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Militaristé zahajují
Sezóna 2008 se definitivně stěhuje pod
otevřené nebe a duben je tradičně měsícem,
ve kterém se na českých kolbištích a závodištích na plné obrátky rozbíhají jezdecké
závody.
Indikátorem toho, že sezóna je již skutečně
tady jsou soutěže všestrannosti, jejichž příznivci na duben netrpělivě čekají a s tím i na
otevření další sezóny kvalifikací Zlaté podkovy
v Pardubicích. Již po páté kvůli množství soutěžních dvojic rozdělen pardubický mítink do
dvou víkendů. Tento víkend (11.-13. dubna)
jsou v Pardubicích na programu soutěže pro
pony a úrovně -ZK- a -Z-. Soutěžní dny nesou
název Cena hejtmana Pardubického kraje
a záštitu převzal hejtman Ivo Toman. O týden
později (18.-20. dubna) pak přijdou na řadu
i soutěže Zlaté podkovy a KMK. Společnost
Soutěže podkovy o.s. připravila pro rok 2008
jednu novinku a po kvalifikacích bude putovat

Jaroslav Hatla - KARLA

i zbrusu nová světelná výsledková tabule. Pardubické závodiště tak symbolicky zahájí letošní sezónu. První letošní starty však mají naši
jezdci všestrannosti už za sebou.

České barvy ve Fontainebleau
První čeští jezdci však již nevydrželi čekat
a ve dnech 20.-24. března se o velikonočním
víkendu zúčastnili překvapivě špičkové soutěže ve Francii. Zde se české barvy objevili
v úrovni CCI* (Alena Hnědá, Jiří Machovec)
a CCI*** (Jaroslav Hatla - KARLA, Petr Veselovský - MONARCHA). Především tříhvězdová
military slibovala zajímavou podívanou. Nejen
že se jednalo o jednu z posledních příležitostí
v bojích o postupová místa do Hong Kongu,
ale navíc byla soutěž zařazena i do Světového
poháru. Sestava jmen na startovní listině tak
zařadila soutěž ve Fontainebleau do kategorie
Top Ten a netrpělivě jsme očekávali jak si
naši jezdci ve hvězdné konkurenci povedou.
Po pravdě je potřeba
říci, že s napětím jsme
očekávali pouze start
Jaroslava Hatly. Petr
Veselovský již v loňském
roce prokázal, že starty
v soutěžích této úrovně
jsou nad jeho i MONARCHOVI síly a jeho urputná
vytrvalost, se kterou obléká reprezentační dres, již
přestává být sympatická.
I když je Jaroslav Hatla
s KARLOU dostatečně
prověřeným jezdcem
a o jeho kvalitách nikdo
nepochybuje, přeci jen byl
start v takové konkurenci
a obtížnosti očekáván
s napětím. I samotný jezdec přiznává, že když si
poprvé přečetl jména přihlášených jezdců, zapochyboval zda se do Francie vůbec vydat.
Na startu tak nechyběla
vítězka loňského CCI****
v Badmintonu Lucinda
Fredericks s HEADLEY
BRITANNIA (AUS), mistryně Evropy Zara Phillips
či současný třetí jezdec
světové žebříčku Nicolas
Touzaint (FRA). Z prvé
desítky světového žebříčku to pak byl i Clayton
Fredericks (AUS), Dirk
Schrade (GER) a Polly
Stockton (GBR).

Naší výpravu nepřivítalo ve Francii příliš
optimisticky ani počasí a předjarní nebe nad
Fontainebleau bylo trvale zatažené a pršelo.
Hned od počátku tak bylo zřejmé, že členitý
terén tratě bude i měkkou půdou ztížen.

Body do Světového poháru
O to větší radost nám Jaroslav Hatla
a KARLA udělali svým výkonem. Již po drezuře mohl být tým s Radimovic spokojen,
protože v konkurenci 55 dvojic skončil náš
reprezentant (za vytrvalého deště) na velmi
slušném 24. místě. Terénní zkouška sice
nepropršela celá, ale kluzký terén soutěž notně ztížil. Projevilo se to především tím, že
nikdo ze soutěžních dvojic se nevešel do předepsaného času a jezdci skutečně nechtěli
na počátku olympijské sezóny riskovat zdraví
svých koní. I náš jezdec inkasoval 10 tr. bodů
za čas, důležité však bylo, že jinak absolvoval celou trať bez chyb. Dokončil tak s 15.
nejlepším výkonem a posunul se o několik
příček vzhůru.
I když by si mohl mnohý příznivec všestrannosti myslet, že to nejhorší měli v té
chvíli jezdci a koně za sebou, současné trendy ukazují, že tomu tak není. Parkur je stále
častěji definitivním potvrzením schopností
dvojice a jeho parametry začínají přerůstat
minulé zvyklosti. Jaroslav Hatla o parkuru ve
Fontainebleau řekl: „To co stálo na kolbišti ve
Francii bych spíše než k českému -S- přirovnal k úrovni -ST-. Skoky se stále častěji blíží
spíše k výšce 130 cm a hlavně šířky oxerů
a distance dělají z parkurů v soutěžích této
úrovně skutečnou zkoušku nejvyšší úrovně.“
Štěstím pro Jaroslava Hatlu je, že má za
sebou vrcholnou skokovou kariéru. Nevýhodou pak, že poctivá KARLA není příliš pozorným parkurovým koněm. Vzhledem k obtížnosti parkuru však byly její tři chyby poměrně
slušným výsledkem. Dokladem toho je i skutečnost, že pouhé čtyři dvojice zvládly parkur
bez trestných bodů a i fakt, že ani tři závěrečné chyby neodsunuly našeho jezdce hlouběji
do výsledkové listiny. Konečné 15. místo je
nejen jedním z nejlepších výsledku KARLY,
ale náš jezdec tak získal velmi cenné body
i do Světového poháru.

Naděje stále žije
Ty tak oživily i již téměř zaniklé olympijské
naděje. Letošní OH jsou k jezdcům ze zemí
s nekvalifikovaným týmem přeci jen poněkud
příznivější. Oproti minulým olympijským hrám
mohou státy vyslat na Hry pouze dva jednotlivce. Tím se otevřela přeci jen poněkud větší
šance k zisku startovní pozice i pro našeho
jezdce. A radimovičtí se rozhodli hozenou
rukavici po výsledku ve Fontainebleau zvednout.
Tento týden 11.-13. dubna startuje Jaroslav Hatla a KARLA v CIC*** v italském Varanu. Zde se na startovní listině objevila i další
(Pokračování na str. 2)
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(Dokončení ze str. 1)
jména jezdců z centrální Evropy a tak boj
o postup na OH bude ještě hodně těžký.
Fanoušci všestrannosti mohou zprávy z Veirana sledovat na www.veiranocic.it
Pokud se bude vše vyvíjet dobře a šance
na Peking bude žít i po Veiranu pocestuje
KARLA za dalších 14 dní (25.-27. dubna)
k CCI*** do Bialeho Boru (POL). Když naše
dvojice zvládne vše stejně dobře jako ve
Francii, mohl by se již téměř zapomenutý
olympijský sen stát přeci jen skutkem.
Pro úplnost pak již jen dodejme, že úrovně
CCI* se ve Francii zúčastnili junioři Jiří
Machovec (LARGO ADW Plus) a Alena Hnědá (OCEAN WIND) oba svěřenci Petra Veselovského. I pro ně však byla soutěž nad současné možnosti a J. Machovec skončil na 50.
příčce, jako předposlední který dokončil, a A.
Hnědá se zařadila mezi 21 dvojic, které soutěž nedokončily. Ani tyto dvojice tak zrovna
nepřispěly k dobré propagaci značky ČR
v elitní evropské společnosti.

Šampionátová Evropa
Pochopitelně mezinárodní ambice té nejvyšší militaristické úrovně nemá v ČR pouze
Jaroslav Hatla. Naše jezdce všestrannosti
neseniorských kategorií lákají především
evropské šampionáty. Jedním z předních
uchazečů o start na „Evropě“ hned dvou
úrovní je Miloslav Příhoda (JK PAM Vlčkovice). Ten zásobuje naše startovní listiny hned
třemi jmény svých potomků. Mladší jsou dvojčata sestry Lucie a Veronika (16) a starší pak
syn Miloslav (18). Ambice rodiny Příhodových pak jsou v podstatě i průvodcem očekávání sezóny 2008. Ale nechme již své plány
představit Miloslava Příhodu st. „V letošním
roce se pokusíme o kvalifikaci na dva evropské šampionáty. Lucie bude své sportovní
ambice naplňovat i v této sezóně v sedle
pony LA QUERIDA a pro ní se evropský
šampionát v tradiční rotaci uskuteční v dějišti
loňského juniorského kláni ve švýcarském
Avenches (24.-27. července).

IBALGIN v Německu
Druhá dcera Veronika již přišla o svojí pony
jedničku IBALGIN FAST, který byl prodán
majitelem do SRN a tak se Veronika musí,
společně se starším bratrem Miloslavem,
pokusit získat startovní pozici na ME juniorů
ve skotském Thirlestane (15.-17. srpna).
Pro Veroniku je koněm jedna nyní 14l. trekén RENOIR (Kostolany) pana Weaga. Syn
Miloslav pak vedle 7l. OSWALDA (La Sozori
A1/1) získal ze slovenského hřebčína v Motěšicích od majitele Slavomíra Magála i stejně
starou GOMBU (F-XXII). Oba tito koně mají
za sebou již starty v úrovni CCI* a tak vedle
soutěž Zlaté podkovy budou jejich kvalifikační
kroky směřovat nejprve do rakouského Laintalu (30.5.-1.6.) a pak dále do Motěšic
(CCI*/** - 20.-22.6.) či do polské Strzegomi
(CCI*/**/*** - 26.-29.6.).“
Dá se předpokládat, že v podobných krocích budou postupovat i další naši zájemci
o kvalifikaci na evropské šampionáty juniorů
a pony. Oproti mnohým dalším a sestře Veronice a RENOIRA mají však oba koně Miloslava Příhody kvalifikaci na skotský šampionát
splněnu. A tak je účast našeho jezdce již
téměř jistá (zdravotní problémy obou koní
současně by byly skutečně velkou smůlou).

Pochvala pro Zooprodukt
Před šampionátová příprava i samotná
účast na vrcholných evropských soutěžích je
však finančně nesmírně náročná. Zeptali
jsme se tedy i na to, jak zvládá starty svých
tří potomků po celé Evropě „ufinancovat“

rodina Miloslava Příhody: „Musím říci, že
někdy je to skutečně
těžké. Pochopitelně
výraznou pomocí je
pro zabezpečení šampionátových výjezdů
čerpání prostředků
ČJF. Ale ani zde to
zcela nestačí a i kvalifikace na šampionáty je
většinou finančně velmi náročná. Naštěstí
jsme již před lety, když
se těžiště naší činnosti
pohybovalo převážně
u pony, našli významného partnera, kterým
je firma Zooprodukt.
Ta pomáhá nejen Jan Ešpandr (vlevo) s manažerem komise pony Radovanem Šalekem
nám, ale celému ponysportu a své aktivity měla i při zakládání traCo Vaše společnost nabízí a kde vás
dice CSI pony v Herouticích.“
mohou zájemci nalézt?
Protože spolupráci s firmou Zooprodukt
„Vedle kompletního sortimentu jezdeckého
z Rychnova nad Kněžnou potvrdil i předseda
zboží jsou to především výrobky italské firmy
pony komise Radovan Šalek a dodal, že tato
Tattiny. Ta nás koncem devadesátých let
společnost se výraznou měrou podílela i na
sama oslovila tak jsme se stali jejím výhraduspořádání letošního galavečera pony či ocením zástupcem v ČR.
nění loňských mistrů republiky ve všech
Firma Tattini byla založena již v r. 1860 a je
věkových kategoriích i disciplinách pony,
rodinná firma. Poslední majitel pan Enrico Tatzeptali jsme se majitele firmy Jana Ešpandra
tini využívá zkušenosti svých předků a dále
co jej na spolupráci s pony sportem přivedlo:
úspěšně společnost rozvíjí. Důraz na kvalitu
„Společnost Zooprodukt byla založena v roce
začíná ji při návrhu výrobku výběrem kvalit1992. Z počátku jsme jako jezdci a koňaři
ních materiálů a to jak tradičních, tak těch
většinu výrobků testovat u sebe ve stáji, ale
nejmodernějších. Italský smysl pro design slepostupně jsme potřebovali i hodnocení od
dující nejnovější módní trendy je asi nejvíce
dalších jezdců. Tak vznikla spolupráce s rodipatrný u oblečení pro jezdce. Následuje ověnou Miloslava Příhody, se kterou nás spojuje
ření na vzorcích, výroba a kontrola jakosti
regionální blízkost.
nakonec. Výsledkem jsou kvalitní a moderní
Pochopitelně jsme rádi, že jsme mohli být
výrobky za velmi příznivé ceny. A to platí jak
u takových soutěží jako bylo loňské ME pony
pro kategorii špičkových výrobků pro nejnáročv německém Frendenbergu, kde se účastnily
nější, tak pro běžné, nejvíce žádané zboží
dvojice Aneta Pažoudková - LIPAN a Veronia nekompromisně i pro výrobky v ekonomické
ka Příhodová - IBALGIN FAST, které podpořadě, které i přes nejnižší možnou cenu musí
rujeme od jejich jezdeckých začátků.
vždy splňovat požadované vlastnosti.
S pony jsme se ztotožnili hned po založeDále zastupujeme na českém trhu americní oficiálního pony sportu v ČR. Od roku
kou firmu Davis, která vyrábí velmi účinné,
2002 jsme partnerem military pony v Pardupevné odolné chrániče z moderních nenasákabicích. Za tuto dobu vyrostlo několik úspěšvých materiálů. Mají dlouhou životnost a jsou
ných jezdců, a patří mezi ně i „náš“ Miloslav
nenáročné na údržbu. Tyto vlastnosti potvrzují
Příhoda ml., který byl vůbec první český
i pan Petr Vozáb, mistr republiky ve čtyřspřeží
účastník ME pony v roce 2004. V loňském
a ostatní jezdci, kteří s námi spolupracují na
roce byl i na ME juniorů a jako první junior
testování chráničů a sami je běžně používají.
se zúčastnil i MS šestiletých koní v Le Lion
Po skromných začátcích na několika m2
de Angers.
v
prodejně
chovatelských potřeb můžeme
Velmi si ale ceníme i spolupráce s Janou
dnes nabídnout našim zákazníkům kompletní
Kosařovou, drezurní jezdkyní a mistryní ČR
sortiment jezdeckých potřeb v naší specialia PL v ježdění v dámském sedle.“
zované prodejně v Rychnově nad Kněžnou.
A jaké byly Vaše jezdecké úspěchy?
V bývalém autosaloně na ploše 300 m 2
„Já sám jsem s koňmi vyrůstal prakticky od
mohou zákazníci vybírat nejen podle základmalička. Bydleli jsme v těsném sousedství
ních požadavků na výrobek, ale i podle vkumého dědy a ten, ačkoliv mu hospodářství
su, co se týče barvy nebo tvaru.
sebrali, tak stále žil na statku, jezdil až do
Ti, kteří to k nám mají daleko, mohou vyudůchodu s koňmi pro JZD. Na střední zeměžít naší internetové prodejny na adrese:
dělské škole jsem pak začal jezdit a trénovat
www.zooprodukt.cz
aktivně v jezdeckém oddíle v Doudlebách
Zboží posíláme poštou na dobírku a běžně
nad Orlicí pod odborným vedením MVDr. Lisbývá u zákazníka do 24 až 48 hodin. U dražka. V těch dobách mi s jezdeckými začátky
ších věcí nabízíme i spolupráci s firmou
výrazně pomohl i slavný malíř Emil Kotrba.
ESEX pro splátkový prodej s různým režiTen nedaleko Doudleb pracoval skoro celý
mem splátek dle možností a přání klienta.
měsíc na nějakém obrazu a při občasných
Veškeré podrobnosti o naší firmě také naleznávštěvách v našem jezdeckém oddíle nám
nete na www. zooprodukt.cz
poskytnul velmi důležité rady.
Další militaristé na přihláškách
V mé jezdecké kariéře se mi podařilo jedJak jsme již sdělili česká společnost všenou vyhrát i Stříbrnou podkovu. I když jsem
strannosti se po Pardubicích chystá do polpoté studoval zootechniku na VŠ zemědělské
ského Bialeho Boru (25.-27.4.).
v Praze, pravidelně jsem se o víkendech ke
Vedle těchto startů je pak ještě Adéla Svokoním vracel. Dnes máme několik vlastních
bodová a DOVEN na startovní listině CIC*
koní o které se denně s mojí ženou Lenkou
v rakouském Kreuthu (24.-27. dubna) a právě
i synem Jiřím staráme. Pokud to čas dovolí
užívám si i závodů a veřejných tréninků
nyní (11.-13. dubna) startuje Miroslav Trunda
v blízkém okolí Rychnova nad Kněžnou.“
a CELYN při CIC* v Tulen-Neuaigen.
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Podruhé Lamborghini
V hale v Jezdecké školy Equus Kinsky
se v neděli 30. března konal druhý ročník
skokových soutěží pod patronací firmy
Lamborghini. Na programu byly soutěže od
110 cm do -ST*-.
Pořadatelé v Hradištku si vybudovali
v krátké době velmi dobrou pověst a tak
početná startovní pole zaplnila nejenom
nižší soutěže, ale 19 dvojic se objevilo
i v závěrečném -ST-. Do Hradištka dorazili
i jezdci ze vzdálenějších regionů a nechyběli nejenom Západočeši či jezdci z Brna,
ale dorazili zástupci severní Moravy.
Z této skupiny byl dvakrát úspěšný Josef
Kincl z JO Horymas Horní město, který zvítězil nejenom v zahajovací soutěži do 110
cm se žolíkem (CASCAR), ale vítězství si
připsal mezi 44 jezdci i v předposledním
skoku -S*- na čas.
Zaplněná hala, ve které se v průběhu dne
vystřídalo přes 1 300 diváků! Se však těšila
na závěrečné -ST*-. Dvojice Ludvík Jandourek st. a Václav Drbal postavila parkur, který
byl přizpůsoben začátku sezóny. Naše elita
však již žádnou soutěžní přestávku nemá
a tak hned plná jedenáctka soutěžících

zvládla základní parkur bez chyb.
Již před ním však o vítězi téměř
nikdo nepochyboval, protože Aleš
Opatrný se do rozeskakování probojoval se všemi svými třemi koňmi. Vedle koní COLOR OF LOVE
a BEETHOWEN (Jan Vaňha),
v jejichž sedlech jej vídáme již
delší čas, se představil divákům
i v sedle nové akvizice stáje 8l.
ATOMINO (Boston). Toho ze stáje jihočeského MVDr. Slávka Grila dostal jako první do treninku
Petr Dohnal, který s ním úspěšně
absolvoval období soutěží KMK.
Jako sedmiletého ho v Praze jezdil Ladislav Vrubel, který s ním
startoval v loňském roce i v -STpři VC Strakonic a od jara letošní
sezóny stojí ATOMINO ve stájích
v Hořovicích.
V rozeskakování pak Aleš
Opatrný svoji nadvládu nad českými jezdci potvrdil a i když s trochou štěstí obsadil hned obě první místa (COLOR OF LOVE První dvě místa s -ST- při Lamborghini Cup v Hradištku
a ATOMINO). Za ním na třetím obsadil Aleš Opatrný
a čtvrtém místě skončili další dva
v rozeskakování bezchybní Petra Charvátová na VIGORA 1 (JS Strážiště) a Vladimír
Tretera s ALVACENO (Stáj Tretera).
Sedmý ročník Výstava koní a všeho, co
Vedle atraktivních finančních cen se pak
ke koním patří tradičně doprovodí 1. kolo
mohli poslední dva vítězové Josef Kincl
Českého skokového poháru 25.- 27. dubna
a Aleš Opatrný radovat i z příslibu generálv Praze na Císařském ostrově. Záštitu nad
ního sponzora firmy Lamborghini, která jim
výstavou převzal ministr zemědělství Petr
poskytne závodní zážitek za volantem vozů
Gandalovič a pro diváky bude opět připratéto luxusní značky. Aleš Opatrný získal
ven jak chovatelský tak jezdecký program.
poukaz na mostecký okruh a několikahodiVeškeré podrobnosti naleznete na stránnové testování vozu Lamborghini by mělo
kách pořadatele společnosti In Expo Group
proběhnout někdy na konci května. Zda se
www.in-expo-group.czČSOB Velká cena
pak rozhodne náš jezdec číslo jedna vyměPrahy (-T-) je plánována tradičně v neděli
nit několik koní stáje za superluxus za
ze zahájením v 15.00 hodin.
volantem teprve uvidíme.

ČSP s výstavou

Sezóna se rozjíždí, cizina láká
Jezdecká sezóna se v průběhu dubna
odstěhuje definitivně na otevřená kolbiště
a i naši skokoví jezdci využijí ke svým startům zahraničí.

Cinzano už bylo
Foto K. Návojová
Robert Chelberg - AGRIPINA

Chelbergova
chvíle
Poslední březnový víkend se skoková
soutěž -ST- konala nejen v Hradištku
v rámci Lamborghini Cup, ale i na pražském Císařském ostrově. Zde stavěl parkury tradičně Petr Švec. Závody byly dvoudenní a první den vyvrcholil soutěží -S*kde zvítězila Kateřina Veselovská na
DONA 9 (Vilémov). Té předcházely soutěže do 110 a 120 cm, kde se poprvé v sedle
koně VOLONTER-T z Tarpan Odolena
Voda představil veřejnosti Jan Novák.
V neděli se v nejtěžších soutěžích dařilo
domácímu Robertovi Chelbergovi. Nejprve
zvítězil na LORNA v -S*- a třetí místo obsadil na LACANDOR a po té vyhrál i v závěrečném -ST*- (LACANDOR). Zde se
o vítězství utkal s Václavem Studničkou,
který však byl v rozeskakování (oba s chybou) pomalejší.

Prvním startem na otevřeném kolbišti
v cizině byla účast Michaely Hažmukové
na CSIJ v italském Cinzanu, kde se soutěžilo o Velikonocích 20.-24. března. Nakonec se do Itálie vypravili Hažmukovi osamoceně s koňmi GRAF CONNY a QUINTA
D’ARSOUILLE. QUINTA startovala v malé
rundě do 135 cm. V první soutěži inkasovala za dvě chyby, ale druhá i třetí soutěž již
byla bezchybná. V sobotním dvoufázovém
skákání z toho bylo 4. místo a v neděli pak
5. příčka.
GRAF CONNY byl přihlášen k nejtěžším
soutěžím do 140 cm. Zahajovací kolo se
naší dvojici nepovedlo a jezdkyně byla po
dvou zastaveních vyloučena. V sobotu pak
dokončila druhou kvalifikaci za 16 tr. bodů
a tím si zajistila start ve GP. V nedělní vyvrcholení pak GRAF CONNY inkasoval 8
bodů a tak byli Hažmukovi v Cinzanu nakonec spokojeni.

Třikrát Linz
Velmi frekventovaným místem bude
rakouský Linz. Zde se soutěží již tento
víkend 12.-13. dubna (CSI**) a v Rakousku
je téměř 35 českých koní. V jejich sedlech
jsou Aleš Opatrný, Zuzana Zelinková, Filip
Doležal, Ria Hoffmeisterová, Michaela
Hažmuková, Hana Mandová, Zdeněk
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Hruška, Jakub Štěrba, Luboš Kozák, Natálie Roučková a Natálie Vysušilová. Za české barvy startuje i dívka s exotickým jménem Chiara Cziatosová, o které se nám
podařilo pouze zjistit, že působí ve stájích
Wiliho Melligera, který ji také do Rakouska
přihlašoval.
Podobně rozsáhlá ekipa bude v Linzi
startovat při druhém CSI** s totožným rozpisek, které se v Linzi koná 24.-27. dubna.
Doufejme, že se české barvy pak objeví
i při tradičním CSIO**** Linz, které je na
programu 8. - 11. května.

Dvakrát Itálie
V termínu 19.-20. dubna se pak Češi
objeví hned na dvou italských kolbištích.
Junioři a mladí jezdci se chystají na CSI
J/Y do Concorezzo a zde by měli startovat
svěřenci Petra Doležala Eliška Brdlíková
a Filip Doležal, Václav Nágr přihlásil do
Concorezza Janu Štěbelskou a Luboš
Vondráček dceru Lindu.
CSI bude pak probíhat i v Lido de Jesolo
a zde jsou přihlášeni Dušan Tovarňák
a René Olšák.

Emma jede
Ve zcela jiných dimenzích se pohybuje
„naše“ juniorka Emma de Mousac, ale
i tuto etablovanou západoevropskou jezdkyni přihlašuje sekretariát ČJF na Strahově. Odtud jsme se dozvěděli, že Emma má
namířeno na CSIOJ v Hagenu (24.-27.
dubna) a i na CSI J-A do Kodaně (10.-12.
května).
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Anky po deváté
Drezura ve finále
V centru nizozemské provincie Brabantsko
s-Hertogenbosh, vyvrcholila od 27. do 30.
března nejen dvanáctidílná série kvalifikací
na finále letošního skokového World Cup, ale
konalo se zde i finále letošního ročníku SP v
drezuře.
Drezura patří v Holandsku k rodinnému
stříbru a tak se v napěchované Brabanthalle
tísnilo 11 000 diváků. Zájem by byl daleko
větší a pro diváky byly oba drezurní večery
silným emotivním zážitkem.
Na startu čtvrteční Grand Prix se představilo patnáct dvojic. Osm kvalifikovaných ze
západoevropské ligy, dvě z USA, jedna Australanka a polský zástupce naší středoevropské ligy. Jedinou reprezentantkou z Německa
byla obhájkyně titulu a další dvě jezdkyně,
Holanďanka a Švédka dostaly zelenou kartu.
Bohužel tato klasická soutěž je při současném modelu Světového poháru sice povinná,
ale ve skutečnosti se jedná jen o jakési zahřívací kolo a do konečného výsledku se nijak
nepromítá. Zde podal velký výkon 12letý
hanoverán WARUM NICHT (Weltmayer)
v sedle s bojovnicí Isabell Werth z Německa
když oprávněně porazili své největší konkurenty, hnědáka SALINERO (Salieri) s domácí
favoritkou Anky van Grunsven. Třetí byla jedna z držitelek divoké karty, Imke Schellekens-Bartels na 14leté klisně HUNTER
DOUGLAS SUNRISE (Singular Joter) a čtvrté místo obsadila Finka Kyra Kyrklund s tmavým hnědákem MAX (Master).
Vrcholem souběžně probíhajícího CDI byla
skvěle obsazená Grand Prix Special. I zde
byla první favoritkou Anky van Grunsven, tentokrát se svojí největší nadějí, impozantním
černým hřebcem, 11letým IPS PAINTED
BLACK (Gribaldi). Předvedla velmi pěkný
výkon, který byl oceněn 71,920%. Musela se
však sklonit před krajankou, Stephanie Petters, která se představila na 13letém JEFF
(Jetset), který sice nedisponuje tak oslnivými
chody, ale zato každým krokem dokazuje jak
je korektně pracován. Byl to asi nejlépe ježděný kůň celého konkůru, včetně pohárových. Rozhodčí je ocenili 73,120%. Mezi obě
soupeřky se ještě vklínila Adelinde Cornelissen s 11letým ryzákem PARZIVAL (Jazz)
72,400%. Zde je nutno ocenit, že nerozhodovalo velké jméno, ale skutečná kvalita.
Samotné finále SP přineslo všechno co se
dá od současné vrcholné drezury očekávat.
Úžasné výkony, obtížné prvky, třeba přeskoky 2-2 na vlnovce, 1-1 na kruhu, ale i fatální
chyby. Jiskřivá atmosféra v hale gradovala
a napětí vzrůstalo do posledního koně.
Američanka Courtney King s 18letým
KWPN valachem Idocus (Equador) jela svůj
Kür na velmi působivou hudbu sestavenou
z efektních muzikálových melodií. Během úlohy předvedla zdařilou piruetu vpravo, ale
bohužel hned trojitou a tato chyba se jí krutě
vymstila. Podle pravidel dostala nulu za
neprovedený cvik a ještě jí byla snížena
známka za optimálně kalkulované riziko na
pět a to ji odsoudilo na poslední 15. místo.
Předseda sboru rozhodčích Holanďan Jan
Peeters, se po domluvě se svými kolegy
vyjádřil, že bude apelovat technický výbor
FEI, aby tohle tvrdé pravidlo zrušil a aby se
v budoucnu dala podobná chyba posoudit
pouze jako omyl v úloze.
V těžké konkurenci se neztratil ani Polák
Michal Rapcewicz s 11letým polským valachem RADON (Czuwaj). RADON působí silným energickým dojmem. Měl trochu problém při vjezdu do obdélníku ale pak byl bez
vážnějších chyb a předvedl velmi dobrou
pasáž. Rapcewicz žije v Polsku, ale

v Holandsku s ním trénuje belgický jezdec
Peter Spahn. Podpořit ho přijel nepřehlédnutelný fanklub s velikým plakátem. Po solidním
výkonu obsadil 13. pozici se ziskem 69,050%
Velmi pěknou sestavu předvedl Jan Brink
ze Švédska na 17letém BRIAR (Magini).
V báječně sladěném Küru s hudbou člena
skupiny ABBA Benny Anderssona, dokázal
vystihnout přednosti svého nestárnoucího
hřebce a se 76,50% obsadil 5. příčku. O stupínek výš se usadila domácí Imke Schellekens-Bartels s hanoverskou HUNTER
DOUGLAS SUNRISE. Předvedla dobrou,
rutinní, ale přece jen opatrnou úlohu a nevyvarovala se chyb v řadách 2-2 a 1-1. Její
výkon byl oceněn 77.40%. Třetí, se 78,15%
skončila Kyra Kyrklund 13letým MAX. Její
sestava byla skvěle sladěná s hudbou
a zanechala silný umělecký zážitek. Nádherné představení předvedla i obhájkyně prvenství Isabell Werth, s mohutným ryzákem
WARUM NICHT. Její vystoupení bylo velmi
dobře cho-reograficky sladěné a na nejvyšším stupni obtížnosti. Ani ona se nevyvarovala drobných chyb, ale tento výkon v přesile
domácích byl velmi přesvědčivý. Celkem získala 82,60%. Isabell nebo Anky, tak zněla
otázka pro letošní finále. Ztichlá, napjatá hala
čekala jak odpoví Anky van Grunsven
a SALINERO. Její nový Kür je to nejlepší co
se dá v současném světě v této disciplíně
vidět. Je tam všechno; dobře zvládnuté obtížné prvky se skvěle zkomponovaným hudebním doprovodem, po zásluze oceněné
85,20%. Naprosto fascinované publikum
dlouho aplaudovalo královně posledních let.
Anky si odvezla vítěznou trofej z World Cupu
pětkrát s ryzákem BONFIRE a letos už po
čtvrté s hanoveránem SALINERO. A to ještě
vynechala loňský ročník kvůli mateřským
povinnostem.
Na tiskové konferenci komentovala i své
druhé místo v GP: „V přípravě na toto vystoupení jsem vyhledala v rozsáhlém areálu Brabanthalle naprosto klidné místo, kde jsem
mohla pracovat sama a nikdo nás nevyrušoval. Když jsem však přijela před publikum,
tak Salinero ztuhnul a já ztratila polovinu úlohy. Po této zkušenosti jsme vpředvečer Küru
naopak zvolili veřejně přístupné opracoviště
hned vedle připravujících se skokanů a to se
velmi osvědčilo.“ Isabell Werth byla velmi
potěšená z výkonu svého koně a všechny
drobné nedostatky připisovala sobě. Kyra
Kyrklund na otázku: „V čem tkví velké zlepšení proti minulým sezónám“, vtipně odpověděla: „Oba jsme rapidně zhubli.“

Poslední kvalifikace SP
Skokové kolbiště o velikosti 70 x 33
metrů ovládal domácí stavitel Louis Koninx.
Práci měl skvěle zorganizovanou a jeho spolupracovníci mezi soutěžemi komplet vyklidili
všechny skoky a po převálcování podkladu je
zase nanosili zpět. V páteční -150- na čas
bez rozeskakování, se představilo 47 adeptů
na start ve Velké ceně. Snaha o nejrychlejší
čas je vždy konfrontována s rizikem udělat
chybu a tak je tento typ parkuru divácky velmi
vděčný. Jen sedmi jezdcům se podařilo projít
parkurem bez chyby a z nich byla nerychlejší
Francouzska Eugénie Angot na 12leté hnědce ILOSTRA DARK (Palestro II).
V průběhu soutěžních dnů byla k vidění
i jedna velmi originální honební soutěž do
140 cm. Už při stavbě parkuru se diváci podivovali zdi postavené na cvalový skok od
výjezdu z kolbiště a až jízda prvního jezdce
jim tu záhadu objasnila. Po překonání několika překážek na kolbišti pokračoval parkur křivolakým koridorem mezi restauracemi na
opracoviště a po překonání dvou skoků zase
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Foto K. Dvořák
Anky van Grunsven - SALINERO
zpátky. Za chybu se připočítávaly čtyři vteřiny
a o dramatické situace nebyla nouze. Celý
průběh soutěže mimo hlavní plochu pak sledovali diváci na velkoplošných obrazovkách.
Zvítězil domácí rychlík Harrie Smolders, druhý byl Daniel Deusser a třetí Gerco Schröder.
V neděli se jezdila napjatě očekávaná
poslední kvalifikace Světového poháru.
Obtížnost parkuru odpovídala významu soutěže a ne všem favoritům se dařilo tak, jak by
si přáli. Smůlu měla subtilní Italka Jonella
Ligresti s mohutnou klisnou NANTA, když
v přemíře snahy o čistý parkur překročila
časový limit o čtyři desetiny. Jedna chyba
uzavřela možnost bojovat o letenku do Göteborgu pro účastníka pražského CSIO Němce
Maxe Kühnera s báječným hřebcem ACANTUS GK, přestože jinak prožil jistě nejlepší
půlrok své kariéry. Překážku shodili i Steve
Guerdat, Christian Ahmann, Piet Raijmakers,
Jos Lansink, Luciana Diniz, William Whitaker
a další. Naopak i přes jednu chybu, ale s nejrychlejším časem v základním parkuru se
kvalifikovala mezi osmnáctku postupujících
do Göteborgu, na úkor nepřítomné Malin
Baryard-Johnsson, Belgičanka Judy Ann
Melchior s obratným bílým hřebcem LEVISTO Z (Leandro).

DAN 7-T byl u toho
Do rozeskakování se dostalo jedenáct
dvojic a k našemu potěšení, mezi nimi nechyběl domácí Henk van de Pool s 12letým ryzákem DAN 7-T (Drossan), kterého si dobře
pamatujeme v barvách Tarpanu Odolena
Voda.
V nevděčné roli prvního v rozeskakování
se představila Eugénie Angot s SF klisnou
ILOSTRA DARK . Po odvážné jízdě ve svižném tempu bohužel shodila poslední skok
a skončila osmá. O poznání opatrněji jela
domácí blondýnka Angelique Hoorn
s
12letým
hřebcem
BLAUENWENDRAAD’S O’BRIEN (Peter Pan). Šla
bez chyby a časem 34,60 obsadila čtvrtou
příčku. Dán Thomas Velin a hřebec GRIM ST
CLAIR (Laudanum xx) byl také bezchybný
a jen o poznání pomalejší. Konečné páté místo. Rychlejší byla Irka Jessica Kürten a 14letá
QUIBELL (Quidam de Revel) s časem 34.07
vteřiny, ale jen za cenu shození závěrečné
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Markus Ehning a Jessica Kürten
stacionáty - 9.příčka. To číslo jedna světového žebříčku, Meredith Michaels-Beerbaum
s hanoveránem CHECK MATE (Contender)
jela bez chyby, razantně, jen dopředu bez
zádrží a s časem o tři vteřiny rychlejším
31,82 sec. Vůbec nejrychlejší byl její švagr
Ludger Beerbaum s veteránem GOLDFEVER (Grosso Z) za 31,48. Bohužel také jemu
spadla jedna překážka a to znamenalo 6.
konečné pořadí. Jeho stájový kolega Marko
Kutscher s holštýnem CASH (Carthago) chyboval také jednou a čas 36,40 stačil jen na
10. příčku. Další na startu, švédský kouzelník
Rolf-Göran Bengtsson šel asi na hranicích
možností svojí současné jedničky NINJA LA
SILLA (Guidam). S nulou za 32,53 - 3. místo.
Pak se ukázal 40letý Henk van de Pool
a oldenburský valach DAN 7-T. Velice se
snažil, ale dvě chyby ho odsunuly na 11.
pozici. Druhý nejrychlejší čas dosáhl domácí
favorit Gerco Schröder na KWPN klisně
EUROCOMMERCE MILANO (Indorado), ale
4 body na poslední překážce a čas 32,55
znamenaly 7. pořadí. Posledním startujícím
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byl Marcus Ehning
s 15letým hřebcem SANDRO BOY (Sandro). Cválal dlouhými skoky. V řadě
mezi jedničkou a dvojkou
mu jich jako jedinému stačilo jen pět a tomu skvěle
točil. Jeho čas se zastavil
na 31,61 a odkázal svou
krajanku Meredith Michaels na druhé místo. Byl to
zase ten suverénní výkon
jako při jejich triumfu před
dvěma lety ve finále
v Kuala Lumpur.
Na tiskové konferenci
mluvil o přípravě, kterou
každé dva týdny absolvuje s holandským trenérem
Henk Noorenem. „Je mi třicet tři a deset let
jsem si připravoval koně sám. Ačkoli Ludger
se mnou vždycky na závodech spolupracoval, je dobré mít někoho na zemi. Henk nám
pomůže. Mně a mému bratru Johannesovi na
půl roku nebo možná i déle.“ vysvětlil.
Konečné pořadí s osmnáctkou kvalifikovaných do Götegorgu:
1. Jessica Kürten (87), 2. Meredith Michaels-Beerbaum (76), 3. Rutherford Latham
(63), 4. Rolf-Göran Bengtsson (62), 5. Gerco
Schröder (59), 6. Marcus Ehning (57), 7. Ludger Beerbaum (55), 8. Steve Guerdat (51), 9.
Tim Stockdale (50), 10. Patrick McEntee
(47), 11. Albert Zoer (45), 12. Eugenie Angot
(44), 13. Helena Lundbäck (41), 14. William
Whitaker (39), 15. Harrie Smolders (39), 16.
Heinrich-Hermann Engemann (38), 17.
Michael Whitaker (37), 18. Judy-Ann Melchior (37)
Finále je ve švédském Göteborgu 24.27.dubna.
Webová stránka: www.indoorbrabant.com
Václav Dvořák ‘s-Hertogenbosch

MŠMK zahájen
V Opavě Kateřinkách byly 5. a 6. dubna odstartována severomoravská sezóna na otevřeném kolbišti. V sobotu proběhlo 1. kolo Moravského šampionátu
mladých koní (MŠMK) čtyř, pěti a šestiletých, hřebců, klisen i valachů (107 startů), který bude vyhodnocen po pěti
kolech na podzim v Trojanovicích.
V neděli se pak konaly početně silně
obsazené závody na pískovém kolbišti
s 281 starty. V -S**- na čas se představilo 40 dvojic. Po rozeskakování tří dvojic
zvítězil ostravský Marek Hentšel s IR 1,
druhý skončil domácí Jiří Hruška
na RADEK a třetí Rostislav Hlaušek
s LASY 1 z JK Šilheřovice.
-jge-

Koně v Písku
Devátá Jihočeská chovatelská přehlídka
zahájila 1. března v Zemském hřebčinci
Písek řadu akcí pro odbornou i laickou
veřejnost. Její průběh poněkud zdramatizovala vichřice, která se místem prohnala
těsně před zahájením a připravila areál
o elektrický proud. Přesto se tribuny v hale
zaplnily a ředitel hřebčince Jan Pellar, který prezentaci plemenných koní i doprovázel, mohl být spokojen.
Chovatelská přehlídka vyvrcholila oblastním kvalifikačním kolem skoku ve volnosti
4l. klisen, které pokračovalo národním
kolem 29. března v Tlumačově.
Akce v Písku pokračují v polovině dubna
zápisem klisen do plemenných knih,
20. května na hříbárně v Novém Dvoře jarním tříděním hřebečků v testačním zařízení
ČT a CS a 22. května se bude v hřebčinci
konat 1. předvýběr hřebců ČT do stodenního testu 2008.
(zuz)

Svaz chovatelů Oldenburského koně
nabízí českým chovatelům
prostřednictvím nově otevřeného
zastoupení v ČR tyto služby:
– členství v Oldenburském svazu
– zápis i klisen českého původu do
Oldenburských plemenných knih
– příležitost připouštět hřebci z celé
Evropy
– kompletní servis kolem narozených
hříbat – výžeh, popsání, vystavení
dokladů – přímo u chovatele
– možnost účastnit se aukcí pořádaných
Oldenburským svazem
– možnost zúčastnit se chovatelských
soutěží v Německu (Bundeschampionat)
Bližší informace u regionálního
zástupce v ČR, Dany Kováčové
kovacova@ujezd-gabreta.cz
tel +420 602 271 045
fax +420 382 288 403
-5-
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Co bude dál?

Antonie Pellarová
Musím se přiznat, že pokud by nebylo
v minulém čísle avizováno mé vyjádření,
odmítla bych již cokoliv psát, protože se
domnívám, že pí. Neumannová vyjádřila většinu problémů, o kterých (někteří) přemýšlíme,
naprosto přesně a vyčerpávajícím způsobem.
Článek MVDr. Norberta Záliše v Ročence
2007 ťal podle mne do živého a i vyjádření
prezidenta ČJF ing. Pecháčka tamtéž, nenechá nikoho na pochybách, že současný stav
jezdectví, zejména postavení a využívání koní
trápí řadu lidí, kteří u této sportovní discipliny
strávili celý život.
Komercializace je v současné době tvrdě
zabydlená ve všech sportech a nemůžeme se
proto divit, že postihla i nás. Avšak ve sportech, kde se jedná jen o výkonnost lidí, si o přístupu, intenzitě a způsobu tréninku, překonávání zdravotních komplikací, používání
podpůrných prostředků (nechci mluvit přímo
o dopingu) atd..., rozhodují ti kteří závodí sami,
nebo se svými trenéry a je na jejich úvaze,
kam až je ctižádostivost dovede. Bohužel kůň
tvořící nedílnou součást sportující dvojice, je
zcela bez této možnosti a je závislý na rozhodování toho snad „moudřejšího“.
Asi jsme se i my dopustili řady chyb, když
v polistopadové euforii bylo zrušeno vše, co
dříve fungovalo a např. získání jezdecké licence bylo jen otázkou platby a nikoliv umu. Jak
těžko a proti odporu mnohých jsme se vrátili
ke zkouškám základního výcviku! A pořád jsou
tendence tyto záležitosti podceňovat - třeba
stálé snahy o automatický přechod z licence
pony na „velké“ koně jsou toho ukázkou.
Nejde přece jen o přeskákání parkuru, nebo
absolvování drezurní úlohy, věku uchazečů by
měly odpovídat i teoretické znalosti v rozsahu,
které se osmiletým adeptům ZZV pony ani
předložit nemohou.
Zrušení výkonnostních tříd u koní také
nebylo šťastným řešením, protože rovněž
u koní by se měla podle mého názoru zavést
„škola“, s postupným zvyšováním nároků. Ani
u dětí nechceme, aby šly z první třídy rovnou

na gymnazium. Výcvik koní je často překotný,
hlavně s cílem „co nejdříve na závody“. Obtížnostní průběh KMK soutěží je návodem jak
postupovat, abychom respektovali fyzický vývin
a postup výcviku koně. Nikdy dřív jsme se
nesetkali s tím, že pětiletý kůň je přihlášen
do soutěže stupně „ST“. Samozřejmě, že dlouholetou šlechtitelskou prací jsou koně ranější,
výkonnostně schopnější, ale prošlechtěnost
sebou často nese také větší psychickou zranitelnost. Postupný výcvik a trpělivou práci nelze
nahrazovat technickými pomůckami a fintami,
které sice krátkodobě přinesou výsledek, ale ve
svém důsledku se zcela jistě vymstí, bohužel
především na zdraví a schopnostech koní. Stačí
se podívat na závodech, co mají koně za užděni. Ve výcviku koní nemůže být nic převratného,
co by nahradilo práci. Základy se v podstatě
nemění a z výcviku koní se poučovaly i ostatní
sporty, a to již velmi dávno. Co dává některým
novodobým jezdcům, cvičitelům a majitelům
právo posuzovat klasické metody výcviku jako
zastaralé a pomalé? Chápu, že všichni chtějí
prezentovat své umění, nebo peníze co nejrychleji, ale za jakou cenu. Každý takový řekne, že
„má koně rád“. Ale to je zatraceně málo a navíc
to často ani není pravda.
Na druhé straně často narážíme na to, že ti,
kteří se opravdu chtějí ježdění zodpovědně věnovat, nemají možnost nalézt dobrého cvičitele
a stáj, která by je vychovala. Na bohaté se ihned
nabalí spousta rádců, kteří se o ně vzájemně
přetahují a chudí, leč talentovaní zajímají pouze
ty opravdu zodpovědné, s citem pro výcvik jejich
i koní. Mnozí, zvláště z té první skupiny tak putují
od stáje ke stáji, procházejí různým přístupem
k tréninku jak vlastním, tak i jejich koní a často
i znechuceně skončí. Střídání různých expertů ve
výcviku není šťastným řešením ani pro jezdce,
ani pro koně a podepíše se na obou.
U koní bylo vždy zvykem, že kromě ježdění
musel jezdec ovládat i vše ostatní - práci ve stáji,
ošetřování, sedlání atd.. I tím se vytvářel partnerský vztah. Takže chodit na jízdárnu proto, abychom obstáli ve společnosti je přesně to, co
nazýváme snobismem. V tom případě je opravdu
lepší se věnovat golfu, protože tam můžeme ničit
jen hole nebo trávník, ale nikoliv živého tvora.
Asi mé úvahy nebudou mnohým po chuti a jistě budou mít v protiargumentech svou pravdu.
Ale pohybuji se okolo koní téměř 50 let (bohužel)
a vím, že to co jsem se snažila vyjádřit, je názorem i mnoha dalších, nejen mých přátel.

Slovo editora
Vážený čtenáři i všichni ti, které jsem vtáhl do
hipologické diskuze o budoucnosti jezdectví,
dovolte mi malou editorskou poznámku. Jedním
z hlavních motivů, proč jsem vyvolal diskusi
o budoucnosti jezdectví byla pro mě absence
„hovorů o koních“ v současné jezdecké společnosti. S bouřlivým rozvojem jezdeckého sportu
jsem zjistil, že při setkávání jezdců a příznivců
koní na závodech či při jiných společenských příležitostech mizí z našich rozhovorů koně a jezdectví, které stále více vytlačují hovory v lepším pří-

Kdo bude na CAI v Kladrubech?
Jezdci spřežení otvírají svoji mezinárodní
sezónu při CAI-A v Národním hřebčíně
v Kladrubech nad Labem. To se koná 17.-20.
dubna a rozpis je připraven pro jezdce jednospřeží, dvojspřeží, čtyřspřeží a dvojspřeží
pony. Na základě přihlášek můžeme příští
týden v Kladrubech očekávat skutečný nával,
protože na přihláškách do všech čtyř soutěží
se objevilo celkem 113 !!! spřežení.

Příznivci zápřahových soutěží se mohou
těšit na jezdce z deseti států Evropy, když
jedenáctou bude naše vlajka. Vedle našich
jezdců jsou přihlášeni zástupci z Dánska,
Itálie, Litvy, Maďarska, Německa, Norska,
Polska, Rakouska, Slovenska a Švédska.
V jednotlivých soutěžích bude 7 dvojspřeží pony, 59 jednospřeží, 28 dvojspřeží
a 19 čtyřspřeží.
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padě o organizaci jezdectví a soutěžení, v horším jsou nahrazeny přímo hovory o penězích.
Reakce všech diskutujících mě utvrzují
o tom, že podobný pocit nemám sám a děkuji
všem za jejich příspěvky. Po sedmém pokračování diskuze na téma Co bude dál? však
cítím potřebu posunout naší debatu dál a hlouběji k meritu věci. Zatím se všichni diskutující
shodli na skutečnosti, že komercializace vnesla do hipologie mnohé problémy. V započaté
diskuzi jsme tak dospěli do jakéhosi stádia
kompletní inventarizace současných problémů. Naše bývalá dlouholetá generální sekretářka ČJF Antonie Pellarová vnímá, že
z vaničkou bylo leckdy vylito i dítě. A je jistě
významným podnětem pro práci současného
vedení ČJF, aby bylo dítě do vaničky vráceno.
A i proto se po všech úvahách o našich
současných problémech mám potřebu vrátit
k původní otázce. Co bude dál? Jak postupovat abychom negativní trendy současnosti
dokázali lépe usměrnit? Jak vrátit jezdectví
hipologickou hloubku? Nechce se mi věřit, že
by si nikdo ze současných odborníků na odpověď netroufl.
Většina diskutujících postrádá v našem
současném jezdectví pokoru před jezdeckým
vzděláním. Myslím, že absence institucionalizovaného jezdeckého školství je hlavní překážkou dalšího rozvoje české odbornosti.
V ČR sice máme jezdecká učiliště na úrovni
středoškolského vzdělání a ojedinělá vzdělávací pracoviště s akreditací Ministerstva školství, sportu a mládeže. Protože učiliště jsou
začleněna do systému středoškolské vzdělanosti ČR, odborná část zde tvoří pouze část
výuky. Z dlouhodobého hlediska pak v průměru produkují spíše odborníky dělnického profesního charakteru. Odborná pracoviště MŠ
jsou pak zcela ve vleku potřeb současné živnostenské praxe a jejich kursy slouží spíše
k rekvalifikaci či splnění profesních náležitostí
požadovaných zákonem.
Všichni ti, kteří by se chtěli hlouběji zajímat
o jezdecké a hipologické vzdělání, i třeba bez
ohledu na jeho soutěžní využití, nemají mnoho
příležitostí. K jejich orientaci koho poslouchat,
komu důvěřovat a z koho čerpat, pak slouží spíše intuice než oficiálně uznávané autority.
A nebo opět „pouze“ soutěžní úspěšnost. Zvláště v jezdectví je ono „pouze“ na místě. Vždyť
někteří koně vyhrávají „proto“, že na nich jezdec
sedí a jiní „přesto“. A tím se bludný kruh uzavírá.
Neměli by se tedy odpovědní z vrcholku
ČJF zamyslet nad skutečným systémem jezdeckých škol? Obávám se, že to za ně nikdo
jiný dnes udělat nemůže. I když nemají legislativní či ekonomické nástroje, reprezentují jako
jediní současnou jezdeckou odbornost. Všechny další instituce pečující o jezdecké vzdělání
vyšší úrovně již dávno zanikly.
Myslím, že je na čase obnovit možnost jezdeckého vzdělávání, které by si nekladlo prvoplánově za cíl soutěž. Ba právě naopak. Cesta
kupředu povede přes jezdeckou instituci, která
nabídne i „nesoutěžní“ rozměr jezdectví. A nebo
to není diskuse pro nás členy České jezdecké
federace, která dosud rozvíjí vše okolo koní právě a pouze s cílem stanout na startu? Co myslíte? Co bude dál?
Cyril Neumann

Drezurní Menuet
V sobotu 29. března pořádal JK Menuet
Brno v hale v Tetčicích drezurní závody.
Startovní pole 92 startujících tvořili jezdci
z Moravy, Čech a Slovenska (Topolčianky,
Prievidza). Slováci předváděli dobré výkony a v soutěžích, kde startovali vždy zvítězili. Závody po vedením ředitele závodů
Michala Pejčocha byly velice dobře organizačně zajištěny a byly tak úspěšným vykročením do sezóny.
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Junior
Channel Cup
Seriál skokových závodů Junior
Channel Cup je projektem JO La-Bohéme Zduchovice, který je zároveň
výhradním pořadatelem všech kvalifikačních kol i finále. Seriál se skládá
z otevřených bodovaných soutěží pro
kategorie A - děti na pony do 12ti let,
kategorie B - děti na pony 13-16 let,
kategorie C - děti 12-14 let na koních
a kategorie D - junioři a mladí jezdce
14-21 let na koních. Ve dnech 5.-6.
dubna se ve Zduchovicích konalo jeho
první kolo.
Soutěže otevřeli pony a prvním vítězem (-ZLP-) se stala Barbora Kamírová
na PRINCESS AIDA (Borová). V soutěži -LP- obsadila první i druhé místo Eliška Pavlíková s CIPÍSEK 1 a GOLDBÄR
(JK Všemily) a v ceně časopisu Jezdectví (-SPB-) zvítězila Ivana Hronová na
MAXIMO COPILOT. V 1. kvalifikační
soutěži koní pro juniory a mladé jezdce
na stupni -ZL- zvítězila Jana Perníčková
na JASNOST (Heroutice).

Foto K. Návojová
Prvním vítězem letošní seriálové sezóny ve Zduchovicích se
stala Barbora Kamírová
Neděli zahájila soutěž pro děti do
12ti let na pony (-LP-) a první byla opět
Eliška Pavlíková na CIPÍSEK 1. V kategorii soutěže pro děti 13-16 let na pony (SPB-) pak Tereza Lešetická na COLIN.
V nejvyšší pony úrovni -STPB- byla nejlepší Zdeňka Vávrová na LIMBA 1 (Mazva
Čakov) před domácí Lucií Krulichovou na
MARS STAR a Johankou Březinovou
s LORD FLORIMA (JK Redmil).
V soutěži -ZL- vypsané pro jezdce na
koních do 21 let bez omezení zvítězila
Michaela Šínová na BELINDA D. V nejvyšší soutěži (-L-) a vypsané pro kategorii mladých jezdců do 21 let zvítězila
Nikola Němcová na PRINCESS před
Alenou Homolovou se SILVANUS
a Přemyslem Adamem na ARTUŠ 2.
Příští kvalifikační kolo Junior Channel Cup se koná 3.-4. května.
Během prvního víkendu byla také
vyhlášena Speciální cena pro absolutního vítěze žebříčku kvalifikační
kol o pobyt v Disneylandu v Paříži.
Absolutní vítěz kvalifikačních kol bude
ten jezdec, který nasbírá nejvíce kvalifikačních bodů bez rozdílů kategorií,
ale bez kumulování bodů z pony soutěží a soutěží s velkými koňmi.

Výsledky
Tetčice 29.3. drezura -Z 1- děti a junioři (6)
1. Dvořáková - FRAM 3 (JK Phar Lap Pravlov),
-Z 1- (29) 1. Škardová - ANGEL K (SJK Havl.
Brod), -Z 2- děti a junioři (6) 1. Fenclová FIDO TRIMSTAR (JK Loštice), -Z 2- (28) 1.
Rosinská - ARMEN (Slovensko), -L 8- (14) 1.
Vančo - RÉTORIK, 2. Lomnická - ROGER
(oba Slovensko), 3.Vaňková - CHARISMA (JK
Sever Brno), -S 2- (9) 1. Lomnická ROGER, 2.
Vančo - RÉTORIK, 3. Horná - FAVIO (všichni
Slovensko).
Trojanovice 29.3. pony - stup. obt. do 60
cm (10) 1. Dostálová - LIKEN 1 (Pony klub
Olešnice), -ZLP- handicap (24) 1. Kubová RYN 1 (SKL Trojanovice), -LP- handicap (28)
1. Kubrická - BOHEMIA WILD COY (SS Kubrický), -S- handicap (15) 1. Strnadlová MARIO 2 (SKL Trojanovice), koně - stup. obt.
do 100 cm (29) 1. Rusková - GRAND PIN
(Epona Jistebník), ostatní (15) 1. Fajkusová AURA 1 (JK Trojanovice), -ZL- (38) 1. Biolková
- MARION 3 (JK Trojanovice), 2. Kubová CADETKA (SKL Trojanovice), 3. Kvapilík VITARA 1 (Sobotín).
Hradištko 30.3. hala post. obt. do 110 cm
+ žolík (53) 1. Kincl - CASCAR (TJ Horymas
Horní město), -L*- (65) 1. Vachutka - DÁREK
(Dubicko), 2. Štětina - BALOUBET-S (Schnei-

der Plzeň), 3. Matunová - RHAPSODY (JK
Hlaváč), -S*- (44) 1. Kincl - GREAY ROSE (TJ
Horymas Horní město), 2. Štětina - BALOUBET-S (Schneider Plzeň), 3. Opatrný - ATOMINO (Hořovice), -ST*- (19) 1. Opatrný - COLOR
OF LOVE, 2. Opatrný - ATOMINO (Hořovice),
3. Charvátová - VIGORA 1 (Strážiště), 4. Tretera - ALVACENO (Stáj Tretera), 5. Papoušek
K. - LIBERTY LOOPING T (Srnín).
Brno - Panská Lícha 30.3. post. obt. do
110 cm (19) 1. Ranglová - KORÁDO 4 (Equus
CZ), -Z- (24) 1. Dvořáčková - NOEM (JK
Bonun), post. obt. do 110 cm (18) 1. Škodík LUPINO 2 (TJ MOravia Dubňany), -L*- (6) 1.
Škodík - LUPINO 2 (TJ MOravia Dubňany), 2.
Nahodilová - URSUS 1 (Ital CE.KA), 3. Erbenová - MIA (JK Union Brno).

JS Plzeň Bory 5.4. Jarní skokové závody ZM - 4 a 5-ti letí startující 1. rokem (16) 1.
Vašáková - LOVIŠ (JK Opřetice), -ZM- děti
(11) 1. Matiaska - PORTORICA (JK Šlovice
Chov koní Kozolupy), -Z- (68) 1. Štych JOSEF (JS Plzeň Bory), -ZL- (47) 1. Hanušová - ATLANTA 10 (JK Ohrazenice), -L- (18) 1.
Mayer - MAMBA (JK Ohrazenice), 2. Straková
- LOST CHANCE (JK Němčovice), 3. Sušánková - BALZAC (VŠ Slavie Plzeň).
Opava Kateřinky 5.4. MŠMK - -Z- čtyřletí
(38) předvedeno 18 bezchybných výkonů (bez
rozeskakování) všichni ex equo první, -ZL- (46)
1. Olšák - ARGOS 2 (JK Hřebčín Albertovec), -L(23) 1. Hentšel - COLUMBIA Auto Sitta (Baník
Ostrava), 2. Olšák - OCTÁVA 1 (JK Hřebčín
Albertovec), 3. Žilinská - DEBRA (Stáj Newport).

Opava Kateřinky 6.4. -Z- děti a junioři
(19) 1. Orlovová - CARRELANA (JK Baník
Ostrava), dvouf. sk.100/110 cm - senioři (38)
1. Žíla - ÉBEN W (Stáj Mustang), dvouf. sk.
110/120 cm (27) 1. Ludvík - KAMPA (JK Velká Polom), senioři (68) 1. Hruška - GRADARCO (JK Opava Kateřinky). -L*- (45) 1. Zwinger ml. - DONA Z (JK Opava Kateřinky), 2.
Klus - COLORADO 1 (JK Dřevěný dvůr Baška), 3. Ludvík - KAMPA (JK Velká Polom), L**- (44) 1. Sovjáková - GRANT’S (JK Hřebčín Albertovec), 2. Zwinger - TUDOR (JK
Opava Kateřinky), 3. Hrušková - GENYLOP
(JK B.U.K. Opava), -S**- (40) 1. Hentšel - IR 1
(JK Baník Ostrava), 2. Hruška - RADEK (JK
Opava Kateřinky), 3. Hlaušek - LASSY 1 (JK
Šilheřovice).

NOVù :

·PIâKOVÍ H¤EBCI Z NùMECKA

Stanice hﬁebcÛ HOLKENBRINK
ve spolupráci s René Tebbelem
nabízí své vynikající skokové a drezurní hﬁebce
ãesk˘m a slovensk˘m chovatelÛm
www.hengststation-holkenbrink.de
H¤EBâÍN KONOPI·Tù
nejvût‰í chov nûmeck˘ch teplokrevníkÛ v âechách
nabízí konû vynikajících vestfálsk˘ch, hannoversk˘ch
a hol‰t˘nsk˘ch skokov˘ch a drezurních linií
ve v‰ech kategoriích.
45 km od Prahy.

V˘hradní zástupce Stanice hﬁebcÛ
HOLKENBRINK
pro âechy a Slovensko
Kontakt a objednávky na telefonu 737 707 925,
e-mail : info@gestuetfranzferdinand.com
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