejlepším koněm finále Extraligy byl LORINO

Vyvrcholením neděle bylo finále Pony Extraligy se střídáním
koní o celkem 50 000,- Kč.
Finálová čtveřice tentokrát
byla nestejnoměrné výkonnosti.
Vedle spolehlivých běloušů
MAXIMO COPILOT (Ivana Hronová), který se ve finále objevil
již potřetí a výborného heroutic(Pokračování na str. 2)

Zločin a trest
Jezdeckou společnost v minulých
dnech rozhýbala dopingová aféra Aleše
Opatrného a výše trestu, který mu vyměřila Disciplinární komise ČJF. Protože se
v centru pozornosti ocitl náš jezdec číslo
jedna, diskuse o dopingu se v české jezdecké společnosti zúčastnil téměř každý.
Světová jezdecká společnost se však
s dopingem potýká již léta. I když jsme
se i u nás v minulosti s dopingem setkali,
naše vrcholové orgány se buď spokojily
s vysvětlením přistižených (zvláště
v prvopočátcích dopingových kontrol)
a tresty nebyly nijak velké a nebo nechaly verdikty DiK, udělené méně známým
jezdcům, jezdeckou obec lhostejnou.
A tak jsme doposud sledovali zahraniční dopingové aféry nezúčastněně.
Doping, který akcentují světová média
jako nejzávažnější současný problém
jezdectví, se nás jakoby netýkal. Vzdálená pro nás doposud byla i sofistikovanost
medikační podpory koňských sportovců
a jsme ochotni uvěřit, že snad s výjimkou
equipalazonu se nedovolenými prostředky na českých kolbištích nikdo nezabývá.
A právě proto na naše závody pronikly
antidopingové kontroly jaksi plíživě
a téměř nepozorovaně. Ano prosím, na
mezinárodních závodech se nějaké
odběry krve dělají, ale doma? A tak se
stalo, že nás dopingová aféra Aleše Opatrného zastihla nepřipravené. Jen tak se
mohlo stát, že v očích mnohých překvapení nad rasancí trestu zkreslilo úhel
pohledu. Najednou jako by nebylo zřejmé, kdo je viníkem.
Celý vrcholový sport však stojí na
dopingovém rozcestí již mnoho let. Na
rozcestí, které staví sportovce před těžko
řešitelný úkol. K jedné cestě vybízí
komerční zběsilost doby, která dávno
změnila soutěž v nelítostnou profesi
a kde pro amatérské nadšence téměř
není místo. Ke druhé nabádá sportovce
již jakoby zastaralý duch fair play, spojený občas i s obyčejnou obavou o zdraví.
Paradoxně v obou případech jen výjimečně vede cesta na výsluní. V prvém
případě provází sportovce neustálá obava z odhalení, ve druhém pocit marnosti,
že to bez dopingu nejde.
Zdálo by se tedy, že i jezdectví, stojí
před touto volbou. Ve skutečnosti je však
situace v našem sportu mnohem, mno(Pokračování na str. 2)

Předplatné pro rok 2009 696,- Kč (bez Jezdecké ročenky 566,- Kč).
Číslo účtu 124577389/0800. V.s. 2008
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Pony ve finále

Zločin a trest

(Dokončení ze str. 1)

Dokončení ze str. 1
hem obtížnější. Pouze jezdectví totiž pro
sportovní cíle využívá zvíře, které si
sportovní osud nezvolilo dobrovolně
a nemůže vůbec nic ovlivnit. Tuto skutečnost musí stále zdůrazňovat všechny
metodiky jezdectví. Jezdecká korektnost
musí být přes všechny dobové tlaky
naším reálným a nejenom proklamovaným cílem. To si musíme uvědomovat
na všech úrovních sportovního života
koní. Používání zakázaných medikamentů je z tohoto hlediska obzvláště neetické
pro svoji skrytou nenápadnost.
A právě, ale i proto, je jezdectví oprávněně pod stále větším drobnohledem
celospolečenských médií. Bylo by zbytečné hledat alibi v analýze motivů některých z nich.
Dopingové aféry dokazující zneužití
koně stále častěji vytlačují doposud
dopingu vévodící cyklistiku. Ve spojení
s obtížným postavením jezdectví v mezinárodním olympijském hnutí, se pak FEI
oprávněně obává vyřazení jezdectví
z programu OH.
V zájmu budoucnosti našeho sportu je
proto nezbytné, abychom byli dopingově
čistí. Především ti, kteří jsou příkladem
dalším, si musí uvědomit svoji zodpovědnost.
Stejně tak je jistě nezbytné, aby všechny kroky v dopingových řízeních byly
nezpochybnitelné. Bylo by ale absurdní
ospravedlnit bojkot dopingové kontroly
na základě procesních chyb.
A i když i mě na počátku celé kauzy
výše trestu zarazila, po zralé úvaze již
nahlížím na celou věc jinak.
Ve svých článcích naši autoři ČJF často nešetří. V tomto případě ji však musíme v boji za dopingovou čistotu jednoznačně všichni podporovat.
Cyril Neumann

kého LORINA (Petra Miletínová), to byl ještě EL PEGAS Lucie Přikrylové a ANETA 7
Terezy Klímové. A právě ANETA 7 zamotala letošní finále a ukázala i úskalí systému střídání koní a tím se postarala
o kuriózní výsledek.
ANETA 7 (JK Kamenice) totiž v závěru
sezóny 2008 nepokračovala ve svých slušných výkonech z první části a její ochota
soutěžit již byla zcela pryč. Projevilo se to
nejenom při sobotní závěrečné osmé kvalifikaci, kterou pro dvojí odmítnutí skočit
jezdkyně nedokončila, ale i při společném
opracování před samotným finále, kdy
ANETA v podstatě neabsolvovala slušně
žádný skok.
V samotné soutěži, kde každý jezdec
zahajuje se svým koněm, však Tereza Klímová ve směsici vůle, štěstí a souboje
s koněm první kolo s 21 body dokončila
a rázem bylo jasné, že se stává favoritkou
soutěže. Dalo se předpokládat, že se to již
žádné z jejích soupeřek nepodaří.
To přesně se také stalo a protože všechny ostatní jezdkyně již byly s ANETA 7 diskvalifikovány, odvezla si tentokrát trofej
nejcennější Tereza Klímová.
Poprvé tak měly jezdkyně ve finále
poměrně vysoké počty bodů, protože diskvalifikovaným dvojicím se přičítalo vždy
20 trestných bodů k nejhoršímu bodovému
výsledku kola.
Ve všech posledních ročnících si děti
s koňmi svých soupeřů dokázaly poradit a
byli jsme zvyklí vídat jen několik shození
shození ve všech čtyřech kolech. Za
poslední dva roky rozhodl o vítězi pouze
součet časů. Tentokrát to bylo jinak.

Vítěz finále Pony ligy 2008 Robin Johanovský a E.T. LORICUS
Zvláštní cenu pro nejlepšího koně ve
finále získal domácí LORINO (majitelka
Marcela Miletínová), který dostal přikrývku
od firmy ZESBE Běstovice.
Další speciální ceny pak obdrželi: pro
nejmladšího jezdce Viktorka Theimerová (9
let, JK Amír Rudná pod Pradědem) a za
nejhezčí masku při dopolední kostýmové
soutěži Lucie Přikrylová jako Tina Turner
z Handicap klubu Pamír.
Podrobné výsledky naleznete na
www.heroutice.cz

Vítězka Extraligy 2008 Tereza Klímová
Celkové výsledky: Heroutice 22.-23.11.
ponyhandicap -LP- 7. kvalifikační kolo Pony ligy
(15) 1. Zářecká - JACK (JS Plundra), -SPB- 7. kvalifikační kolo Extraligy (11) 1. Hájková - SABINA 3
(JK Mělník), -ZL- (9) 1. Přikrylová - LEONA 4 (Handicap Pamír), -L*- 7. kvalifikační kolo Teenager
2008 (11) 1. Tomaidesová - SONET 3 (JK Louňovice), 2. Kupcová - BIG BOY (ARS Čes. Budějovice),
3. Malák - KASHMIR/CASANDRO (JK Všetice).
Heroutice 29.-30.11. -ZL- (11) 1. Tomaidesová - SONET 3 (JK Louňovice), -L*- 8. kvalifikační
kolo Teenager 2008 (5) 1. Přikrylová - UNA SAPHIRA, 2. Přikrylová - LEONA 4 (Handicap Pamír),
3. Tomaidesová - SONET 3 (JK Louňovice),
ponyhandicap -ZLP- (14) 1. Zářecká - JACK (JS
Plundra), ponyhandicap -LP- 8. kvalifikační kolo
Pony ligy (17) 1. Boháčová - TARA 16 (JS Delta),
-SPB- 8. kvalifikační kolo Extraligy (9) 1. Hronová
- MAXIMO COPILOT (Opatrný Hořovice), -L*Finále Teenager 2008 (4) 1. Kupcová - UN AMI
(JK JS ARS České Budějovice), ponyhadicap -

SP- Finále Pony ligy 2008 (7) 1. Johanovský E.T. LORICUS (Opatrný Hořovice), Finále Extraligx 2008 s výměnou koní (4) 1. Tereza Klímová
(JS Kamenice), 2. Ivana Hronová (Opatrný Hořovice), 3. Lucie Přikrylová (Handicap Pamír).

Krásná zpráva
dorazila z USA.
Náš přítel a chovatel Pavol Blaho
(původem ze Slovenska), u kterého
řada českých a slovenských jezdců
absolvovala v průběhu 90. let výukové pobyty, má za
sebou vynikající
rok. Jeho plemeník
MAGNUM (Magnát
Z), kterého před
deseti lety zakoupil
v ČR (u nás absolvoval jako čtyřletý
KMK) patří k nejlepším pleníkům
USA a v žebříčku
hřebců roku 2008
obsadil třetí místo.
Navíc se mu však
na jeho farmě Tatra
Farm
podařilo
odchovat i velmi
úspěšného bělouše BLUE DANUBE, který je s 57 644 dolary získaných dotací po AUTHENTIC a SYMPA třetím nejúspěšnějším koněm USA. Na fotu spolu s BLUE DANUBE a jezdcem Aaron Vale je i Pavol Blaho s manželkou Karen.
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ZPRÁVY

ZE ZAHRANIČÍ

Hradištko patřilo hřebcům
ze dvanáct. Komise složená obdobným
Druhý ročník výběru hřebců do plemenitzpůsobem jako v pátek (na post předsedy
by se uskutečnil 28. - 29. listopadu v Hradikomise byl jmenován Ing. Regner) vybrala
štku u Sadské v jezdeckém areálu rodiny
osm nových plemenných hřebců pro PK
Půlpánových. Ten poskytl chovatelům
ČT. Tak si chovatelé mohou pro připouštěi divákům velmi příjemné prostředí. I diváci
cí sezónu 2009 vybrat i z holštýnů CASnešetřili pořadatele chválou.
SIUS (o. Cassini I, m. Espe I po Athlet Z,
V pátek se 16 dvouletých mladých
vítěz KMK 5letých), CESARIO (o. Cesano
hřebců (nar. v r. 2006) utkalo o výběr
II, m. Graefin XIII po Locato), hanoverána
(pět hřebečků domácího odchovu a jedeSABINI (o. Stakkato, m. Grafin Ben po
náct importovaných). Zajímavé bylo pleGraf Grannus, vítěz körungu ve Verdenu),
menné zastoupení hřebců. Z 16 dvouletKWPN KNOCK - OUT FELLOW (sportovků čtyři hřebci náleží k plemenné knize
ním jménem Kodex Royal - drezura T, o.
ČT, tři KWPN, šest holštýnskému teploElcaro, m. Rubana po Apalatin), ČT vítěze
krevníku, jeden Zangersheide, a dva
hřebci byli hannoveráni.
K výběru bylo nutné absolvovat: posouzení exteriéru
a skok ve volnosti. Nakonec
komise ve složení předseda
ing. Leopold Mamica a členové: ing. Regner, ing.
Vondrouš,
R. Klos a Z.
Žíla neudělila žádnému
z mladých hřebců Premii (ta
jediná opravňuje hřebce již
i k působení v plemenitbě)
a výběrem prošli úspěšně
jen dva mladí hřebečci. První je holanský teplokrevník
BO JANGLES A (o. Larino
po Concorde po Voltaire, m.
Dasilithya po Ramiro Z)
a druhým hnědý holštýn
CALITO (o. Calato po Capitol I, m. Ecantie po Calvados II). Z úspěchu obou se
radoval majitel hřebečků
Buhumil Starnovský, který
tak měl 100% úspěšnost
svých hřebců.
Sobota patřila výběru starších hřebců. V katalogu bylo
uvedeno 21 starších hřebců.
K samotnému posouzení
Foto K. Návojová
exteriéru a mechaniky pohybu se jich však dostavilo pou- Bohumil Starnovský a holanský BO JANGLES A

Drezurní úlohy 2009
Tak jako každé tři roky Mezinárodní jezdecká federace FEI upravuje, aktualizuje a vypisuje nové drezurní úlohy, bude tomu tak i v roce 2009.
Úlohy - testy již jsou připraveny a dokonce zveřejněny na internetovém webu FEI. Co
tedy je nového, které úlohy byly jen aktualizovány a od kdy vše nové bude platit.
Všechny novinky uvedené na webu FEI platí již od 1. ledna 2009. Tedy na všech mezinárodních závodech a pravděpodobně i řadě další státech Evropy a světa. V České republice platí však jen úlohy, které schválil Výkonný výbor ČJF na návrh české drezurní komise
a jen tyto se mohou také vypisovat na národních drezurních závodech. Tedy od 1. ledna
pro národní soutěže se nic nemění a to až do doby překladu, zveřejnění a odsouhlasení
nových úloh VV ČJF.
Nové úlohy FEI platné od 1. ledna jsou: Junior Preliminary Test (Junioři úvodní), Junior
Team Test (Junioři družstva), Junior Individual Test (Junioři jednotlivci), Young Rider Preliminary Test (Mladí jezdci úvodní), Young Rider Team Test (Mladí jezdci družstva), Young
Rider Individual Test (Mladí jezdci jednotlivci), Prix St Georges (Cena Sv.Jiří), Intermediate
I (Intermediaire I), Intermediate II (Intermediaire II), Grand Prix 16-25 (Grand Prix pro 1625 leté jezdce), Grand Prix (Grand Prix), Grand Prix Special (Grand Prix Speciál). Zrušeny
byly úlohy vypisovány u nás: Grand Prix verze B, Mladí jezdci Grand Prix pro 20-25 leté
U všech úloh, nově vypsaných úloh (cviky i trasa) nebo u úloh ponechaných beze změny, byly změněny koeficienty standardních společných známek. Ve všech úlohách nových,
i v úlohách ponechaných beze změny (úlohy pro děti, úlohy pro pony, úlohy pro regionální
hry), jsou první dvě společné známky jen s koeficientem jedna (1).
Malé změny jsou ve volných sestavách Junioři a Mladí jezdci, Intermediaire I a Grand
Prix. Úloha - volná sestava Grand Prix „coloured version“ není již na seznamu úloh.
V úlohách volných sestav a úloh pro mladé koně jsou uvedeny pouze „penality“ (odečítané body) jiné za první, jiné za druhou chybu. Z daného textu zatím nevíme co je první
a další chyba. Požádal jsem sekretariát ČJF o dotaz na FEI. Annex „Errors“, který by měl
vše vysvětlit seznamem chyb nelze zatím nikde nalézt bude asi až v nových platných pravidlech drezury v roce 2009.
U úlohy volné sestavy pro mladé jezdce - technické známky 3, 4, 5, 6, 8 a 9 jsou vyžadovány a hodnoceny jen předepsané cviky, dané chody se mimo těchto cviků nehodnotí
(byl přehozen text v těchto cvicích obdobně tak, jak to bylo ve volné sestavě Junioři).
Obdobně tak je třeba chápat hodnocení a opravit si text u cviků 3, 4, 5, 6, 8 a 9 u volné
sestavy Intermediaire I a Grand Prix.
Jaroslav Formandl
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100 denního testu 2008 CATANGO HT
(dříve Cato, o. 814 Catango Z, m. 54/501
Julie po 2741 Grand Step), belgického teplokrevníka HEARTBREAKER ZH (o. Heartbeaker, m. Wide Awake van de Noordheuvel po Darco), hřebce 2951 FURIOSO
XXV-8 RED FERNET (o. 3536 Furioso
XXV/F XIX- 17, m. 186 Przedswit XVII - 15
po Przedswit XVII- Mot.) a plnokrevného
IRACO (o. Surako (GER), m. Irawadi
(IRE) po Be My Chief (USA)).
Při závěrečném předvedení všech hřebců se diváci dočkali i komentáře komise
a mohli jej tak konfrontovat se svými pocity. I když byl někdy komentář k hřebcům
velmi stručný je to první vlaštovka a doufejme, že se komentování předváděných koní
stane pravidlem.
Po oba dny byl připraven doprovodný
program. Diváci tak sledovali drezuruí
v podání domácích jezdkyň matky a dcery
Půlpánových, western V. Cejpové nebo
čtyřspřeží. O skokovou ukázku se postaral
plemenný hřebec ORIDO s Lenkou Matunovou a SIR BENTO s Veronikou Doležalovou. Úspěch měl i Robert Štipka se svým
andaluským hřebcem s prvky klasického
jezdectví při práci ze země.
J. Fatěnová

DISKUSE

DISKUSE

CO BUDE DÁL

Co bude dál?

s dělením
východočeské oblasti

Chovatele a bývalého československého reprezentanta Rudolfa Skřivana staršího netřeba představovat. S hnědákem
SAVAN patřil v sedmdesátých letech
k oporám našeho jezdectví. Při své chovatelské práci je zastáncem a propagáterom českých tradic a jeho příspěvek do
diskuze Co bude dál se týká dalšího
vývoje podoby KMK, která je stále předmětem diskusí.
Příspěvek o budoucí podobě KMK bych
uvedl otázkou? Jaké cíle sleduje státní
dotační zemědělská politika v chovu koní a
jsou v případě KMK tyto cíle naplňovány?
Chovatelské soutěže by měly přinést
jednu zásadní informaci a tou je kontrola
dědičnosti (kontrola otců testovaných
koní). Stát svoji dotační politikou tyto programy podporuje a pomocí veřejných prostředků se snaží získat informace, které
pomohou chovatelům k orientaci v chovatelském prostředí. Jsem přesvědčen, že
pokud zůstane systém KMK v nezměněné
podobě, stát za své prostředky tuto informaci nedostává. Ze soutěží KMK se pouze
dozvídáme užitkové vlastnosti zúčastněných koní a to je málo. Tyto vlastnosti
snadno prověří standardní sportovní kariéra koní v rámci soutěží ČJF a tu stát nemusí svými aktivitami nahrazovat. Chovatelé
potřebují ke své práci prověřit dědičnost.
Státní dotační politika by měla zajistit jednu základní podmínku. Měla by, díky státním
prostředkům, přilákat na kolbiště soutěží
KMK co možná největší vzorek koní. To se
však nepodaří navyšováním prostředků pro
vítěze a nejlépe umístěné koně. Tím bývají
automaticky od startu odrazováni horší
koně, pro jejichž majitele je start v systému
KMK pouze nákladovou položkou bez možnosti získat část dotačních prostředků.
V první řadě je tedy nezbytné minimalizovat
náklady na samotnou účast v soutěži. Dalším zásadním bodem pak je umožnění startu valachů. I ti mohou k informaci o dědičnosti vlastností zcela zásadě přispět. Jen
tak zajistíme potřebný nárůst startujících.
Systémově je tedy nezbytné výraznou
část dotačních prostředků věnovat na
pořadatelství a účast koní v systému KMK
a jen zbytek z těchto prostředků na odměny pro nejlepší.
Proto navrhuji k diskusi tuto budoucí
podobu KMK:

Podoba KMK 2009
Podle diskusí vím, že za mým názorem
stojí nejen Svaz chovatelů CS a koní Kinských, ale i téměř všichni chovatelé ČT. V
logice dotačního titulu KMK, upřednostňuje
tento názor co nejširší účast v kontrole
dědičnosti a tedy i zařazení valachů do
soutěží. Soutěže KMK přeci nejsou elitním
výběrem. Výsledek koně špatného je statisticky stejně cenný jako koně vítězného.
Tento názor vnímá pozitivně i účast
zahraničních koní, kteří přispějí ke srovnání.
Státem dotovaná soutěž by však neměla být
kontrolou dědičnosti zahraničních odchovů.
Ve většině zemí je zahraniční kůň znevýhodněn a např. v Německu nemůže, v
podobných chovatelských soutěžích, náš
odchovanec startovat vůbec.

Pravidla nového KMK
Kategorie: 4-letí hřebci a valaši, 4-leté
klisny, 5-letí hřebci a valaši, 5-leté klisny, 6letí hřebci a valaši, 6-leté klisny
Stupně obtížnosti:
první část sezóny druhá část sezóny
čtyřletí
-Z-ZLpětiletí
-ZL-Lšestiletí
-L*-S*-

Finálové soutěže pro všechny věkové
kategorie koní jsou dvoudenní a dvoukolové.
1.
kolo je na stupni obtížnosti *
2.
kolo je na stupni obtížnosti **

Financování
Finanční prostředky by se měly rozdělit
tak, aby se KMK mohlo účastnit co nejvíce
koní z ročníku obou kategorií.
Součastné rozdělování finančních prostředků nedovoluje méně solventním chovatelům koní účastnit se, proto při kontrole
dědičnosti chybí velké procento koní.
Jak rozdělovat finanční prostředky, aby se
jednalo skutečně o celou populaci ročníků?
Finanční prostředky státu je nezbytné použít na startovné. Soutěž by se tak stala výrazně lacinější. Pořadatelé by tak vyfakturovali
např.: počet koní x 400,- Kč startovného. To
doposud hradí majitel a i proto se KMK účastní
tak málo koní. Dále by z dotačních peněz hradil stát pořadateli náklady na komisaře, rozhodčí, hlasatele, ustájení ve finále a veškeré
další náklady, které vzniknou s pořádatelstvím
KMK. Teprve zbytek finančních prostředků se
pak použije na výhry (do pátého místa).
Zahraniční koně budou hodnoceni 1/3
z výhry.

Pořadatelství
Důležité pro zajištění reprezentativního vzorku koní je i důsledné rozdělení soutěží v rámci
celé ČR. Nesmí docházet k tomu, že u někoho
se Kritérium koná dvakrát za rok a někomu je
pořádání ze zástupných důvodů odmítnuto.

Současné KMK raději zrušme
Neobstojí tvrzení, že by se něco z navrhovaného nedalo uskutečnit vzhledem k postoji
ministerstva. Svaz chovatelů a chovatelské
spolky mají v diskusi o dotační politice důležité slovo, a i když jde ve státní správě lecos
pomalu, v případě, že budeme skutečně chtít,
určitě se nám dotační systém podaří změnit.
Pokud se nám nepodaří pro soutěže KMK
tyto změny prosadit, bylo by lepší KMK zrušit
a peníze použít, tam kde jsou více potřeba.
Například na humanitární účely. Zde by byly
rozhodně potřebnější, než aby je získávala
úzká skupina lidí. Bylo by zajímavé zjistit,
kolik který subjekt dotací KMK získal. Takový
přehled by možná odhalil motivy neochoty
některých naslouchat těmto argumentům.
Rudolf Skřivan st.
Zda jsou soutěže KMK kontrolou
dědičnosti či užitkovosti je již v naší zemi
mnohaletý evergreen. Svaz chovatelů
sloveského teplokrevníka chovaného
v Čechách tento spor dokonce přivedl
k iniciativě, která vyvrcholila pořadatelstvím Moravského šampionátu mladých
koní. Pokud máme v konkurenci ostatních chovatelů hospodářských zvířat
v souboji o státní dotace obstát, je
nezbytné, aby vynakládané prostředky
měly celospolečenský smysl. Ten argumenty Rudolfa Skřivana st. nesporně přinášejí.
Cyril Neumann

V minulém čísle jsme otiskli názor Aleka Pejose, který je hlavním propagátorem
rozdělení východočeské oblasti na část
královéhradeckou a pardubickou. V příspěvku byla zmíněna i osoba současného
předsedy oblasti Jiřího Černého a sekretáře Vladimíra Zvěřiny Každý má právo se
hájit a tak otiskujeme jejich reakci
(redakčně zkráceno)
Vladimír Zvěřina: Rád bych uvedl na
pravou míru tvrzení, že jsem „podal podklady k VV ČJF pro pokus o podvod“.
Tato věta má ve čtenářích evokovat
dojem, že jsem spolu s Jiřím Černým
podali podnět DiK ČJF na pana Pejose,
Kupku a Jeřábka za pokus o podvod.
Prohlašuji, že žádné takové podání
z mé strany nebylo učiněno. Jako sekretář VčO, jsem na vyžádání VV zpracoval
přehled registrovaných klubů. Tento přehled si VV vyžádal na základě dopisu,
kterým pan Pejos žádal o zařazení bodu
k projednání na konferenci ČJF o souhlas s rozdělením Vč oblasti a jako přílohu přiložil souhlasná vyjádření části klubů s rozdělením (o tomto dopise se
oblastní výbor dozvěděl až od generálního sekretáře. A. Pejos nepovažoval za
nutné OV VčO zaslat ani kopii). Pokud
má kdokoliv zájem, příslušné materiály
nalezne na:
www.vco-cjf.cz/news/711/ nebo na
www.vco-cjf.cz/news/737/, dále na
www.cjf.cz/dokumenty-dik.aspx a na
www.cjf.cz/dokumenty/vv_cjf/jednani_vv_25_07_07.pdf
Jiří Černý (předseda VčO) ...Alek
Pejos operuje ve své argumentaci milionovými částkami, které oba kraje poskytují na podporu sportu. Buďme tedy konkrétní: z rozpočtu královéhradeckého
kraje přichází ročně na podporu jezdectví
v mládežnických kategoriích 30 až 40 tisíc
korun a stejné částky byly poskytovány
i za jeho předsedování. Mimo to dostává
OV VčO příspěvek na uspořádání vyhodnocení roku ve výši 4 000,- Kč od Královéhradeckého krajského sdružení (KS)
ČSTV. Mimo tyto částky dostal z fondů
kraje TJ Krakonoš Trutnov příspěvek na
uspořádání halových závodů na Nové
Americe. Od letošního roku má Vč OV
uzavřenu smlouvu o součinnosti i s Pardubickým KS ČSTV, čímž odpadla administrativní zábrana v čerpání prostředků
z fondů Pardubického kraje, neboť oblastní či krajské svaz ČJF bez právní subjektivit mohou žádat o grant pouze prostřednictvím krajských sdružení ČSTV. Tím
není nijak omezeno právo jednotlivých
subjektů ČJF žádat o prostředky z vyhlášených grantů, čehož některé kluby běžně využívají a to v obou krajích.
Jediné, čeho subjekty v pardubickém
kraji využívají na úkor hradeckého ČSTV,
je podíl z částky cca 7 500,- Kč na poštovné. Pokud se týče schůzové činnosti,
OV pravidelně střídá zasedání v Hradci
Králové a Pardubicích.
Zájemce o podrobnější informace odkazuji na stránky Vč oblasti, zejména na
zápis z VV ČJF z 25. 7. 2007, OV VčO
z 9. 6. a 20. 11. 2008, čerpání rozpočtu
oblasti a stanovisko k žalobě A. Pejose
proti ČJF.
..Jelikož argumentace A. Pejose
sklouzla do polohy veřejného osobního
osočování za podpory účelově zkreslených informací, podal jsem na něj trestní
oznámení na ochranu osobnosti, na čí
straně je pravda nechť posoudí nezávislé
orgány.
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Třikrát v Německu
Baltic Horse
Velká cena Baltic Horse Show
16.
listopadu
severoněmeckém
Kielu, se stala festivalem
bratří
Ehningů. Vítězem
soutěže s celkovou dotací 50 tis.
EUR se stal po
rozeskakování
mladší Johanes s 9letým KWPN ryzákem
SALVADOR (Calvados) a druhý skončil
jeho starší bratr Marcus s 12letým valachem LECONTE (Lasino). Na třetím místě
se za oběma sourozenci usadila Meredith
Michaels-Beerbaum s 13letým ryzákem LE
MANS (Leubus), před Dánem Sörenem
Pedersenem s 10letým oldenburským valachem LOBSTER (Landor S). Pátou příčku
obsadil Francouz Kevin Staut s hnědákem
KRAQUE BOOM (Olisko) a šestý byl Carsten-Otto Nagel s 8letým valachem CAZARO (Chambertin).
Jinak byl ale nejúspěšnějším účastníkem
v průběhu Baltic Horse Show Carsten-Otto
Nagel, protože tomu se podařilo zvítězit ve
třech soutěžích.
V. Dvořák

rem 14letý hanoverán SATCHMO (Sao Paulo), v GP a GP KÜR 12letý ryzák WARUM
NICHT (Weltmeyer).
Na parkury si pořadatelé pozvali, stejně
jako loni, Itala Ulliano Vezzani, který stavěl
pro skvělou konkurenci. Z první světové
desítky chyběl jen zámořský olympijský vítěz
a i ten se omlouval na poslední chvíli.
Divácky atraktivní bylo zrcadlové skákání
v jehož finále porazil Francouz Roger-Yves
Bost na KIRE ROYAL STAR Dánku Tinu Lund
s WINNY THE BLUE D'IVE, stejně jako noční
barierové skákání, kde Holanďan Harrie Smolders s 8letým ADAMO VAN HET STEENPUTJE spolu s domácím Aloisem Pollmann-Schweckhorstem na hřebci CORLANDO,
překonali výšku 205 cm.
Prvním z vrcholů konkůru bylo Mercedes
German Master (155 cm), do kterého se po
dvou soutěžích kvalifikovalo dvanáct jezdců. Osmi z nich se podařilo dostat do rozeskakování, kde v nelítostné bitvě o poslední
model Mercedesu, porazila Meredith
Michaels-Beerbaum s 15letým hnědákem
SHUTTERFLY (Silvio I), 28letou Kate Levy
(USA) s belgickým valachem VENT DU
NORD (Canadian River).
Dvanáct překážek, z toho jeden dvojskok
a jeden trojskok postavil Ulliano Vezzani do
Velké ceny, která byla současně kvalifikací
Světového poháru. Možná pod dojmem obtížného minulého kola ve Veroně, které se se
ctí podařilo překonat jen třem jezdcům, byly
tentokrát řady až příliš korektní, profily překážek standardní a ani čas nenutil k nějakému
riskování. Přes základní kolo se s nulou
dostalo sedmnáct koní a dalších třináct jen se
čtyřmi body. Samotné rozeskakování dobře
ukázalo dispozice jednotlivých koní. Někteří
raději volili rychlé tempo na delší trase, další
pak zkoušeli, zda se někomu podaří podjet
při nájezdu na široký oxer, kterým začínal
dvojskok, aniž by ho shodili. Že je to možné,
dokázal už třetí startující, 28letý Francouz
Timothée Anciaume s SF hřebcem LAMM
DE FETAN (Fegar mail) a časem 39,48 se
ujal vedení. Že lze být rychlejší i na delší trase, dokázal Rutherford Latham ze Španělska
s taktéž francouzským hřebcem GUARANA
CHAMPEIX (Rivage du Poncel), který byl
v cíli o 14 setin dříve. Stejnou trasou a ještě
o 12 setin rychleji projel Brazilec Alvaro
Miranda s 11letou ryzkou AD PICOLIEN

Trojnásobná vítězka Mercedes German
Master Meredith Michaels-Beerbaum
ZELDENRUST (Indoctro). Steve Guerdatovi
ze Švýcarska vyšel krkolomný obrat
a s 11letou hnědkou JALISCA SOLIER (Alligator Fontaine), zkrátil vedoucí čas skoro
o vteřinu. To byla výzva pro poslední startující Meredith Michaels-Beerbaum s hanoveránem SHUTTERFLY. Ta znovu potvrdila, že
se riskování nebojí a na krátké trase v ohromném tempu byla ještě o vteřinu rychlejší. Zvítězila ve Velké ceně se stejným koněm potřetí za sebou a to je úspěch, který těžko někdo
v budoucnu zopakuje. Odměnou byl pro ni
během víkendu už druhý Mercedes, tentokrát
v hodnotě 50 000 EUR.
„Tento hattrick a dvě velká vítězství by
nebyly možné bez mého úžasného Shutterfly. Je to úspěch, který korunuje celou moji
kariéru.“ komentovala Meredith.
Podrobné výsledky jsou na:
www.stuttgart-german-masters.de
Příští kolo Světového poháru je 14. prosince v Ženevě.
Václav Dvořák - Stuttgart
Pokračování na str. 6

Drezuře dominovala ve Stuttgartu Isabell
Werth a SATCHMO

German Masters
Skvělý sport byl k vidění od 19. do 23. listpadu ve stuttgarské Hans-Martin-SchleyerHalle. Rozsáhlý multifunkčí areál navštívilo za
25let existence více než 14 milionů návštěvníků a pojmenován je po populárním prezidentovi německého svazu průmyslníků, který
byl v sedmdesátých letech unesen a následně zavražděn levicovou teroristickou skupinou RAF, vedenou Baaderem a Meinhofovu.
Kolbiště o rozměrech 95x40 metrů je ideální nejen pro skokové a drezurní soutěže, ale
k vidění byl i halový cross pro německou militaristickou špičku. Publikem byly velmi kvitované, soutěže Světového poháru pro čtyřspřeží, kde se dokázal prosadit Maďar József
Dobrowitz před světovým šampiónem
Ijsbrand Chardonem z Holandska.
Skvělou atmosféru měly také čtyři drezurní
soutěže a všechny vyhrála s převahou
Isabell Werth. V GP A GPS byl jejím partne-

Ve Světovém poháru čtyřspřeží zvítězil tentokrát József Dobrowitz z Maďarska. Potvrdil
tak nejenom výborné postavení mezi nejlepšími jezdci světa, ale před dalším kolem SP,
které se bude konat v prosinci v Budapešti, pozval do domácí haly i maďarské publikum.
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Úspěšná Emma v Drážďanech
Na tři tisíce diváků vidělo na drážďanském výstavišti 30.listopadu v rámci
Adventních závodů Velkou cenu. O náročnosti základního parkuru svědčí to, že ho
bez chyby překonalo z padesátky startujících jenom pět jezdců. První do rozeskakování nastoupil osmý jednotlivec z letošních
OH, Holanďan Marc Houtzager s 12letým
Polydorovým potomkem OPIUM VS. Šel
velmi dobře, ale mohutný hřebec mezi skoky vyhazoval a to ho stálo cenné vteřiny 0/35,78. Další na startu, byla 24letá Maďarka Mariann Hugyecz, která se v současnosti připravuje nedaleko Cách u Heleny
Stromans (Weinberg) s 12letým holštýnem
CASH (Contender). Bohužel se jí příliš
nedařilo a z přemíry snahy udělala tři chyby. Moc jsme se těšili na největší překvapení soutěže, naši Emmu Augier de Moussac, která se v současnosti připravuje
u Rodriga Pesoy v Bruselu. Sedlala bělouše L SILVER JOTER, kterého známe
z pražského ME mladých jezdců. Jela velmi razantně a na diagonále udělala o cvalový skok méně než všichni ostatní, ale
bohužel jen za cenu porušení výšky mohutného oxeru. I tak to byl výkon velmi sympatický - 4/35,82. Do kolbiště musel nacouvat
největší favorit a už dvojnásobný vítěz této
soutěže, Franz-Josef Dahlmann, který
mění v sedle Schockemöhleových koní
Otto Beckera, který se bude nyní nově
věnovat jen funkci spolkového trenéra.
Startoval s 9letým holštýnem ROMULUS
(Ramiro), ale ani jemu se nedařilo podle
jeho představ. Měl stejně jako Emma čtyři
body, ale horší čas 36,04. Posledním startujícím byl nedávný vítěz Velké ceny
Norimberka Oliver Lemmer s 11letým
běloušem MONTANUS COLORADO (Callido), kterému se tato jízda mimořádně
povedla a zvítězil po výsledku - 0/34,81.
Oliver Lemmer prokázal v Drážďanech
skvělou formu a během konkůru získal pět
vítězství. Druhou příčku obsadil Marc Houtzager, třetí byla za ČR startující Emma
Augier de Moussac, čtvrtý Franz-Josef
Dahlmann a pátá Mariann Hugyecz.
Výsledky naleznete na
www.adventsturnier.de
-dvoř-
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CSI-J/P/CHA Neeroeteren
Konec listopadu (27.-30. 11.) zastihl
jezdkyně Lucii a Michaelu Krulichovy
a Johanku Březinovou v belgickém Neeroterenu. Naše barvy se ve špičkovém jezdeckém centru De Warre prezentovaly
slušnými výsledky. Závody se konaly
v luxusní vytápěné hale (35x60m).
Do Neeroterenu se sjela juniorská, dětská i pony špička z celé Evropy a ve většině soutěží figurovala jména ze startovních
listin ME.
Michaela Krulichová sedlala pony
NIGHTFEVER a MARS STAR, Johanka
Březinová pony LORD FLORIMA a WISHIBO a v soutěžích dětí startovala Lucie Krulichová s koňmi NIKOLA 10 a PEM.
Původně měla Michaela na NIGHTFEVER absolvovat Big Tour, ale bohužel
v páteční první soutěži nebyl kůň úplně ve
své kůži, a jezdkyně soutěž vzdala. Bylo
tedy rozhodnuto pokračovat až v neděli ve
Small Tour. Zde naše dvojice skončila po
čistém základním parkuru s jednou chybou
ve druhé fázi na 16. místě.
Jediným zástupcem v Big Tour se tak
pro Michaelu stal sedmiletý MARS STAR,
který absolvoval technicky velmi obtížný
parkúr se třemi chybami a skončil ze 70-ti
startujících na 49. místě.
Johanka Březinová se na LORD FLORIMA v soutěžích Small Tour umístila od pátku do neděle postupně na 24., 27. a 33.
místě.
Jediným českým dekorovaným účastníkem soutěží se tak stala Lucie Krulichová,
která obsadila na PEM v pátek i v sobotu
v dětské Big Tour 8. místo. Bohužel se
svojí stájovou jedničkou NICOLA 10 ve
všech třech startech vždy jednou lehce
shodila. V nabité konkurenci to stačilo
v pátek pouze na 25., v sobotu na 18.
V nedělní Grand Prix dala Lucie přednost
PEM a obsadila závěrečné 14. místo.
Barbora Lišková

Sportovní
kalendáﬁ
hala
6.12.
6.12.

Praha - Císařský ostrov
Z-S
Albertovec
ZM-L

Převzato z www.cjf.cz

Drezura
v Albertovci
V hale albertovského hřebčína proběhly
22. listopadu drezurní závody. Startovalo
na nich 39 dvojic. Nejúspěšnější byla
domácí Daniela Křemenová, která ve
všech soutěžích zvítězila se čtyřmi koňmi.
Výsledky: DÚ 2003 (12) 1. D. Křemenová
- PARIKA ( JK Hřebčín Albertovec), 2. E.
Zuvač - SHADIX/SIRIUS 6 ( JK Steally
Opava), 3. P. Štenclová - FATIMA 10 ( JK
Mokré Lazce), DD/2003 (9) 1. D. Křemenová - AMADEUS 5 (JK Hřebčín Albertovec),
2. P. Štenclová - FATIMA 10 ( JK Mokré
Lazce), 3. E. Zuvač - GINO AGROP SL
(JK Stelly Opava), DJ/2003 (8) 1. D. Křemenová - AMADEUS 5 (JK Hřebčín Albertovec), 2. L. Zuvačová - GAELLE SL, 3. E.
Zuvač - SHADIX/SIRIUS 6 (oba JK Steally
Opava), SO/2005 (6) 1. D. Křemenová COLADAS ( JK Hřebčín Albertovec), 2. L.
Zuvačová - GAELLE SL (JK Steally Opava), 3. E. Niklová - SHERY DANCE (SS
Kubrický Kunín), JD/2006 (4) 1. D. Křemenová - FUNKENMARIECHEN , 2. D. Křemenová - COLADAS (JK Hřebčín Albertovec), 3. E. Niklová - SHERY DANCE (SS
Kubrický Kunín).
-jgeFoto J. Gebauer

Čtyřnásobná vítězka Daniela Křemenová
(na ANADEUS 5 při DJ 2003)

Ve stuttgartské Hans Schleyer Halle byl i
stále velmi vážený nestor německého jezdectví 86letý Hans Günter Winkler

Rozsáhlá skupina cca 40 českých jezdců
se 22.-23. listopadu zúčastnila halových
závodů ve Wiener Neustadtu. Jedno
z umístění získala i Šárka Kopáčková na
bělouši SATÉN, která skončila v soutěži do
110 cm mezi 120 koňmi čtvrtá. Druhý den
potvrdila svoji formu bezchybným absolvováním soutěže do 120 cm. Závodů se
zúčastnili jezdci z deseti států.
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Seminář
nejen pro
odborníky
Již po třetí se sešli zájemci
o chov koní v ČR na semináři
s názvem "Aktuální problémy
chovu a šlechtění koní v ČR",
pořádaném ve spolupráci
s MZLU, ASCHK a NH Kladruby n. Labem. Seminář se
uskutečnil v aule MZLU v Brně
21. listopadu a program pokračoval v hřebčíně ve Slatiňanech 22. listopadu.
Letos pozvánka na seminář
lákala i účastí zahraničních
přednášejících z Francie,
Rakouska, Polska. Po přečtení
pozvánky mohli někteří čtenáři
nabýt dojmu, že se jedná
o seminář pouze pro odborníky. Samotný seminář, dokázal,
že i laik si z různorodých přednášek mohl odnést do praxe
řadu zajímavých poznatků.
Jaká témata přinesly páteční
přednášky? Přednáškový blok
zahájila ing. L. Gotthardová
přednáškou o největším českém hipologovi Prof. F. Bílkovi.
S organizací chovu koní v ČR
přítomné
seznámil
ing.
J. Machek (MZe ČR). Ve šlechtění koní jsme svědky prudce
narůstající globalizace. Jaké
klady i negativa to má na
šlechtění informoval Prof. ing.
J. Přibyl.
Prvním zahraničním hostem
byl B. Chaigne s ANSF. Ve své
přednášce se zaměřil na
selekční program Selle Francais orientovaný na produkci
moderního sportovního koně.
Ze Svazu chovatelů rakouského teplokrevníka přijela informovat o současné situaci
a šlechtění ing. D. Karásková.
Současné trendy v chovu
koní v Polsku přednesl Prof. R.
Pikula z Agricultural University
of Szezecin.
Informace o tuzemském
chovu zahájil přednáškou ing.
M. Vítek o chovu teplokrevníka
v Hřebčíně Albertovec.
Přednáškou na téma Genetické zdroje koní v ČR a problémy jejich šlechtění zaujala
posluchače ing. M. Kosová.

REPORTÁŽE
Dále již následoval blok
aktuálních koňských veterinárních informací, do kterého
zasvěcovali Prof. MVDr.
J. Hanák, Prof. MVDr. Z. Věžník (reprodukce), Doc. MVDr.
J. Mazurová (metritida),
MVDr. J. Bodeček (parazité
trávicího ústrojí), MVDr.
M. Sedlinská (kolostrální imunita), MVDr. B. Bezděková
(gastroduodenální ulcerace),
MVDr. E. Ludvíková (myopatie), MVDr. P. Jahn (onemocnění dýchacích cest). Díky
rozvoji techniky jde pokrok
ve veterinární medicíně mílovými krok vpřed a to umožňuje nové způsoby léčby.
Všechny příspěvky byly zajímavé a limitující byl jen nedostatek času.
Sobota byla ve znamení
hipologických prohlídek - hipologického muzea v zámku ve
Slatiňanech a hřebčína Slatiňany.
Po ukončení programu bylo
vidět diskutující skupinky
a jejich téma hovoru mělo jedno společné - koně.
Jana Fatěnová

Kdy bude
Primátor?

Výsledky

Poradu nad kalendářem roku
2009 měla již i pražská oblast ČJF
a termíny má pro příští rok stanoven i 6. ročník seriálu pro jezdce
na pony O pohár hl. města Prahy.
Prvním kolo se bude konat tradičně v Praze na Císařském ostrově
16. dubna (ponyhandicap -ZL- +
-L-) druhé v zámeckém areálu ve
Ctěnicích 6. června (ponyhandicap -ZL- + -L-). Třetí pak opět ve
Ctěnicích 29. srpna (ponyhandicap
-L- + -S-) a závěr s finále pak opět
na Císařském ostrově 11. října
(ponyhandicap -L- + -S-).

Praha Císařský ostrov 29.11.
drezura -L- (18) 1. Nováková LICASTRO (Tursko), 2. Charvátová CINCINNATI (JS Strážiště), 3. Bělinová - BARON TRENK (Václav
Kolín), -S- (8) 1. Marešová - SAN-LIPAS (JK Iluze Makotřasy), 2. Drozenová - LIMERIK (JK IDC Prague), 3.
Nováková - LICASTRO (Tursko), ST- (7) 1. Sigismondi - PLESANT (JK
Iluze Makotřasy), 2. Zeusová - CORRADO AZ (Cís. ostrov), 3. Střebáková - TEREZA 3 (JK Iluze Makotřasy),
-T- (5) 1. Sigismondi - PLESANT (JK
Iluze Makotřasy), 2. Zeusová - CORRADO AZ (Cís. ostrov), 3. Střebáková - TEREZA 3 (JK Iluze Makotřasy).

Jezdecká společnost
Ctěnice (Praha 9-Vinoř)
přijme pracovníka na plný
úvazek (noční směna).
Ubytování zajištěno.

Tel.: 603 517 242
e-mail: jezdec@jezdec.cz

Zlínsko hodnotilo
Dne 22. listopadu 2008 se
sešli jezdci a příznivci jezdeckého sportu Zlínské oblasti
v kulturním domě ve Zdounkách, aby společně uzavřeli
letošní jezdeckou sezónu. Na
společenském večeru byli
zároveň vyhodnoceni i nejlepší
jezdci Středomoravské jezdecké ligy. Diplom s pohárem
nebo plaketou převzalo z rukou
sponzorů a předsedy Zlínské
oblasti celkem 80 jezdců.
V disciplíně skoky a drezura
bylo vyhodnoceno v každé kategorii pět nejúspěšnějších jezdců.
Ve skocích na pony si nejlépe v roce 2008 vedla Berenika
Vašková z JK Radkova Lhota.
Prvenství v dětech si vybojovala Silvie Zelinková z JK Přerov. Mezi juniory byla první
Barbora Absolonová z SŠHS v
Kroměříži a Jan Malý, ze Stáje
Montana také v letošním roce

obhájil první místo v kategorii
mladých jezdců.
Nejúspěšnější jezdkyní se
stala Ivana Lukšíková z JS Florida Kroměříž. Nejúspěšnějším
jezdcem to byl, stejně jako vloni, Jiří Složil z JASO Oldřichov.
V drezuře na pony si nejlépe
vedla Michaela Fojtová z JK
Michaela Fojty, mezi juniory
obhájila své prvenství z loňského roku Ivana Galatíková z JS
Galatík Těšánky. Z mladých
jezdců dosáhla nejlepších
výsledků Ivona Zedníková z JS
Vittoria Skaštice a mezi ženami
zvítězila již velmi zkušená
Hana Svrčinová z JK Bzenec.
Diplomy a plakety obdrželi
i účastníci MČR a jezdci, kteří
Zlínskou oblast reprezentovali
na Mistrovství světa v reiningu
a voltiži. Zde si největší uznání
vysloužil mistr světa ve voltiž
Petr Eim.
M. Sehnalová

Nejlepší skokové jezdkyně Zlínska roku 2008
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