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Dva medailové víkendy
Praha patří drezuře
Drezurní mistrovství se již podruhé
v řadě konalo v Praze na Trojském ostrově
v areálu TJ Žižka Praha. Zda se drezuristům v Praze definitivně zalíbilo, či zda se
ještě někdo jiný pokusí prorazit drezurní
hegemonii Trojského ostrova, uvidíme
v budoucnu. Skutečností je, že se Trojský
ostrov se svými šampionáty a finále Českého drezurního poháru, stal pořadatelským centrem českého drezurního sportu.
Ve dnech 7.-9. srpna zde o tituly opět
soutěžily všechny věkové kategorie. Zklamání z menšího počtu startujících mají
pořadatelé za sebou již z jara, kdy se překvapivě méně naplnily kategorie ČDP.
I drezurní šampionátové počty příliš nekopírují narůstající zájem o jezdecký sport.
Překvapující je, že malý zájem ze strany
startujících je i v nejnižších věkových kategoriích, kde by mohly děti a mladší junioři
rozvíjet své jezdecké umění souběžně ve
více disciplínách. Přesto se taková jména
našla. Letos se na mistrovském drezurním
obdélníku, stejně jako dříve či později na
šampionátu v jiné disciplině, objevili mladší
junioři Tomáš Hůlka (Lokomotiva Vršovice)

a Karolína Šimáčková (Agro Cheb Nebanice) nebo Markéta Matoušková (Dostihový
spolek Pardubice)

Děti
V kategorii dětí se představilo pouze
pět dvojic, stejně jako v kategoriích starších juniorů a mladých jezdců. Více startujících měla pouze kategorie mladších
juniorů, kde se na mistrovství kvalifikovalo
deset dvojic. Seniorů splnilo kvalifikaci
devatenáct.
Děti měly na programu dvoukolovou
soutěž (DD+DJ), ostatní mistrovství byla
tříkolová. Mezi dětmi byla situace jasná
a všichni rozhodčí se shodli na výrazném
prvenství Barbory Marešové na SAN-LIPAS (JK Iluze Makotřasy) před Kateřinou
Rousovou s MR CARO POWER (JK
R+K Řisuty) a Markétou Matouškovou RENOIR 114 (Dostihový spolek).

Mladší junioři
Situace na čele kategorie 15-16letých
juniorů (JU+JU+vJ) byla také jasná. Velkým náskokem zvítězila Kamila Kotyzová
s ALICE 3 (JK Stáj Adam). O druhé místo
(Pokračování na str. 2)
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Pražský drezurní šampionát se stal jednoznačnou exhibicí Fabricia Sigismondiho na
CHAMBERLAIN

Foto K. Návojová

Jiří Luža na RONALDO-S potvrdil kvality
svého koně a v Poháru národů významnou
měrou přispěl k úspěchu českého týmu

CSIO Bratislava
Mezinárodní
jezdecké závody
jsou pro Bratislavu každoročně
celospolečenskou událostí prvního řádu. Ve
městě nebylo
možno přehlédnout všudepřítomné bilboardy,
upoutávky šly na
všech televizních
kanálech a o CSIO psaly všechny noviny.
Pořadatelský tým má velkou podporu ve
státních orgánech a i letos převzal záštitu
nad konkúrem slovenský prezident. Areál
Slávie STU na pravém břehu Dunaje byl
znovu pečlivě připravený a ochozy po
celou dobu zcela zaplněny vděčným publikem. Členem sboru rozhodčích byl i prezident ČJF ing. Jaroslav Pecháček a ve
veterinární komisi zasedal MVDr Zdeněk
Žert. Závodů se zúčastnili jezdci z devatenácti národů a na dotacích bylo vyplaceno
100 tisíc EUR. Mezi diváky bylo hodně českých příznivců jezdeckého sportu a výkony
našich reprezentantů je jistě nezklamaly.
(Pokračování na str. 4)
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Dva medailové ...
Dokončení ze str. 1
svedly souboj nakonec stříbrná Michaela
Bohuslávková na MELANTE (Drez. stáj
Pelikán) se Sofií Brodovou na AVALON
Z-T (Horse Academy Radimovice). Stejně jako u dětí se i zde dostala v souhrnném hodnocení přes 60% bodů pouze
medailová trojice.

Starší junioři
Pětice starších juniorů (JD+JD+vJ) měla
na zlato dvě adeptky a podle očekávání
svedly souboj o nejcennější kov Anežka
Holasová s DANCER 87 (JS Císařský ostrov) a Eva Drozenová na LIMERIK (JK IDC
Prague). Úspěšnější byla tentokrát Anežka
Holasová. Bronz si odnesla Markéta Hanzlová na FRAM 5 (JS DDM Praha).

Mladí jezdci
Další pětka dvojic se seřadila na startu
kategorie mladí jezdci (SG+YJ+vY). Trojice
adeptek na medaile byla jasná. Nejlépe
byla tentokrát hodnocena Michaela
Habásková na SAPIENS-K (JK Ronex).

rozhodnuto. Kontrast s doposud předvedenými výkony byl natolik zřetelný, že
odstup v hodnocení o 5,1%, od doposud
nejlepší Libuše Půlpánové na DAF ONDRÁŠ (Equus Kinský), se nezdál ještě dost
výrazný.
Následovala Ema Jančářová na ATHOS
7, která předvedla rutinovaný výkon. Ten
sice také patřil mezi zřetelně lepší, ale hodnocení známkou o pouhé dvě desetiny horší než získala předchozí dvojice, bylo
poněkud překvapující. Tím bylo jasné, že je
s největší pravděpodobností rozhodnuto
i o stříbrné medaili a závěr soutěže tak
poněkud ztratil napětí.
Na konec se ale určitě líbila poslední
startující Kateřina Říhová na GUARDIAN
ANGEL (JK Sant Aventin), která zaslouženě získala 4. místo za bronzovou Karolínou
Žižkovou.
Stejně jako v loňském roce byly jednotlivé soutěže pod patronátem bývalých drezurních mistrů ČR, kteří také byli pověřeni
dekorováním. Děti tak přijímaly medaile
z rukou Heleny Žižkové, ml. junioři od
Magdy Řehořové-Vaňhové, st. junioři od
Víta Čmolíka, mladí jezdci od Zdeňka
Beneše a seniorská kategorie patřila ZuzaFoto K. Návojová

Vydařené Zduchovice
Skokoví jezdci mohou být letos se šampionáty spokojeni. Po velmi chváleném seniorském mistrovství v Ptýrově se druhý skokový
šampionát pro mladé věkové kategorie konal
ve dnech 14.-15. srpna ve Zduchovicích.
Zduchovičtí pořadatelé nasbírali za
několik sezón velmi mnoho zkušeností
a dopředu se dalo předpokládat, že budou
účastníci i diváci spokojeni. Vše se vyplnilo
podle předpokladů a děti, obě juniorské
kategorie i soutěž družstev mají za sebou
skutečně vydařený šampionát.
Z 10 oblastí dorazilo do Zduchovic téměř
120 koní. Nejsilnější ekipu přivezla Severní
Morava, která měla přes 30 koní.
Parkury stavěl tradiční zduchovický
stavitel Zdeněk Krpela a manažer skokové komise Václav Drbal byl technickým delegátem.

Děti
Všechny kategorie jednotlivců měly na
programu tříkolové soutěže, družstva pak
soutěžila ve dvou kolech.
Děti měly předepsáno -ZL+L*+L**-. Do
Zduchovic se jich kvalifikovalo 22 a hned
první kategorie zahájila závěrečný boj
o medaile rozeskakováním. Po třech
kolech dokončili dva jezdci soutěž bezchybně a v rozeskakování byla úspěšnější
domácí Lucie Krulichová na NIKOLA 10
před Milošem Chlandou s DELLA (Omega
Sobotín). Pořadatelé tak zahájili úspěšně
i na sportovním poli a hned první zlatá
zůstala doma. Dětský bronz si ze součtem
4 body odvezla Karolína Větrovská na
ENEERGIE (JS Javorník).

Družstva

Kompletní pětice mladých jezdců, kterým pro rok 2009 vévodí Michela Habásková (druhá zleva)
Úspěšně jí sekundovaly stříbrná Zdeňka
Skripová na MONTEK (JK Skrip Dobročkovice) a třetí Lucie Soustružníková s LALIQUE (PM Brno)

Senioři
S velkým zájmem se očekávala seniorská soutěž (IM I+IM I+vIM I). Svěží vítr do
letošní sezóny přinesla dvojice Fabricio
Sigismondi a CHAMBERLAIN (Horse Academy Radimovice) a i na pražském šampionátu se především na ni diváci těšili.
Do prvního kola soutěže nastoupilo 19
koní. Fabricio Sigismondi splnil roli favorita
a ihned zaujal čelní pozici, kterou jasně
potvrdil i po druhém kole. O stříbrnou
a bronzovou příčku spolu soupeřily Ema
Jančářová na ATHOS 7 (JK Vega Brno)
s Karolínou Žižkovou s DARWIN (TJ Žižka
Praha). Po nepovedeném prvním kole se
o místo nahoře přihlásila i Kateřina Říhová
na loňském mistrovi GUARDIAN ANGEL.
Nedělní volná jízda přilákala do Prahy
i početné publikum. Hlavní tribuna byla velmi slušně zaplněna a šampionát tak tentokrát získal i diváckou kulisu.
Dvanáctka finalistů byla rozdělena na
dvě skupiny. Mezi jezdci po dvou kolech na
7.-12. místě zaujala především Eva Kotyzová na LITTLE JOE (JK Stáj Adam).
Jejich jízda byla sice ještě plná chyb, ale
celkový projev naznačil výcvikovou logiku.
Druhou skupinu zahájil Fabricio Sigismondi na CHAMBERLAIN. Dynamická jízda, občas až příliš, splnila očekávání diváků a bylo jasné, že o letošním titulu je

ně Pecháčkové. Celé mistrovství navíc
zaštítil i hlavní donátor minulých pražských
CSIO sklářský podnik Rückl Crystal a tak
nechyběly ani poháry pro mistry.
Celkové výsledky - děti DJ+DD (5) 1.
Barbora Marešová - SAN-LI-PAS (JK Iluze Makotřasy) 68,598%, 2. Kateřina Rousová - MR. CARO POWER (JK
R+K Řisuty) 61,874%, 3. Matoušková RENOIR 114 (JK Dost. spolek) 60,135%,
mladší junioři JU+JU+vJ (10) 1. Kamila
Kotyzová - ALICE 3 (JK Stáj Adam), 2.
Michaela Bohuslávková - MELANTE (Stáj
Pelikán) 63,159%, 3. Sofie Brodová AVALON Z-T (Horse Academy Radimovice) 61,876%, starší junioři JD+JD+vJ
(5) 1. Anežka Holasová - DANCER 87
(JS Císařský ostrov) 61,222%, 2. Eva
Drozenová - LIMERIK (JK IDC Prague)
60,935%, 3. Markéta Hanzlová - FRAM 5
(JS DDM Praha) 58,785%, mladí jezdci
SG+YJ+vY (5) 1. Michaela Habásková SAPIENS-K (JK Ronex) 63,984%, 2.
Zdenka Skripová - MONTEK (JK Skrip
Dobročkovice) 61,424%, 3. Lucie Soustružníková - LALIQUE (PM Brno)
60,160%, senioři IM I+IM I+ vIM I (19)
Fabricio Sigismondi - CHAMBERLAIN
(Horse Academy Radimovice) 67,435%,
2. Ema Jančářová - ATHOS 7 (JK Vega
Brno) 66,719%, 3. Karolína Žižková DARWIN (TJ Žižka Praha) 65,555%, 4.
Kateřina Říhová - GUARDIAN ANGEL
(JK St. Aventin) 64,165%, 5. Daniela Křemenová - LIKEUR (JK Hřebčín Albertovec) 63,301%.

Silná severomoravská oblast postavila
k soutěži oblastních týmů hned dva celky
a stejně jako na šampionátu druzí nejsilnější východní Češi. Naopak čtveřici juniorů,
kteří by zvládli absolvovat dvě -L- kola
(-L*+L**-) nedokázali nalézt Jihočeši, jezdci z jižní Moravy a oblast Vysočina.
Velkou pochvalu zasluhují stavitelé kursů. Pro soutěž týmů připravili kurs se skoky odpovídajících rozměrů. Všechny distance ale umožňovaly plynulý pohyb kupředu.
Toho drtivá většina jezdců využila a diváci
tak viděli plynulé jízdy přesně pasující pro
tuto věkovou i výkonnostní kategorii.

Nejlepší mezi mladšími juniory byla Kristina Stonjeková (VIDINA 1) před Michaelou
Krulichovou (LORETTA) a Ivanou Hronovou (LENTIMUS)

SPORT
První sobotní kolo se
povedlo dokonale severní Moravě. Ta se ujala
dvojnásobného vedení,
když oba její celky
neměly na svém kontě
žádné trestné body. Bezchybní ale byli i Severočeši a další týmy měly
jedinou chybu. Soutěž
tak byla zcela otevřená.
Dvouhvězdové -L- a jistě
i šampionátová nervozita
vykonaly své. Zcela jistí
si však byli jezdci ze
severomoravského družstva jedna, kteří ovládli
soutěž. Ve složení Jakub
Luvík (KAMPA), Kateřina
Kubrická (DEBORA 5),
Lucie Strnadlová (MGT
DIAS) a Lucia Orlová
(CARRELANA) zvítězili
s absolutní nulou.
O další medaile se Mistrem ČR pro rok 2009 ve skoku starších juniorů se stal Jan
však strhl boj a mezi Zwinger na SISI 5 (Mustang)
třemi uchazeči o stříbro
a bronz rozhodovalo rozeskakování. Pro
Starší junioři
druhý tým severní Moravy jej chladnoV nejstarší kategorii starších juniorů
krevně zajistil Jan Zwinger na LIMIT 5,
(-L**+S**+S**-) startovalo 32 koní. Stejně
který nepodlehl tlaku nervů a jako
jako ve všech předchozích si jezdci startující
poslední jezdec soutěže absolvoval
na dvou koních museli před závěrečným
s nulou. I tak však měl tým konečných 8
parkurem vybrat již pouze jednoho. Nejtěžší
bodů, stejně jako tým severních Čech
to měl Jan Zwinger, který s oběma svými
a středních Čech. Nakonec ale právě na
koňmi absolvoval dva první parkury s nulou.
Severomoraváky zbyla bramborová
Volba padla na drobnou, ale o to šikovnější
medaile, když v rozeskakování byli nejSISI 5. Před třetím kolem jsme se i trochu
lepší Středočeši před Severočechy. Líbili
strachovali o Barboru Tomanovou, která
se ale i další jezdci a jezdeckou zručnost
měla v sobotu na KOHEN hrůzně vypadající
ukázala např. i Kristina Stonjeková
pád. I ona se však objevila mezi závěrečný(ZEMBLA) z východních Čech, či pražmi 19 jmény třetího kola.
ská Alena Homolová (SILVANUS).
Na první pohled bylo zřejmé, že starší
kategorie má závěrečný kurs technicky
Mladší junioři
snadnější než jejich mladší kolegové. Záměr
Nejsilnější kategorií na šampionátu byli
stavitelů vysvětlil Zdeněk Krpela: „Po dvou
junioři ve věku 14-16 let. Ti měli na programu
kolech mladších juniorů jsme měli na startu
-L**+L**+S**- a do této úrovně se kvalifikova11 doposud bezchybných dvojic. Naopak
lo 52 koní. Většina jezdců předváděla rutinou starších juniorů byly bezchybné pouze tři
vané a pohledné jízdy a po dvou kolech měla
dvojice. Poněkud jsme slevili z technické
tato kategorie 11 čistých adeptů na medaile.
obtížnosti ve snaze zajistit i v této kategorii
Stavitelé pro ně připravili opět parkur se
rozeskakování o nejcennější místa.”
skoky předepsaných výšek. Distance na
Záměr vyšel stavitelům dokonale. Opět
diagonále před diváky sice na první pohled
se rozeskakovalo o všechny tři medaile.
nevypadala tak obtížně, ale jak se ukázalo
O bronz svedly souboj Kamila Doláková na
splnila přesně své poslání. Oxer, po kteWINDSOR (Diana Bohemia) s Veronikou
rém bylo nezbytné na čtyři cvalové skoky
Krátkou - JANPE SPEEDY MM (La-Bohekupředu přivést koně před dvojskok složeme Zduchovice) se součtem 4 tr. body.
ný z kolmého skoku a oxeru. Pomalu to
Bramborová příčka tentokrát zbyla na
nešlo a moc dopředu kvůli dvojskoku také
domácí jezdkyni.
ne. I tak se pěti dvojicím podařilo překonat
O zlato bojovali od prvních momentů dva
i závěrečné kolo s nulou a nula se objevila
největší favorité. Po třech kolech bezchybní,
i na konečném účtu čtyř jezdkyň.
Barbora Tomanová s CAREFUL FRANZ
Ale spokojeni mohou být i někteří chybuJOSEF (Dance & Jump) a Jan Zwinger na
jící jako např. Jiřina Pružinová (KASKASISI 5 (Stáj Mustang). Úspěšnější byl i na
DÉR), Veronika Jelínková (CHARISMA) či
závěr bezchybný Jan Zwinger.
Ondřej Málek (COURAGE). Pochvala patří
i dvojici Ivana Hronová na LENTIMUS, kteNebylo co zlepšit
rá naznačila velký výkonnostní potenciál do
Krásné
počasí, kvalitní výkony, vynikající
budoucna. Ta byla nejenom jednou ze
povrch, průběžné zavlažování, luxusní
čtveřice rozeskakujících se, ale stala se ve
ustájení, kvalitní gastronomie. Z mnoha
Zduchovicích i držitelkou bronzové medaistran zaznělo ve Zduchovicích. Sice poněle. Spolu s ní bojovaly ještě Lucie Strnadlokud dražší, ale krásný šampionát.
vá s ATLANTA 12 (na ní zbylo za chybu
Celkové výsledky děti -ZL+L*+L**- (22)
nepopulární 4. místo), domácí Michaela
1. Krulichová L. - NIKOLA 10 (JO La-BoheKrulichová s LORETTA a Kristina Stonjeme Zduchovice), 2. Miloš Chlanda - DELLA
ková na VIDINA 1 (JK Marengo). Mezi
(TJ Omega sOBOTÍN), 3. kAROLÍNA vĚTposledně jmenovanou dvojicí se strhl nejROVSKÁ - energie 1 (js jAVORNÍK), družvětší souboj a nakonec se ze zlata radovastva -L*+L**- (10) 1. Severomoravská oblast
la Kristina Stonjeková.
1 (Jakub Ludvík - KAMPA, Kateřina Kubrická
Důležitá je rodina
- DEBORA 5, Lucie Strnadlová - MGT DIAS,
Lucia Orlová - CARRELANA), 2. StředočesJakkoliv jsou v rodokmenech koní zdůká oblast 2, 3. Severočeská oblast 1, ml.
razňováni otcové, klisna VIDINA ve Zdujunioři -L**+L**+S**- (52) 1. Kristina Stonjechovicích dokázala, že rodina je základ
ková - VIDINA 1 (JK Marengo), 2. Michela
nejenom státu. Vítězná klisna VIDINA
Krulichová - LORETTA (JO La-Boheme Zdupochází z klisny VISTA (A1/1 po Sharp
chovice), 3. Ivana Hronová - LENTIMUS (JS
End). Ta měla na šampionátu hned tři
Opatrný Hořovice), st. junioři -L**+S**+S**potomky. V družstvu středních Čech startovala K. Vašáková na LOVIS (dvakrát
(32) 1. Jan Zwinger - SISI 5 (Stáj Mustang),
s jednou chybou) a konečně na 10. místě
2. Barbora Tomanová - CAREFUL FRANZ
mezi ml. juniory se umístil další potomek
JOSEF (JK Dance & Jump), 3. Doláková VISTY, dnes již 16letý VIST s M. Váňovou.
WINDSOR (Diana Bohemia).

NÁZORY
Postřeh nakonec
Na úplný závěr požádal redakci o zveřejnění svého postřehu nejstarší z generace
Málků, chovatel Josef Málek: „Velmi mě
dráždí současná móda závěrečných čestných kol, při kterém vítěz prožene koně
okolo tribun. Na jedné straně tolik horujeme
za pravidelný a kontrolovaný cval a koně
i jezdce cepujeme tímto směrem. Na závěr
ale necháme koně v plné rychlosti pádit kolbištěm. Vím, že je to móda, ale vždy mě
takové čestné kolo pobouří a jezdci by si
měli uvědomit, co může takový úprk mezi
skoky v koňské psychice napáchat.”

Více Staňka
S rozhořčením jsem si přečetl článek
s názvem „Více noblesy, méně Staňka". Věřím, že nejsem sám, kdo se
zájmem čte články dr. Staňka a cítí, že
vyjadřují i jeho mínění. Takových lidí,
jako je on, je v jezdeckém sportu,
a nejen v něm, velmi třeba.
Osobně mu vděčím za to, že morálně
očistil i moje jméno, když se ujal obhajoby před soudem v kauze pana Pejose, ve
které jsem byl i já odsouzen disciplinární
komisí. Protože se však považuji za
nekonfliktního člověka, neobrátil jsem se
na soud, i když mně uložený disciplinární
trest považuji za naprosto nespravedlivý.
Neočekávám, že by orgány ČJF samy
provedli rehabilitaci mé osoby z vlastní
iniciativy. Díky dr. Staňkovi se však za
rehabilitovaného považuji. A jsem přesvědčen, že nejsem sám, kdo mu může
poděkovat. Měla by mu být vděčná celá
jezdecká veřejnost, že se nebojí otevřeně
na nešvary v našem sportu poukazovat.
Proto tedy „Více Staňka".
Josef Kupka

Za diskusi bez zášti
Nejenom Josef Kupka vyjádřil nad uveřejněním sloupku „Více noblesy - méně Staňka”
rozčarování. Děkuji mu za zformulování názoru, kterého si vážím tak jako většiny těch, které v redakci Jezdce obdržíme. Bohužel jich
ale není mnoho a tak občas propadám pocitu
marnosti. Marnosti z toho, že problémy, které
jsou na stránkách Jezdce diskutovány, příliš
mnoho členů jezdecké společnosti nezajímá.
I proto jsem uveřejnil sloupek paní Pavlíny
Bůžkové. Hlavním motivem bylo ukázat, že
nijak nenadržuji panu Staňkovi.
Jaroslav Staněk velmi dráždí. Jeho odpůrci
ale většinou kritizují především jeho osobu,
pramálo se starajíc o obsah jeho článků.
Na stránkách Jezdce od autorů důsledně
požaduji, aby bylo upozorňováno na problémy
a do diskusí nebyly zatahovány osobní záště
a antipatie. Uznávám, že v příspěvku Pavlíny
Bůžkové toto nebylo důsledně dodrženo.
Na závěr tak ještě elegantní políček, který
jsem zaslouženě obdržel od MVDr. Norberta
Záliše.
Cyril Neumann
oblesse oblige znamená, že
ušlech-tilost zavazuje. Kdysi to
věděli i maturanti, stejně jako věděli
na kolik knoflíků se zapíná sako.
Voltaire řekl už v 18. století „Nesouhlasím s Vaším názorem, ale budu se bít za to,
abyste jej směl vyslovit”. To je rytířský přístup k protivníkovi. Rytíř a kavalír mají společného s koněm: Omnis nobilitas ab equo.
Všechno ušlechtilé prý pochází od koně.
Ušlechtile vedená polemika má být vedena
ad argumentem, nikoli ad personam. Názorových soupeřů formátu JUDr. ing. Staňka,
CSc., je dobře si vážit, dodržují-li sami výše
uvedené zásady. Samozřejmě s nimi lze
upřímně nesouhlasit. Ale jejich názor může
být prvním signálem, že jsme přestali
vychovávat odborného diváka a už se
jenom podbízíme. Pokud si můžeme stejně
upřímně odpovědět, že to tak doposud
není, tím lépe.
MVDr. Norbert Záliš
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CSIO Bratislava
Dokončení ze str. 1
Na parkury si pořadatelé pozvali Eduarda Petroviče z Chorvatska jehož práci jsme
mohli poznat loni při MEY na Císařském
ostrově. Dobře odhadl možnosti zúčastněných jezdců, dokázal využít celou plochu
velkého kolbiště a jeho kurzy byly nápadité
a technické.

ZE ZAHRANIČÍ
Grand Prix
Do druhého vrcholu konkúru, Velké ceny
(160) se kvalifikovalo padesát čtyři jezdců.
Na parkuru bylo znovu několik technických
pasáží a obtížný byl trojskok a po obratu
vysoká stacionáta na závěr.
Pro většinu koní byl kurz poměrně obtížný, ale do rozeskakování se i tak dostala
sedmička bezchybných. První Michael
Kölz z Německa s 11letým hř. LEVINSKI

Máme body
Do prestižního Poháru
národů (160) nastoupilo třináct týmů a naši se mezi
nimi tentokrát rozhodně
neztratili.
V prvním kole Aleš Opatrný s 13letým hnědákem
TITAN R.S. předvedl pohledný, plynulý parkur, ale neubránil se dvěma chybám.
I
Zuzana
Zelinková
s 10letým belgickým val.
WINSTON G (Kashmir van
Shuttenhof) předvedla velmi
pěkný výkon a před "domácím" publikem chybovala
jenom jednou.
Velkou radost nám pak
udělal Jiří Luža. Jeho impozantní, s velkou chutí skákající oldenburský hnědák
RONALDO S (Rolls Royce)
zůstal čistý a tak tři chyby
čerstvého českého mistra
Jiřího Papouška s 8letým
ryzákem HELP (Papillion)
Foto K. Návojová
nás už nemusely tolik mrzet.
Do druhého kola postupo- Aleš Opatrný - TITAN
vala první Francie - čtyři
(Lancer I) shodil dva skoky a Italka Melisbody, na druhé pozici současně Švýcarsko
sa Vanzani s francouzský val. KADOR
a Rakousko osm, Polsko a Finsko devět,
DU VALON chybovala jednou. Andrzeji
Česká republika a Německo dvanáct
Gloskowskému z Polska s 10letým IMAa Maďarsko sedmnáct. Nepostupovali ItaNUEL (Luron) spadly hned tři skoky a tak
lové (18), Estonci (20) Belgičané (25),
jeho krajan Lukasz Jonczyk s holandským
Bělorusové (29) a Slováci (39). Ve druhém
hnědákem TARRON (Jacorde) jel velmi
kole startovala družstva ve třech a všechny
opatrně. Byl bez chyby s časem 53,30. To
výsledky se započítávaly.
Estonec Rein Pill se skvělým 9letým belNa koních se nejspíš promítla únava
gickým ryzákem A BIG BOY (Kannnan
z druhého těžkého parkuru, své udělalo
Cas) závodil a stopky se mu zastavily na
velké vedro a chyby spíše přibývaly. Bohu43,18. Ještě rychlejší byl 38letý francouzžel se to nevyhnulo ani našemu týmu. Aleš
ský mistr 2008, Stephan Lafouge s 15letou
svůj výsledek zopakoval (8), Zuzka po pěkGABELOU DES ORES (Pamphile). Získáném začátku v závěru zastavila před trojval v obratech a ani jemu nic nespadlo
skokem a jednou shodila (10) a Jiří Luža
a čas byl vynikající 41,32. Zdálo se být
přidal jednu chybu (4). I tak získala ČR prvrozhodnuto, ale na startu byl ještě Aleš
ní a bohužel letos pravděpodobně i posledOpatrný s ryzákem LUKAS NINJA (Ganyní body do celosvětového hodnocení
me). Byla to další ze strhujících Alešových
národních týmů.
jízd a publikum bylo u vytržení, na vedouLoňský triumf zopakovali Francouzi, kteří
cího Francouze udělal dvě vteřiny, ale
přešli všichni tři druhé kolo čistě (4). Stejně
povzdech, když spadla poslední bariera,
skvělí byli ve druhé kole i Finové a s celkobyl slyšet jistě až za Dunajem. Výsledek
vými devíti body skončili druzí. Třetí Poláci
čtyři body a čas 39,76 znamenal stejně
nasbírali dvacet dva a čtvrtí Švýcaři měli
jako v předchozí soutěži čtvrté místo. Kdydvacet pět. Před námi byli ještě Rakušané
by se tak dalo vymyslet rozeskakování bez
s dvaceti osmi a Česká republika skončila
posledního skoku!
šestá se třiceti čtyřmi body. Sedmí Maďaři
měli o tři body víc a osmí Němci čtyřicet
Kde se vzal NINJA
čtyři. Z tohoto pohledu je o to větší škoda,
Na novou akvizici stáje jsme se Aleše
že se v Praze nepodařilo uspořádat CSIO
zeptali. LUKAS NINJA je 8letý valach plea že Bratislava byla jediným letošním oficimene Slovinský teplokrevník, souměrný
álním výjezdem.
subtilní ryzák s velkými skokovými schopZrušit poslední skok
nostmi. Tak těžký parkur jako dnes zatím
neabsolvoval, ale přesto neměl Aleš pocit,
Pěknou podívanou byla Malá cena (150).
že by se výrazně namáhal. Doposud ho
Na nepodbízivém parkuru se o vítězství utkaúspěšně jezdila Monika Štangelová a od ní
lo šedesát sedm dvojic a mezi nimi se nmaši
ho koupila spolu s manželem Tomášem,
opět neztratili. Mezi deseti jezdci, kteří nechyslovenská majitelka TITANA Ingrid Rajecbovali, byl také Aleš Opatrný s TITANEM
ká. U našeho reprezentanta je necelý
R.S. Do rozeskakování šel jako poslední
měsíc a za tu dobu spolu absolvovali dvoje
a tak věděl, že bezchybní jsou zatím jenom
závody. Na dosavadních sedmi parkurech
tři. Jistě se dalo jet na jistotu, ale to by nebyl
byli třikrát v rozeskakování a udělali zatím
Aleš. Jeho jízda zvedla publikum ze sedadel,
jen dvě chyby. Pokud by se všechno vyvíčas měl o 81 desetin nejrychlejší, bohužel ale
jelo podle předpokladů, tak by se spolu
za cenu chyby na posledním skoku. Zvítězil
chtěli probojovat do finále Světového poháItal Emanuele Gaudiano s holštýnem CALIru a na Mistrovství Evropy v roce 2011.
DO 31, druhý byl Polák Krzysztof Ludwiczak
Vzhledem silně připomíná skvělého
- TORADO 2, třetí belgický matador Rudi
ITOT DU CHATEAU se kterým jde
Helsen s běloušem GULIVER K a čtvrtý Aleš
úspěch od úspěchu Australanka Edwina
Opatrný - TITAN R.S.

Alexander a tak přejme Alešovi, aby se
jim dařilo stejně.
Francouzi odjížděli z Bratislavy jistě spokojeni, protože vyhráli obě hlavní soutěže.
Cenu vítězi předával slovenský prezident
Ivan Gašparovič a stejně poctěna byla
i naše Zuzana Zelinková za celkové vítězství ve slovenské obdobě Českého poháru
Aegon cupu. Na závěr nezbývá než poděkovat a popřát týmu ing. Andreje Glatze,
aby se jim dařilo pořádat stejně kvalitní
závody i v příštích letech.
Komletní výsledky naleznete na
www.jazdectvo.sk

Eugen Gejmovský
zemřel
Po těžké nemoci zemřela v Bratislavě
v sobotu 8. srpna ve věku 82 let významná
osobnost československého jezdectví ing.
Eugen Gejmovský. Byl významným funkcionářem, rozhodčím, stavitelem parkurů,
novinářem, drezurním i skokovým jezdcem
a neodmyslitelně patří k poválečné historii
československého a slovenského jezdeckého sportu.

Francie vítězem
Meydan FEI
Nations Cup
V Dublinu proběhlo 7. srpna napjatě
očekávané finále, které mělo odpovědět
nejen na otázku, který z národů byl dlouhodobě nejlepší a hlavně, kdo vedle Itálie
vypadne minimálně na rok z elitního klubu.
Bohužel, na druhou odpověď si budeme
muset ještě chvíli počkat. Superliga se
v Dublinu jezdí v rámci exkluzivního podniku RDS, jako Aga Khan Trophy a pro Irsko
je to událost první kategorie. Týmy dorazily
do Dublinu s různými ambicemi, ale
z předstartovních předpokladů nezůstala
hlava na hlavě. Vyhrát potřebovali Francouzi i Američané, aby získali celkové
prvenství a ještě víc Britové, Belgičané
a Švédové, aby odvrátili hrozbu sestupu.
Vítězství Itálie se dalo vsadit v kurzu 100:1.
Parkur, který postavil domácí stavitel Alan
Wade, nebyl pro jezdce tak obtížný jako
v minulém kole v Hicksteadu, ale i tak, třeba řada 160cm stacionáta, na sedm vodní
příkop a na šest krátkých mohutný oxer,
nebo na závěr trojskok triplebar, stacionáta, oxer a na sedm skoků závěrečný oxer,
dobře prověřily připravenost jednotlivých
dvojic. Po prvním kole vedla neuvěřitelně
Itálie spolu s USA se čtyřmi body, třetí byli
Němci a Angličané s osmi, dvanáct nasbírali Švýcaři a šestnáct inkasovali Irové,
Francouzi a Belgičané. Sítem neprošli
Holanďané (24) a Švédové (32).
Ve druhém kole se snažili před domácím
publikem Irové, ale stejně skončili poslední
(36). Belgičané připsali dalších dvanáct
bodů a sedmé místo pro ně může být
osudné (28). Šestí skončili Němci, když
hrdinka z Hicksteadu Janne-Frederike
Meyer ve druhém kole jednou shodila
a také zastavila a Max Kühner na COEUR
DE LION byl dvakrát vyloučen (22). Současné čtvrté místo bylo pro USA na celko-

HYGIENICKÉ STELIVO
PRO KONĚ
JRS Česká a Slovenská republika
J. Kociána 1095, 272 01 Kladno
tel.: 326 538 100-1
fax: 312 671 219
mobil: 724 756 220
602 155 312

tierwohl@jrs.cz
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vé prvenství málo, zatím co pro Francii
znamenalo triumf (20).

Boj nejen o vedení
Drama se odehrávalo na prvních třech
pozicích. Pokud by poslední Ital. udělal
alespoň jednu chybu, došlo by mezi Italy,
Brity a Švýcary k rozeskakování a to byla
velká naděje zejména pro zachraňující se
Brity. Piergiorgio Bucci však dokázal udržet
emoce na uzdě a přispěl čistou jízdou
k jedinému letošnímu vítězství svého týmu.
Před tímto závěrečným superligovým
kolem, vyměnila národní federace sestupující Itálie trenéra u doposud tápajícího týmu
a tento krok se osvědčil. Novým manažérem se stal populární Švýcar Marcus Fuchs
a ten do posledního kola jmenoval tento
vítězný kvartet: Juan Carlos Garcia se
14letým ryzákem HAMILTON DE PERHET
(Bayard D#Elle) 0/4 , Giuseppe D'Onofrio
se 14letým val. LANDZEU 2 (Landadel)
9/4, Natale Chiaudani s 10letou holandskou hnědkou SNAI SELDANA (Emilion)
0/4 a Piergiorgio Bucci s 12letým bádensko-vyrtenberským hnědákem KANEBO
(Konkorde) 4/0 (Celkový výsledek italského
týmu - 12 bodů). Druhou příčku obsadili
současně Švýcaři a Velká Británie (16).
Na tiskové konferenci Marcus Fuchs
s úsměvem prohlásil: "Tento tým budeme
posílat i na ME do Windsoru a očekáváme,
že dosáhne stejný výsledek."
Do konečné tabulky se dublinské výsledky promítly takto:
1. Francie - 48.0
2. USA - 44.0
3. Německo - 39.0
4. Švýcarsko - 35.0
5. Holandsko - 28.5
5. Irsko - 28.5
7. Švédsko - 23.0
8. Velká Británie - 22.0
8. Belgie - 22.0
10. Itálie - 14.0
Zmateční je situace na osmém místě,
protože se shodným počtem bodů na
posledních příčkách před zahájením seriálu
nikdo nepočítal. Sestupují dva týmy a tak
o tom druhém vedle poslední Itálie, bude
rozhodovat FEI tento týden.
Komletní výsledky naleznete na
www.dublinhorseshow.com/

Do Londýna
nepojedou
Mezinárodní olympijský výbor vydal prohlášení, z kterého vyplývá, že všichni přistižení dopingoví hříšníci z Hong Kongu
(Rodrigo Pessoa a Bernardo Alvez - Brazílie; Denis Lynch - Irsko; Courtney King USA a Christian Ahlmann - Německo), jsou
vyloučeni i z OH v Londýně.

ME ve Windsoru
za dveřmi
ME ve skocích i drezuře klepe na dveře
a bude zahájeno v britském Windsoru
v úterý 25. srpna. Do nezáviděníhodné
situace se dostal spolkový trenér Holger
Schmezer. Po vyloučení Isabell Werth
a odstoupení Heike Kemmer pro dlouhodobou indispozici hanoverána BONAPARTE,
ošklivě spadla z mladého koně Ellen
Schulten-Baumer. Naštěstí se ukázalo, že
31letá jezdkyně utrpěla pouze lehký otřes
mozku a její start v Anglii není ohrožen.
Jednoho z favoritů v drezurní části evropského šampionátu budou tedy ve Windsoru
reprezentovat Ellen Schulten-Baumer DONATHA S, Susanne Lebek - POTOMAC, Matthias-Alexander Rath - STERNTALER-UNICEF a Monica Theodorescu WHISPER.
Zahraniční rubriku sestavil
Václav K. Dvořák

Z DOMOVA

FEI World Dressage
Challenge 2009
Ve dnech 9. – 10. září budou v Jezdecké
škole Equus Kinsky v Hradištku u Sadské
opět probíhat mezinárodní srovnávací
závody v drezuře FEI World Dressage
Challenge. V letošním roce budou výkony
jezdců hodnotit a následnou kliniku povdou
rozhodčí Kjell Myhre z Norska a Nataliya
Petukhova z Bulharska.
Tradičně první den ve středu 9. září proběhne pět srovnávacích soutěží druhý den
pak budou společné práce jezdců a rozhodčích. Podrobnosti FEI World Dressage Challenge naléznete na www.equus-kinsky.cz

Hatla v Německu
Záplava konkurentů čekala na Jaroslava
Hatlu v německém Bad Hazburg, kde
o víkendu 15. - 16. srpna startoval s koněm
SECOND SUPREME v soutěži CIC* a na
WESTWINDS DIEGO v CIC**. V jedné
hvězdě se na start postavilo 103 a ve dvou
87 dvojic.
Shodou okolností v obou soutěžích
obsadil náš olympionik shodně 44. příčku. Podle vyjádření našeho jezdce oba
starty splnily plánovaný účel. SECOND
SUPREME čeká především práce na
drezuře (v SRN skončil až na 69. místě),
ale velmi spokojeni byli v týmu Horse

Academy Radimovice s bezchybným překonáním krosu.
Irský 8letý WESTWINDS DIEGO, je velkou nadějí stáje. Po drezuře a krosu byl na
35. pozici, ale dvě chyby na parkuru ho
odsunuly na 44. příčku. Kompletní výsledky
naleznete na www.vsestrannost.cz

Program za to
nemůže
V čísle 15 zpravodaje Jezdec jsem
v názoru redakce vyjádřil podiv na tím,
že program ČJF neumožňuje zprostředkovat divákům národních soutěží kompletní informaci o původu, stáří a majitelství koně. Nenapadlo mě, že by nikdo
z pořadatelů dosud tuto funkci nevyužil.
Proti názoru se ihned ohradil generální
sekretář ČJF František Lomský, který mi
vysvětlil, že program ČJF všechny tyto
možnosti pořadatelům a vydavatelům
startovních listin umožňuje, ale bohužel
nejsou využívány. Chápe mojí potřebu
tyto informace mít, ale centrum našeho
jezdectví nemá žádné možnosti pořadatelům zdokonalení startek nařídit.
Respektuji toto stanovisko a proto chci
pořadatele ujistit, že znát původ, stáří
a plemennou knihu koně je pro diváka
jezdeckých soutěží důležité. Alespoň
u soutěží vyšší obtížnosti (-ST- a -T- )
bychom si kompletní informaci zasloužili.
Cyril Neumann

REPORTÁŽE

SPORT

Pokračování
v Pardubicích
Týden po mezinárodních závodech ve
všestrannosti se v Pardubicích uskutečnil
(8.-9. srpna) národní mítink se čtyřmi soutěžemi. Hlavní závodem byl Memoriál Milady Barešové (-L-).
Pardubické závodiště opět přilákalo
nebývale bohatou účast a na startech se
objevilo téměř 160 koní. Mezinárodní punc
dodali zástupci ze Slovenska (7 koní)
a Rakouska (4). Od našich jižních sousedů
do Pardubic dorazila Margit Appelt (44),
která s koněm ICE ON FIRE startovala
v roce 2004 na OH v Aténách.
Na programu byla nejprve drezura. Do
půl hodiny po jejím absolvování nastoupila
dvojice k parkuru. Neděle 9. srpna pak byla
vyhrazena krosům. V hlavní soutěži Memoriálu Milady Barešové si mezi 25 dvojicemi
nejlépe vedl Miroslav Trunda na WARSTEINER ze Stáje Moudrý před Gabrielou Slavíkovou s BERRY NICE (Albert Stolany).

Nominace na ME
VV ČJF schválil nominativní přihlášky na
ME juniorů a mladých jezdců ve všestrannosti. Na ME do Waregemu, které se koná
10.-14. září odjede juniorské družstvo ve
složení K. Hájková - WIDAR, V. Příhodová
- DYNAMIK, T. Konečný - NAJDY, A.
Makovská - GOLDIE a B. Kubištová KARIBIK.
Mladí jezdci budou startovat jen ve třech
- S. Erbeková - SUN SHINE CEMBRIT, J.
Machovec - ALNAKI. M. Příhoda se kvalifikoval s OSWALD i s GOMBA. Pro start
v Belgii si ale musí vybrat jen jednoho
koně. Všechny koně prohlédne veterinář
MVDr. Petr Přikryl, který bude mít rozhodující slovo při definitvních přihláškách.

ČDP Chance a.s.
Při Rückl Crystal Mistrovství České
republiky 2009 v drezuře se uskutečnily
i čtyři úlohy ČDP 2009 kategorie Novice
Cup (2 x JU a 2 x JD) a čtyři úlohy kategorie Top Ten Cup (PSG, YJ a 2 x IM-I). Před
závěrečnými kvalifikačními soutěžemi
(Plzeň - 5. 9.) se zdá, že pro obě kategorie
jsou již účastnické desítky zformovány.
Aktuální pořadí kvalifikace v kategorii
Novice Cup: 1. Kamila Kotyzová - ALICE
3
(67,215), 2. Zdenka Skripová MONTEK (65,313), 3. Hana Vašáryová RICHMOND (64,785), 4. Eva Jančaříková CHARLES CHARMING (64,404), 5. Eva
Kotyzová - LUKAVA (5 64,018), 6. Kateřina Vaňková - FURINA/ZWII (63,777), 7.
Lucie Soustružníková - LALIQUE (63,663),
8. Ida Jančářová - LANCELOT 10
(62,867), 9. Hana Vašáryová - LUIS LASSALE (62,285) - jezdkyně ovšem může
startovat pouze s jedním koněm, 10. Sofie
Brodová - AVALON Z-T (61,057), 11. Miloslava Šlamborová - PAMPALINI (60,411).
Desítka pro kategorii Top Ten Cup
vypadá po 9. srpnu takto: 1. Fabrizio Sigismondi - CHAMBERLAIN (67,345), 2.
Michaela Habásková - SAPIENSK (67,076), 3. Ema Jančářová - ATHOS 7
(66,427), 4. Karolina Žižková - DARWIN
(65,041), 5. Kamila Kollárová - ROYALDANCER (65,029), 6. Libuše Půlpánová DAF ONDRÁŠ (64,076), 7. Daniela Křemenová - LIKEUR (63,947), 8. Eva Kotyzová - LITTLE JOE
(63,362), 9. Kateřina
Říhová - GUARDIAN ANGEL (63,298), 10.
Adéla Neumannová - EDIE 1 (63,234).
Podrobnosti na www.tjzizka.wz.cz
Ing. Jan Žižka

Finále KMK

Omlazená Natálka
Z toho jak rychle čas letí, mě usvědčil
omyl, kterým jsem zmátl jak čtenáře Jezdce, tak diváky ČT. Ten spočíval ve sdělení,
že letošní mistryně ČR v kategorii žen
Natálie Roučková, byla ještě v loňském
roce mladou jezdkyní. Do paměti se mi
totiž vryla fotografie této půvabné jezdkyně
se zlatou medailí na krku, která však
pochází z roku 2007. To již ale byla Natálka v seniorské kategorii a zlato ze soutěže
mladých jezdců má ještě déle až z roku
2003. Omlouvám se tak všem, a i letošní
na parkuru nejlepší ženě. Cyril Neumann

TJ Sokol Kladno - jezdectví oznamuje,
že závody plánované na 22. srpna jsou
přesunuty na 19. září v rozsahu stupně
obtížnosti -ZM - L*-.

28.-30.8.
29.8.
29.8.
29.8.
29.8.
29.8.
29.8.
29.8.
29.-30.8.
29.-30.8.
29.-30.8.
29.-30.8.
29.-30.8.

Plzeň
L-T ČSP
Praha - Ctěnice
L-S pony
Nymburk - Hořátev
Z-L
Semice
A/T
Řitka
D/Z-S
Mladá Vožice
Z-L
Tetčice
Z-L
Velká Polom
Z-S
Opřetice
Z-S + pony
Vondrov
ZL-ST
Most
Z-ST
Hradec Králové
Z-ST
Trojanovice
ZL-ST, D/Z-L + pony
29.-30.8. Skaštice
Z-S + pony
30.8.
Borová
Z-S + pony
30.8.
Dolní Moravice
Z-S
5.9.
Přední Kopanina
D/L-T
5.9.
Mělník
D/Z-L
5.9.
Nymburk - Komárno
Z-S
5.9.
Paseky
E/Z-S
5.9.
Plzeň - Bory
D/L-T
5.9.
Klatovy
přesunuto na 22.8.
5.9.
Děčín
Z-S
5.9.
Hustířany
Z-L
5.9.
Ostrava - Hrabová
Z-L
5.-6.9.
Zduchovice
Z-S + pony
5.-6.9.
Borová
C/ZK-L
5.-6.9.
Martinice
ZL-S
5.-6.9.
Prostějov
D/Z-L
6.9.
Brno - Soběšice
Z-S
6.9.
Praha - Gabrielka
Z-S
Převzato z www.cjf.cz

Seňor Maestro
v Pardubicích
Na pardubickém Dostihovém závodišti
se bude konat od pátku 4. září do neděle
6. září 11. ročník výstavy koní Koně
v akci. Program akce zpestří i dva zahraniční vystavovatelé ze Španělska a Slovenska.
Starošpanělské koně Pura Razza Espaňola bude "zprostředkovaně" reprezentovat
italský hřebčín Excalibur, který sídlí nedaleko Brescie. Zabývá se chovem a importem
andaluských koní ze Španělska. Na výstavu přiveze tři hřebce Pura Razza Espaňola
a tři koně plemene lusitáno.
Předvádět je bude seňor Maestro Victoriano Jimenez Martinez z provincie Sevilla.
Je zástupcem již páté generace rodiny, jež
se věnuje koním Pura Razza Espaňola.
Předvádí a vyučuje disciplíny španělské
školy - Alta Escuela a tradiční španělské
jezdecké styly - doma classica a doma
vaquera. Jeho otec byl uznávaným mistrem španělské vysoké školy u tamního královského dvora.
Ze Slovenska do Pardubic dorazí hřebčín Motěšice. Na letošní výstavě představí
zástupce plemene Furioso. Přiveze chovatelskou kolekci šesti koní (čtyři klisny,
z toho dvě s hříbaty, a dva hřebce).

Kolbiště společnosti Equitana v jihočeských Martinicích bude ve dnech 4.-6. září
pořadatelem letošního finále Kritéria mladých koní. V pátek budou na programu
pouze soutěže Warm Up a soutěžení o tituly šampionů roku 2009 začnou v sobotu.
Program otevřou 4leté klisny (-ZL-). Součástí soboty bude i celostátní přehlídka tříletých klisen, který vyvrcholí jejich skokem
ve volnosti. V sobotu i neděli budou soutěže začínat v 9.00 hodin. Uzávěrka přihlášek je 25. srpna.

Kladno až v září

Sportovní
kalendáﬁ

Westfálský
drezurní valach - IM I.
Foto J. Němec

Při závodech v Sobotce ve dnech 8.-9. srpna zvítězil v soutěži mini-maxi Daniel Voksa na QUIDAM DE LEYMEN (PCT Ptýrov),
který jako jediný překonal výšku 175 cm.

Vynikající učitel, dokáže ho ujezdit
každý. Může startovat na závodech,
má mezinárodní zkušenosti.
Cena: 180 000.-Kč.
Tel. 602 430 452, 724 364 566.

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

Pronájem turnajových boxů. Tel: 728 162 407

INZERCE

SPORT
Cvičitel jezdectví
Vzdělávání v rámci vzdělávacích programů
v oblasti sportu.
Akreditované pracoviště MŠMT ČR otevírá
kvalifikační kurz pro cvičitele jezdectví.
Rekvalifikace: cvičitel jezdectví (drezura, skoky,
všestrannost, endurance), cvičitel jezdectví - reining, cvičitel jezdectví - western riding
Termín: 26. 9. -15. 11. 2009 v Brně a vŤěšánkách
u Zdounek (11 km od Kroměříže) všeobecná licence v Kozlovicích: praxe - reining a western riding
Rozsah vzdělávání: 170 hodin - formou víkendového studia
Zkouška se koná před komisí ČJF a WRC.
Uzávěrka přihlášek: 10. září 2009.
Informativní schůzka: 19. 9. 2009 v 10.00 hod.
v Těšánkách (JS Galatík Těšánky)
Přihlášku s uvedením základních údajů,
včetně kontaktů a příp. podrobné informace
na tel.: 604 176 856
nebo na e-mail: enesnalova@draci.cz
MVDr. Eva Nesňalová,CSc
Horákova 8, 616 00 Brno.

Jarin je tady
Bohužel se děděček Jaroslav
Formandl nedočkal narození
svého vnuka. Ten se Magdě
Formandlové narodil 2. srpna.
Jméno má po dědovi a tak je
tu mezi námi nový Jarin Formandl. Gratulujeme.

Gratulujeme..
... západočeskému podkováři Václavovi Vladařovi. Ten je
nejenom nositelem slavného
podkovářského jména, ale současně pokračovatelem rodinné
podkovářské tradice. V pátek
14. srpna oslavil šedesáté narozeniny.

Foto E. Miškechová

Kolbiště JO Dubicko v Třeštině - Háji je známo především skokovým
jezdcům, ale není uzavřeno ani drezuře. V sobotu 15. srpna zde pořádal JK Šumvald drezurní závody za účasti jezdců ze severní a jižní
Moravy. Přestože se soutěže PSG a IM 1 pro nedostatek přihlášek
nekonaly, ve zbývajících čtyřech soutěžích (-Z - S-) startovalo 55 dvojic
(viz výsledky). Hned třikrát zvítězila Lada Zuvačová (JK Steally Opava). V -DU- na DON DIMANCHE a v -DD- a -JD- na GAELLE SL (foto).

LE SL (JK Steally Opava), -JD(5) 1. Zuvačová - GAELLE SL
(JK Steally Opava), 2. Sedlářová - ROCK’N ROLL (JK Arco
Bludov), 3. Jandoušová - NINA
3 (JS Hodonín).
Sobotka 8. - 9. 8. -ZL- (17) 1.
Zvolská M. - El Sid (JK Micky
Struhařov), -L**- (28) 1. Chýle Dubira (SS Chýle), -S**- (23) 1.
Chýle - Rommel (SS Chýle), 2.
Chýle - Dubira (SS Chýle), 3.

Housa - Hesston (SECO Praha),
mini - maxi (8) 1. Voksa - Quidam de Leymen (PCT Ptýrov)
překonal 175 cm, štavefa dvojic
(8) 1. Drahoňovská - Malaga +
Vaňková - Duna (JS Strážiště),
dvouf. sk. 100/110 (48) 1. Slámová - Čipera (Aliance Jičín),
stupň. obt. do 110 cm (41) 1.
Šimonová - Västervik (JS Vysoká), -L*- (15) 1. Chýle - Letora
(SS Chýle).

Hluboká n.Vlt. 8.8. -ZMukázka (37) 1. Martinů - GIOTTO
(JK Bacardi),
dvouf. sk.
100/110 cm (61) 1. Papoušek K.
- LE VOLTR (Srnín), volba př.
do 120 cm + žolík (35) 1.
Papoušek K. - BAXTER (Srnín), L**- (25) 1. Papoušek K. - LE
VOLTR (Srnín), 2. Hanušová ACOBADA (JS Ohrazenice), 3.
Navrátil - LOMBARD ZH (Hřebčinec Písek).

Výsledky
Pardubice 8.-9.8. všestrannost -ZK- hobby (23) 1. Holec EDMONT 1 (JK Maneo), -Z- (46)
1. Julínková - OXANA (Brno Dvorská), -ZL- (49) 1. Vrtek L. DIRÁNO 1 (Horní Heřmanice), 2.
Myška - ROVER 1 (Albert Stolany), 3. Příhodová - BRITNEY 2
(JK PAM), -L- (25) 1. Trunda WARSTEINER (MOudrý), 2. Slavíková - BERRY NICE (Albert
Stolany), 3. Holec - SERŽETA
(JK Maneo).
Třeština - Háj 15. 8. pořadatel JK Šumvald drezura -Z3(14) 1. Charvátová - MONTE
CARLO (JK Panská lícha), -DU(23) 1. Zuvačová - DON
DIMANCHE (JK Stealy Opava),
-DD- (13) 1. Zuvačová - GAEL-
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