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ME Waregem
Ve dnech 10.-14. září se konalo v belgic-

kém Waregemu mistrovství Evropy juniorů
a mladých jezdců. Z České republiky odcesto-
valo pět juniorů a tři mladí jezdci. Po 1200 km
se první dva dny koně pouze aklimatizovali
(teplota kolem 15 stupňů a nepříjemný vítr).
Pro soutěž družstev byly sestaveny týmy:
junioři - Barbora Kubištová - KARIBIK, Kristý-
na Hájková - WIDAR, Tomáš Konečný -
NAJDY a Anna Makovská - GOLDIE (za jed-
notlivce startovala ještě Veronika Příhodová -
DYNAMIK).

V mladých jezdcích jsme měli družstvo
pouze tříčlenné: Jiří Machovec - ALNAKI,
Sabina Erbeková - SUN SHINE CEMBRIT
a Miloslav Příhoda - GOMBA.

Ve čtvrtek proběhla 1. kondiční zkouška,
kterou všechny naše koně prošli bez problé-
mů. V podvečer se pořádal slavnostní nástup.
Ten byl po organizační stránce dost nevyda-
řený a našemu týmu byla puštěna cizí hymna. 

Pátek a sobota byly věnovány drezurám.
Za ČR startovala jako první B. Kubištová
a KARIBIK a docílila 58,1 tr. b. (61,25%). Dru-
há K. Hájková a WIDAR přispěla k průběžné-
mu 6. místu velmi dobrým výkonem 52,5 tr. b.
(65%).

V drezurách pak pokračovali mladí jezdci.
Za ČR to byl nejprve J. Machovec a ARNAKI.
Jejich výkon byl zpočátku lehce nervózní, ale
pak se zklidnil a s výsledkem 64,1 tr. b.
(57,24%) jsme byli spokojeni. S. Erbeková
a SUN SHINE předvedla slušnou úlohu -
58 tr. b. (61,03%). Tyto výsledky stačily týmu
na průběžné 10. místo.

Pátek patřil i prohlídce krosu. Ten stál
17 km od stájí v kopcovitém terénu a jeho
část zasahovala i do zámeckého parku. Kros
nebyl tak dlouhý jak jsme čekali, ale zvlněný
terén naznačil, že bude problém s rozdělením
sil a zvládnutím času. Stavitel Tom Ryckewart
je známý technickými a rozmanitými krosy
a potvrdil to i tentokrát.

V sobotu se pokračovalo v drezurách.
Tomáš Konečný a NAJDY si příliš nerozuměli
a svým výkonem 71,7 tr. b. (52,2%) zapadli
hluboko do výsledkové listiny. Posledním star-
tujícím juniorem byla A. Makovská na GOL-
DIE. Bohužel ani ona nebyla se svou drezu-
rou příliš spokojena a výsledek 58,1 tr.b.
(61,25%) posunul náš tým mezi 13 státy na
8. místo. Nejlepší výkon předvedla tak K. Háj-
ková, která se zařadila na průběžné 26. místo
ze 79 jezdců.

Za mladé jezdce startoval poslední M. Pří-
hoda na GOMBA. Výsledek 52,9 tr. b.
(64,7%) stačil na průběžně 15. místo z 56
dvojic se ztrátou čtyř bodů na bronzovou
pozici. I tým mladých jezdců byl po drezurách
na 8. místě.

Miloslav Příhoda na GOMBA skončil na
ME ve všestrannosti na 13. místě

Pokračování na str. 3

Neděle patřila terénu a počasí bylo
vskutku krosové. Bohužel hned první dva
naši junioři postupně inkasovali celou řadu
bodů. B. Kubištová 40 na překážkách + za
překročený čas a K. Hájková přidala dal-
ších 20 tr.b. Ostatní tři již byli suverénní
a dokončili čistě. Průběžně si prozatím nej-
lépe vedla A. Makovská na 33. místě, ale
tým se propadl na 11. pozici.

Odpoledne přišli na řadu mladí jezdci.
Zvědavi jsme byli hlavně jak se bude stíhat
časový limit, protože technický kros nena-
bízel příl iš míst ke cválání a tempo
550 m/min bylo neúprosné. Výborným

Jiří Nesvačil v TOP TEN
Jiří Nesvačil dokázal donedávna jen těž-

ko uvěřitelnou věc. Podařilo se mu umístit
se ve světovém žebříčku nejlepších jezdců
čtyřspřeží na desátém místě. Tato pozice
mu tak zaručuje možnost startovat v nej-
prestižnější soutěži pro jezdce čtyřspřeží
a tím je halový  FEI Světový pohár, který je
otevřen právě jen prvním deseti nejlepším.

Celý seriál kvalifikací byl završen na
soutěži CHI v německém Donaueschinge-
nu (18.-20. září), kterého se zúčastnil i
J. Nesvačil (Favory Benice). Po výborně
odjeté drezuře (7. místo), se dopustil
nešťastného omylu v poslední překážce
maratonu. Ten ho odsunul na celkovou
18. příčku. Umístění nezměnil ani závěreč-
ný parkur a tak mnoho lidí přímo v Donaue-
schingenu, ale i doma u počítačů čekalo,
jak celkové účtová-
ní pro Světový
pohár dopadne.
Nakonec přišla sen-
zační zpráva
a konečné 10. mís-
to pro české čtyř-
spřeží.

Po vyhodnocení
letošního pořadí
následovalo i okamži-
té losování účasti
jezdců na jednotl i-
vých kolech Světové-
ho poháru. Každý
z deseti jezdců se
zúčastní tří soutěží
a my již dnes víme,
že Jiří Nesvačil bude
startovat 4. - 6. pro-

since v Budapešti, 21. - 24. ledna v Lipsku a
5. - 7. února v Bordeaux. Finále halového SP
čtyřspřeží se koná 14.-18. dubna v Ženevě.

Není pochyb o tom, že Favory Benice
v čele s manželi Krausovými je v současnos-
ti nejúspěšnější stájí, která i v době ekono-
mické recese dokáže svým jezdcům
(J. Nesvačil, J. Exnar) zajistit prostředky pro
účast na kvalitních závodech. Jiří Nesvačil st.
investici zúročil a starokladrubští bělouši se
tak v zimě 2009/2010 dostanou na nejviditel-
nější soutěžní scénu světa. 

Pořadí jezdců ve světovém žebříčku 2009:
1. Y. Chardon NED, 2. B. Exell AUS, 3. K.
De Ronde NED, 4. T. Timmerman NED, 5.
T. Eriksson SWE, 6. Ch. Sandmann GER, 7.
J. Dobrovitz HUN, 8. W. Ulrich SUI, 9. D.
Wurgler SUI, 10. J. Nesvačil CZE. J. Pavel

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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Juniorka Petra Skřivanová na ODYSSEA
skončila při Velké ceně Prahy na 4. místě

Foto K. Návojová

Opět dvě finále na ostrově
Vítězná Stakkata

Ve dnech 12.-13. září se v Praze
konalo ze srpna přesunuté kolo ČSP,
které pořádala JK Všemily. Tím se JS na
Císařském ostrově stala letos pořadate-
lem dvou závěrečných kol, protože tento
víkend 25.-27. září se zde koná i závě-
rečné kolo ČSP 2009 společně s finále
čtyř nejlepších.

Zájem o předposlední kolo ČSP nijak
neklesl. Naopak byl ještě podpořen závě-
rečnou honbou za body jak ČSP, tak DaJ
Cup. Pro mnoho jezdců byly závody
i generálkou na blížící se finále. 

Jedním z důsledků bylo, že se sobotní
program protáhl až do podvečerních hodin.
Navíc po zabrání velkého prostranství ved-
le opracoviště opět pro potřeby kynologic-
kého klubu se prostory pro opracování koní
v areálu JS výrazně zmenšily. Pořadatelé
to dodatečně vyřešili, stejně jako v minu-
losti, a v neděli byla část kolbiště vyhraze-
na pro opracování koní. Pravděpodobně
podobné rozvrhnutí ploch bude i při závě-
rečném kole.

Sobota vrcholila soutěží -ST-. Její finále
ale nebylo zcela zaplněno. Někteří jezdci
pro rychle postupující soumrak raději
odstoupili. Za téměř nočního šera pak zví-
tězil Ludvík Jandourek (CASIO KARSIT).
Na VIGO 1 pak obsadil i druhé místo. 

Neděli zahájily soutěže -L- a -S-, kde
junioři bodovali v rámci DaJ Czech Junior
Cup. Vítězkou pražského kola stala Miro-
slava Skřivanová (Manon) a její sestra Pet-
ra se podělila s Barborou Tomanovou
o druhé místo.

Spokojené Skřivanky
„Skřivankám” se v Praze vůbec dařilo.

Petra pak předvedla vynikající výkon i ve
Velké ceně (-ST**-). Společně s Barborou
Tomanovou a Filipem Doležalem byla ve
finále soutěže třetí juniorkou. V sedle
ODYSSEA předvedla čtvrtý nejlepší výkon.
K němu přispěl i r iskantní nájezd na
poslední úzký oxer, který  ji dokonale vyšel.
Z vítězství ve Velké ceně se radoval Jiří
Papoušek na STAKKATA. Tu si sice nevy-
bral coby pohárového koně, ale i tak měl
z vítězství radost. STAKKATA si tak zopa-
kovala vítězství z předloňského ročníku,
tehdy ještě v sedle s Petrem Doležalem.
I toho jsme mohli tentokrát v sedle CELLI-
NA vidět ve Velké ceně.

Druhé místo a nejvyšší počet bodů do
ČSP si zajistil Marek Hentšel na SAL-
WADOR Fitmin (JK Baník Ostrava). Ten
tak po vítězství v předcházející soutěži
-S- (COLUMBIA Auto Sita) úspěšně
završil pražské vystoupení. Třetí místo
ve VC získal Ludvík Jandourek (CASIO
Karsit, Stáj Karsit). Vyneslo mu to 12
bodů, díky nimž si polepšil na třetí příčku
průběžného pořadí ČSP. Stavitel parku-
ru Jan Šíma nepostavil příliš těžký par-
kur a nejtěžší překážkou se nakonec
ukázal časový limit. 

Kdo bude ve finále?
Na čele průběžného pořadí je stále

Aleš Opatrný sledovaný Jiřím Lužou.
Čtveřici po Ludvíku Jandourkovi doplňuje
zatím Petr Eim. Před závěrečným kolem
je ve hře o finále ale řada dalších. Šanci
má tak ještě celá pětice jezdců s dosa-
vadním ziskem přes 50 bodů. Na jejich
čele je na 5. místě Jiří Skřivan (56) před
Jiřím Papouškem a Rudolfem Fialou
(53). Bez šancí také není na podzim vel-
mi úspěná Barbora Tomanová, která od
VC Frenštátu pod Radhoštěm zatím vždy
bodovala. A poslední s šancí na finále je
Zdeněk Žíla (51).

Před vyvrcholením stojí i D&J Czech
Junior Cup, ve kterém jasně vede Barbora
Tomanová před Nathálií Crnkovou
a Janem Zwingerem. K. Návojová

ČDP po kvalifikacích
Poslední kvalifikační závody pro účast

ve finále ČDP Chance a.s. se konaly
5. září v Plzni-Borech. Pořadatel zrušil
původně plánovanou úloha JU, a tak se
pro kategorii Novice Cup jela pouze úloha
JD. Na startu se sešlo pět dvojic. Čtyři
z nich ještě ještě bojovaly o účast ve finále.
Tu si nakonec zajistila Anežka Holasová
(ROTRIO), která tak z postupového místa
odsunula M. Šlamborovou (PAMPALINI).

Pro kategorii Top Ten Cup byly vypsány
dvě úlohy -SG- a IM-I. Dobrými výsledky se
stala „skokanem" do finále K. Boháčková
(KODEX ROYAL), která postoupila až na
8. místo. Na pozici prvního náhradníka tak
odsunula Adélu Neumannovou (EDIE 1).

Finále ČDP Chance a.s. 2009 se koná
ve dnech 25.-27. září na Trojském ostrově.

Konečné pořadí kvalifikace 2009 
Novice Cup: 1. Kamila Kotyzová (ALI-

CE 3), 2. Zdenka Skripová (MONTEK),
3. Hana Vašáryová (RICHMOND nebo
LUIS LASSALE), 4. Eva Jančaříková
(CHARLES CHARMING), 5. Eva Korytová
(LUKAVA 5), 6. Kateřina Vaňková (FURI-
NA/ZWII), 7. Lucie Soustružníková (LALI-
QUE), 8. Ida Jančářová (LANCELOT 10),
9. Anežka Holasová (ROTARIO), 10. Sofie
Brodová (AVALON Z-T).

Top Ten Cup: 1. Fabrizio Sigismondi
(CHAMBERLAIN), 2. Michaela Habásková
(SAPIENS-K), 3. Ema Jančářová (ATHOS
7), 4. Karolina Žižková (DARWIN),
5. Kamila Kollárová (ROYAL-DANCER),
6. Libuše Půlpánová (DAF ONDRÁŠ),
7. Daniela Křemenová (LIKEUR), 8. Klára
Boháčková (KODEX ROYAL), 9. Eva Kory-

tová (LITTLE JOE), 10. Kateřina Říhová
(GUARDIAN ANGEL).

Podrobnosti o ČDP 2009 naleznete na:
www.tjzizka.wz.cz Ing. Jan Žižka

Čeští mistři ve Wroclavi
V polské Wroclawi se uskutečnil ve

dnech 18. - 20. září čtvrtý ročník meziná-
rodních drezurních závodů série Světového
poháru CDI-W/CDIYJ. Na startu se sešla
velmi silná konkurence jezdců ze 13 zemí.
Kromě domácích závodníků, kteří spojili
závody i s mistrovstvím Polska, vyslaly nej-
početnější výpravy Německo, Holandsko,
Švédsko a Dánsko. Českou republiku
reprezentovali v Malé rundě naši dva sou-
časní nejlepší seniorští jezdci Fabrizio
Sigismondi na CHAMBERLAIN a Ema Jan-
čářová s ATHOS 7. Mezi juniory to pak
byla letošní juniorská mistryně Kamila
Kotyzová s ALICE.

V Malé rundě se sešlo celkem 26 dvojic.
Páteční slabší začátek našich jezdců, kdy
skončili v úloze St. George na 19. a 20.
místě, kompenzovaly
sobotní jízdy v úloze
IM1/2009. F. Sigismondi
obsadil 11. příčku
s 63,333% a E. Jančářo-
vá se děli la o 14.-15.
příčku s 62,983%.
Sobotní jízda byla záro-
veň kvalif ikační pro
nedělní f inále, kam
postupovalo nejlepších
15 dvojic. Oběma našim
závodníkům se tak do
finále podařilo postoupit.

Nedělní finálovou úlo-
hou byla stejně jako na
MČR 2009 volná jízda
vIM1/2009. Ema Jančářo-
vá byla trochu znevýhod-
něna hned první startovní
pozicí. Svou úplně novou
volnou jízdu ale zvládla
a s 61,833% obsadila ve
finále konečné 12. místo.
Fabrizio Sigismondi zhru-
ba o hodinu později před-
vedl svou vítěznou volnou Fabricio Sigismondi - CHAMBERLAIN

jízdu z MČR s výsledkem 65,667%. To sta-
čilo na velmi pěkné 8. místo.   

Finále Malé rundy ovládla holandská jezdky-
ně Thamar Zweistra na HEXAGON’S TRUPPA
s 73,167%. Katarzyna Milczarek na EKWA-
DOR zvítězila ve finále Velké rundy i před
Michalem Rapcieviczem na RONDON (účast-
ník OH v Hong Kongu 2008 a finále Světového
poháru v Las Vegas). Finále Velké rundy mělo
hvězdné obsazení a mnoho účastníků bylo
k vidění i na nedávném ME ve Windsoru.

Kamila Kotyzová mezi juniory skončila
v pátek šestá s 61,297% a v sobotu dokon-
ce pátá s 64,105%. Nedělní jízda se jí ale
bohužel příliš nepovedla a výsledkem bylo
jen 58,45% a poslední příčka.

Kompletní výsledky naleznete na
www.cdiwroclaw.pl D. Šorm

Foto: Dariusz Proksa
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Dokončení ze str. 1

ME Waregem
výkonem potěšil J. Machovec, který došel
kros bez trestných bodů a výrazně si polepšil.
S. Erbeková inkasovala pouze za překročený
čas (30 s).

Náš výkonostně nejlepší jezdec M. Příhoda
na GOMBA působili v krosu jistě, ale ani on
přesně neodhadl čas. Překročených
11 sekund posunulo dvojici na 17. příčku.
Dvouhvězdovou trať nedokončily pouze dvě
dvojice. Zřetelný byl také rozdíl mezi juniory
a mladými jezdci.

Nedělní večer měl velmi napilno hlavně
veterinář výpravy Petr Přikryl. Zcela v pořád-
ku byli GOMBA, ALNAKI a KARIBIK. Ostatní
pocítili lehkou svalovou ztuhlost. Velké obavy
visely nad NAJDY, která se v krose zašlápla. 

Přes veškerou péči, přišla v pondělí ráno
pro ČR pohroma. Pokračovat v soutěži nemo-
hla nejen NAJDY, ale vyřazena byla i GOL-
DIE a po obnovení starého zranění i SUN
SHINE. Tím došlo k rozpadu obou týmů. Bel-
gický veterinář, potrápil i GOMBU, která ale
nakonec prošla. Druhou kondiční zkouškou
neprošlo celkem 16 koní!

Závěrečný parkur pro juniory (115 cm) byl
velmi technický, především díky mnoha
obloukovým distancím. Nejlépe si s ním pora-
dila V. Příhodová na DYNAMIK, která dokon-
čila s lehkou chybou. B. Kubištová inkasovala
dvakrát. Bohužel obtížností  nezvládla K. Háj-
ková, která shodila téměř vše (8 chyb). Celko-
vě naše juniorky, které soutěž dokončily skon-
čily na 33. (V. Příhodová), 54. (K. Hájková)
a 58.místě (B. Kubištová) z 59 dvojic. Troj-
členný tým byl dva-
náctý.

Juniorskou mistryní
se stala německá
jezdkyně M. Kraack
na SINESTRO 2 před
dvojicí D. Evans -
UCHIN (GBR) a C.
Nothofer s LARISA
711 (GER). Ti prošli
soutěží systémem
start - cíl a dokládají,
že všestrannost se
stále vyhrává přede-
vším na drezurním
obdélníku. Týmovou
soutěž vyhrálo
Německo před Švéd-
skem a Itálií. 

Pro mladé jezdce
byl parkur kompletně
přestavěn. Na výšce
125 cm bylo připrave-
no 11 překážek a 14

Do haly na Bentley
Sezona na otevřených kolbištích se

pomalu chýlí ke konci a pořadatelé začínají
připravovat halové závody. Ve dnech 16.
až 18. října v Hradištku u Sadské je naplá-
nováno první podzimní kolo série Elite Tour
- Bentley Praha Parkur Cup. Součástí
závodů je Středoevropský šampionát mla-
dých koní, kde se na startu objeví mladí
koně nejen z České republiky, ale i Sloven-
ska, Polska, Maďarska a Rakouska.
V pátek 16. října budou probíhat otevřené
soutěže od 110 do 130 cm. V sobotu
i v neděli dopoledne jednotlivá kola soutěží
pro mladé koně, odpoledne bude patřit
všem soutěžícím. Vrcholem závodů je
Cena společnosti Bentley Praha na obtíž-
nosti -ST*-, naplánovaná na nedělní odpo-
ledne.

Jezdit se bude o téměř 200 000,- Kč ve
finančních odměnách, přibližně dalších 80
000,- Kč ve věcných cenách. V sobotu

a v neděli bude jako součást doprovodné-
ho programu probíhat chovatelský seminář
Farnam s odbornými přednáškami na
témata z oblasti chovu koní. Veškeré infor-
mace, rozpisy, přihlášky, podmínky přihlá-
šení do soutěží pro mladé koně a později
i časový harmonogram a startovní listiny
naleznete na stránkách 
www.elite-tour.cz

Jak se přihlásit
Všechny páteční soutěže jsou otevřené,

stejně tak jako odpolední soutěže v sobotu
a v neděli. Soutěže pro mladé koně jsou
dvoukolové, kdy první kolo probíhá v sobo-
tu a druhé v neděli. Koně zapsaní v ple-
menné knize Slovenského teplokrevníka,
koně Kinského či Moravského teplokrevní-
ka mají možnost využít nominací od svých
svazů a mají tak levnější startovné. Místa
jsou ale i pro nenominované mladé koně
ze všech plemenných knih. Zájemci se
mohou přihlásit na www.elite-tour.cz

V ážení čte-
náři, celý
svůj život

jsem    věnovala
koním, avšak
držím se stranou
od jezdeckého
„ p o l i t i c k é h o “
dění, přestože
jsem manželkou
prezidenta ČJF.
Celý svůj život
jsem ctila a ctím

spravedlnost, pravdu, pracovitost, neúplat-
nost, zodpovědnost a snahu pomoci dru-
hým, stejně jako můj manžel. Jsem ráda,
že mám to štěstí s takovým člověkem žít.
Vážím si lidí, kteří jsou takoví a s hořkostí
vnímám, že je jich stále méně a méně.
Naopak přibývá těch, kteří štvou jednoho
proti druhému, šíří pomluvy, rozbíjí stará
přátelství, závidí úspěch těm lepším, intri-
kují, snaží se ze všeho mít vlastní pro-
spěch a ubližují lidem, kteří mají svědomí
čisté. Možná právě proto, že jsou sami
takoví, přisuzují podlost těm, kteří si to
nezaslouží. Vyřčená lež se málokdy pře-
hodností, pokud není toho, kdo chce prav-
du slyšet. A proto se obracím tímto člán-
kem na ty, kteří mají v sobě ještě slušnost
a zdravý rozum. Neposlouchejme slepě od
zlostných, nesoudných a úlisných lidí kriti-
ku těch, kterých jsme si vážili a kteří pro
koně a jezdecký sport obětovali nezištně
všechen svůj čas. Nedávejme prostor pro
šíření slov, která těmto lidem ubližují.
Zachovejme si v nádherném jezdeckém
sportu úroveň, za kterou se nebudeme
muset stydět a nedopusťme, aby naše děti
provozovaly tento ušlechtilý sport v duchu
NE FAIR PLAY. Právě ti, kteří vidí na kaž-
dém kroku špatný úmysl a vypočítavost,
jsou sami takoví a platí zde více než jinde
„podle sebe, soudím tebe“.

Tato slova určená celé jezdecké společ-
nosti píšu na základě nesmyslných a pod-
lých úvah a pomluv, které se dotýkají jak
mojí rodiny a mých přátel, tak i mojí osoby
v souvislosti s novým zaměstnáním, které
jsem potřebovala, bylo mi nabídnuto a za
které děkuji. Má práce nesouvisí s úspěchy
a neúspěchy druhých a nejsem hodnocena
podle jiných kritérií, než podle své poctivé
práce.    Jaroslava Pecháčková

skoků. Soutěž byla napínavá s vzhledem
k malým rozdílům, jsme stále doufali ve vze-
stup M. Příhody.

Nejprve ovšem startoval J. Machovec
a ALNAKI. I on parkur nezvládl a po osmi
chybách se propadl na konečné 42. místo ze
45 dvojic. Jedinou naší nadějí pro slušnější
výsledek byl M. Příhoda na GOMBA. Ten po
slušném parkuru s jednou chybou dokončil
šampionát na 13. místě.

Mistrovský titul si za mladé jezdce odvezla
již trojnásobná mistryně z Anglie Laura Colett
na RAYEF. Stříbro získal Francouz A. Nicolas
s JHAKTI DU JANLIE a bronz další Angličanka
E. Lewellyn na PARDON ME II. Týmové zlato
získali také Angličané před Německem
a Švédskem.

Po šamopionátu ve Waregemu nám Milo-
slav Příhoda řekl: „Byl jsem již na čtvrtém
ME (2004 Jaszkowo, 2007 Avenches, 2008
Thirlestane Castle) a tak mohu dobře porov-
nat úroveň letošního mistrovství a vývoj čes-
kých jezdců. Šampionát byl organizačně sla-
bě zajištěn. Dokladem je absence ostrahy ve
stájích, pomalé výpočetní středisko, laxní pří-
stup stewardů, tvrdá trať krosu, nedostatek
ledu v cíli a mnoho chaosu při ceremoniálech.
ČR je bohužel stále brána za „rozvojovou”
zemi a pouze aktivita vedoucího ekipy
B. Rejnka vyrovnala řadu nesrovnalostí mezi
našimi možnostmi s možnostmi družstev
z Francie či Německa.

Pokud mám hodnotit výsledky tak zřetel-
né zlepšení je vidět na drezurním obdélníku.
V terénu se nám daří již tradičně. Největší
problém se nyní skrývá zdravotní stav
našich koní a závěrečný parkur. Mnozí naši
jezdci byli překvapeni technickým kursem.

Na českých kolbištích se v military soutěžích
s takovými parkury nesetkáváme. Bylo velmi
znát, kteří jezdci se věnují klasickým skoko-
vým soutěžím a kteří soutěží na parkuru vět-
šinou pouze při military. Doufejme, že si to
nyní všichni uvědomí i kvůli ME mladých
jezdců 2010, které pořádáme v příštím roce
v Pardubicích.”

Čeští junuioři, kteří dokončili šampionátovou soutěž ve Waregemu

Silně emocemi nabitý příspěvek man-
želky prezidenta ČJF, která je zaměstná-
na nyní ve společnosti Dance & Jump,
otiskujeme právě pro tento náboj. Netuší-
me sice, jaká situace se stala jeho pod-
nětem a ani po tom nepátráme. Věříme
ale, že alespoň někteří čtenáři Jezdce
budou zasvěcenější než my v redakci.
Nic méně i nám všem ostatním dokládá
výzva paní Jaroslavy Pecháčkové
nepříznivý trend, který zasáhl nejenom
naší společnost, ale již i naše kolbiště.
Pokud se nám podaří čímkoliv ke změně
tohoto trendu přispět, budeme rádi.

V naší současnosti jsme denně svědky
různých spojení veřejné a komerční sfé-
ry, která jsou příčinou různých úvah
a spekulací. Díky znalosti osobních vlast-
ností paní Jaroslavy nepochybuji, že její
svědomí je zcela čisté. Situace, která ji
nyní trápí ale dokládá, že profesionaliza-
ce jezdectví sebou přinesla i všechny
negativní projevy. Funkcionáři i osoby jim
blízké tak budou muset stále pečlivě zva-
žovat, jakým způsobem budou utvářet
přediva svých profesních vztahů.

Cyril Neumann  
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Zahraniční rubriku sestavil 
Václav K. Dvořák

Český tým v Istanbulu
Své první finálové vyvrcholení měla

Česká republika při světové soutěži mlá-
deže SIEC-WYS (World Youth Series). To
se konalo od 17. do 20. září v Istanbulu.

Iniciativa na srovnávací soutěž mláde-
žnických družstev vzešla ze strany Turec-
ké jezdecké federace. Česká republika se
rozhodla zúčastnit této soutěže a podle
regulí vypsala tři národní kola v Herouti-
cích, Kolíně a Frenštátě pod R. Na zákla-
dě výsledků těchto kol pak byla do české-
ho oficiálního týmu nominována pětice
jezdců, ze kterých
se v Istanbulu
vytvořilo čtyřčlenné
družstvo.

Za ČR to byli
Natálie Vysušilová
(FOX ON THE
RUN), Luboš Kozák
(DUEL), Lucie Str-
nadlová (ATLAN-
TA), Denisa Bittne-
rová (LAKORA)
a Barbora Tomano-
vá (CAREFFUL
Franz Josef). Spo-
lečně s těmito jezdci
pak ještě soukromě
do Istanbulu cesto-
vala Kateřina Kub-
rická (ŠEJLA).

Náročnou cestu
zvládli koně dobře
především díky jed-
nodenní přestávce
v srbském Novém
sadu, kterou pomohli českým jezdcům
zorganizovat slovenští kolegové. Finále
národních týmů SIEC-WYS se konalo
v rámci CSI** - finále Balkan Tour. Závo-
dy tak obsahovaly každý den pět soutěží.
Vedle jedné národní rundy to byla soutěž
právě pro účastníky SIEC-WYS, jedna
tůry byla určena mladým koním a CSI**
mělo ještě střední a velkou tůru.

Zahajovací soutěž ve čtvrtek (125 cm)
byla důležitá především pro sestavení
týmu. Vedoucí Jiří Pecháček deklaroval,
že reprezentační čtyřka bude určena prá-
vě na základě těchto výsledků.

Zahajovací skákání naladilo naši
výpravu velmi optimisticky. Barbora
Tomanová skončila po bezchybném
výkonu pátá, Natálie Vysušilová a Lucie
Strnadlová také s nulou na 8. a 9. místě
a Luboš Kozák shodil pouze jednou. Tím
byla určena i týmová čtveřice, protože
Denisa Bittnerová inkasovala 16 bodů.
Poslední naše jezdkyně Kateřina Kubric-
ká dokončila zahajovací skákání se třemi
chybami.

Čekali jsme více
Čtvrteční suverenita našich jezdců

naznačila velmi slušné možnosti českého
týmu. V konkurenci jezdců Turecka, Slo-
venska, Rumunska, Bulharska a Maďar-
skam jsme věřili, že máme šanci na před-
ní umístění. Bohužel hned první finálové
kolo nás poněkud vyvedlo z tohoto opti-
mismu. Zaháji la Lucie Strnadlová
s 5 body. Pokračoval Luboš Kozák
s 8 body a stejný výsledek udělala i Natá-
lie Vysušilová. Nula Barbory Tomanové
sice hodně pomohla, ale i tak skončil po
1. kole český tým na 4. místě.

Druhé kolo mělo velmi podobný prů-
běh. Lucie Strnadlová shodila dvakrát,
Luboš Kozák jednou, ale pohroma posti-
hla Natálii Vysušilovou, která po kolizi na
dvojskoku nedokončila. Tentokrát se chy-
bě nevyhnula ani Barbora Tomanová
a tak český tým s celkovým výsledkem
29 bodů zůstal za Maďarskem, Tureckem
a Rumunskem na bramborovém 4. místě.
Za námi skončili Bulhaři a jako poslední
Slováci.

V sobotu měla většina našich koní
volno a v neděli vyrcholily závody Vel-
kými cenami. Pro účastníky SIEC-WYS
byla připravena Velká cena do 135 cm.
Zúčastnilo se 46 dvojic a 11 koní
postoupilo do rozeskakování. Z našich
v boji o prvenství nechyběla Barbora
Tomanová a Lucie Strnadlová. Luboš
Kozák inkasoval 4 body, Denisa Bittne-
rová 16 a Kateřině Kubrické se nepoda-
řilo odstartovat. Natálie Vysušilová se
již VC nezúčastnila.

Český tým společně s Jiřím Pecháčkem

Konec dobrý všechno dobré
V rozeskakování nám vítězství uniklo

o kousek, když lepší než Barbora Toma-
nová byl pouze domácí Derin Demirsoy
na RUSTY R. Barbora Tomanová ale díky
2. místu ve Velké ceně a výkonu ve finále
družstev získala cenu pro nejúspěšnější-
ho zahraničnío jezdce.

Lucie Strnadlová skončila po chybě
v rozeskakování na 6. místě a Luboš
Kozák byl 14.

O zhodnocení výkonů našich jezdců
jsme požádali šéfa výpravy Jiřího
Pecháčka: „Celkově si naši nevedli špat-
ně a na mnoha chybách se podepsala
nervozita z týmové odpovědnosti. Oproti
soupeřům přivezla ČR rozhodně nejmlad-
ší družstvo a většina soupeřů byla starší
20 let.

Jinak organizace celých závodů byla na
vysoké západoevropské úrovni. I ta část
Istanbulu, kterou jsme navštívili je metro-
polí v západoevropském stylu a rozhodně
není na místě tuto část světa jakkoliv pod-
ceňovat. Povrch kolbiště byl dokonalý
a bez problémů zvládl i prudkou průtrž
mračen, kvůli které musela být hlavní sou-
těž dokonce na chvíli přerušena."

Seriál SIEC-WYS by měl pokračovat
i v příštím roce, ale jak jsme se dozvěděli
v Istanbulu jakkoliv byl pro ČR letos
novinkou, nebyl prvním ročníkem.

Podrobné výsledky naleznete na:
www.siecfeiwys.com nebo na
www.sbinicilik.com

Benátky pod vodou
K CSI** se do italských Benátek 17. září

vydala Natálie Roučková a Aleš Opatrný.
Bohužel na severu Itálie silně pršelo
a závody byly odvolány pro nezpůsobilý
terén a tak se naši jezdci vrátili aniž by
nastoupili k soutěžím.

Natálie Roučková však doma příl iš
nepobyla a 22. září odcestovala s 5letým
CALISTO-T k chovatelskému šampioná-
tu do Lanaken. ten se koná ve dnech
24.-27. září a společně s N. Roučkovou
české barvy v Belgii zastupuje ještě Zde-
něk Hruška na 7l. CALATA.

Sestupují tři
Exekutiva FEI ukončila všechny speku-

lace jak bude vypadat struktura obou sou-
těží Pohárů národů v následujících sezó-
nách a dodržela všechna pravidla, která
byla určena pro tento končící ročník.

V Superlize devět týmů
V konečné tabulce Meydan Superligy

skončily na předposledním sestupovém
místě shodným výsledkem týmy Belgie
a Velké Británie a proto Superligu opouštějí
oba. Spolu s nimi sestupuje i poslední Itá-
lie. V této soutěži je v příštím roce nahradí
první dva týmy z finále národních Pohárů
národů, které se jezdilo 20. září v Barcelo-
ně. V následujícím roce bude v Superlize
soutěžit přechodně devět družstev a z nich
budou znovu sestupovat tři týmy a postou-
pí jenom dva. Tím se pro sezónu 2011
ustálí počet družstev na osm a tak by to
mělo zůstat i do budoucna.

Kdo postoupil?
Na čtyřhvězdičkovém CSIO v Barceloně

se odehrálo napínavé finále pro šest nejús-
pěšnějších družstev která nasbírala nejvíc
bodů do tabulky z národních CSIO.

Finále se zúčastnily týmy ze Španělska,
Norska, Finska, Polska, Maďarska a Kana-
dy. Nedorazili kvalifikovaní jezdci z Dán-
ska. Schéma finále určuje, že postup do
Superligy získají první dvě družstva závě-
rečného finále a začíná se od nuly.

Soutěž byla triumfem domácího kvarte-
ta, které k nule z prvního kola přidalo ve
druhém už jen čtyři body a to poslední jez-
dec ani nemusel na start. Druhé postupové
místo obsadili Kanaďané s celkovými šest-
nácti body. Třetí byli Poláci (41), za nimi
současně družstva z Norska a Finska (44)
a šestí skončili Maďaři (54).

V roce 2010 bude tedy v Meydan Super-
lize soutěžit Španělsko a Kanada. K postu-
pu bylo sice daleko, ale i tak je 3. místo pro
Polsko výrazným úspěchem.

Co z toho vyplývá pro
poděbradské CSIO 2010

Na sklonku roku se bude i na poděbrad-
ském CSIO (pokud bude uspořádáno) sou-
těžit o body k postupu do finále FEI Poháru
národů. Tím, že se ve finále o postup do
Superligy začíná od nuly nebude asi snaha
o zisk pohárových bodů u nás tak důležitá,
jak jsme doufali. Dá se předpokládat, že
týmy Itálie, Velké Británie a Belgie budou
na čele celkového pořadí a tak se boj strh-
ne především o další finálová místa. I tak
však doufejme, že se světový sport opět
vrátí na české kolbiště.

Půl roku pro Werth
Mezinárodní jezdecká federace FEI

zastavila na šest měsíců závodní činnost
německé drezurní reprezentantce Isabell
Werth. Dne 30. května, v rámci mezinárod-
ního konkuru ve Wiesbadenu, byla u jejího
koně WHISPER zjištěna dopingová sub-
stance Fluphenazin. Počátek trestu byl sta-
noven na 23. června a bude ukončen
22. prosince 2009. Shodou okolností se
datum ukončení sankce, přibližně kryje
s předpokládaným porodem jejího prvního
potomka.

Pessoa posiluje
Hned dva skvělí koně se objevili v bel-

gické stáji olympijského vítěze 2004 Rodri-
ga Pessoy z Brazílie. První je 13letý hol-
štýnský valach CARLSSON VON DACH
(Cassini I), se kterým získal Will Simpson
na posledních OH pro USA týmovou zlatou
medaili. Druhým špičkovým koněm je
10letý NIGHT TRAIN (Calvaro), kterého
doposud úspěšně jezdil Ir Darragh Kerins.
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FEI Test 2009
Mezinárodní srovnání drezurních jezdců

a koní FEI World Dressage Challenge se
konalo tentokrát již 9. a 10. září. Hostitelem
byl již počtvrté stále se rozvíjející areál Equus
Kinsky v Hradišťku.

Hlavním rozhodčím v naší skupině je letos
opět Nor Kjell Myhre, který byl v této funkci již
v roce 2007. Ten je od roku 2000 generálním
tajemníkem Norské jezdecké federace, meziná-
rodní rozhodčí IPEC a již rozhodoval závody
CDI*** v Norsku, Německu, Švédsku a Belgii.

Druhou rozhodčí pro rok 2009 byla Nataliya
Petukhova z Běloruska. Tato dáma žijící v Min-
sku je od roku 2006 profesorkou na Běloruské
státní univerzitě tělovýchovy a sportu, speciali-
zace jezdecký sport. Sama začala jezdit jako
čtrnáctiletá, s jezdeckým sportem má třicetileté
zkušenosti a dosáhla úrovně GP. Byla členkou
běloruského národního drezurního družstva.
Od roku 2005 je mezinárodní rozhodčí pro dre-
zuru a od roku 2007 mezinárodní rozhodčí pro
všestrannost.

Během krátkého rozhovoru nám prozradila, že
je potěšitelný počet mladých jezdců. Moc se jí
líbili koně - máme prý spoustu německých koní,
ale i koně našeho chovu jsou vynikající. Podle
jejích slov má Bělorusko několik vynikajících
jezdců, ale nemají koně odpovídající úrovně.

Značnou změnou testu Challenge Dressage
byla možnost startu s jedním koněm ve dvou
soutěžích, čehož několik dvojic využilo. Soutěže
zahájilo šest jezdců ve věku od 12 do 15 let
v soutěži Elementary. Zahrnutí jezdců i patnácti-
letých umožnilo v této skupině start mladší juni-
orce Karolíně Šimáčkové (Agro Cheb-Nebani-
ce), která v sedle osmnáctiletého valacha
CARUSO V s velkou převahou zvítězila (67%)
a odsunula favorizovanou Barboru Marešovou
se SAN-LI-PAS (JK Iluze Makotřasy) na druhé
místo (63,0 %).

Soutěžní úlohu Elementary absolvovala ještě
další skupina šesti jezdců. Soutěž byla určena
pro jezdce od 16 let výše. V této skupině splnila
funkci favoritky stříbrná z MČR Michaela Bohu-
slávková s MELANTE (DS Pelikán) se ziskem
66,29%. Druhá Jana Rosická s GERONI-
MO-R (JK Céva) byla ohodnocena
61,57%. Další dvojice se již přes hranici
60 % nedostaly.

Největší pole startujících měla tentokrát
soutěž Medium (úroveň -L-). Mezi jede-
nácti dvojicemi zvítězila Mgr. Hana Vašá-
ryová se skvělou CLARISSA (DS Pelikán)
s celkovým výsledkem 66,38%. Druhá
skončila Eva Jančaříková s CHARLES
CHARMING (L. Umlauf) - 64,66% před
Janou Rosickou na GERONIMO-R (JK
Céva) 63,79 %. Dalších pět dvojic až do
osmého místa se mohlo těšit z hodnocení
vyššího než 60%, naopak poslední tři dvo-
jice zůstaly na úrovni 55 až 53%.

Odpolední program zahájila soutěž
Advance (úroveň -S-) s devíti dvojicemi.
Prvenství si znovu odnesla Mgr. Hana
Vašáryová, tentokrát s koně LUIS LAS-
SALLE se ziskem 64,32%. Druhá skončila
Eva Jančaříková s WORKINGTON -
62,43% před Idou Jančářovou na LANCE-
LOT 10 (JK Vega Brno) - 62,30% Těsně
za ní skončila Denisa Valentová s HOLI-
DAY INN (JK Heinovská) - 62,03%.

Poslední soutěží, tradičně málo obsa-
zenou, byla úloha -SG-, ve které se před-
stavily čtyři dvojice. Tady byla nejlépe
hodnocena Daniela Křemenová s LIKEUR (JK
Hřebčín Albertovec) za 67,11% a tento výsledek
byl zároveň nejlepším ze všech úloh. Druhá
Soňa Krčmářová s FERRAGAMO 3 (JK Epona
Praha) získala za své předvedení 63,55% a třetí
Filip Kološ a BON VOYAGE (Pardubický JK)
58,55%.

Soutěžní den i následující tréninkové lekce
byly sledovány o málo větším počtem diváků než
jindy. Termín všedních dnů není pro každého pří-
stupný a propagace celé akce by asi mohla být
mnohem širší. Na druhé straně, kdo má zájem,
ten si akce najde. K zamyšlení vybízí zájem, či
spíše nezájem ze strany jezdců o tyto soutěže
a také jejich výběr. P.Loudová

V úrovni Medium Fei Testu zvítězila mezi jedenácti
dvojicemi Mgr. Hana Vašáryová na velmi dobré klisně
CLARISSA (DS Pelikán) s výsledkem 66,38%. 

Pardubická výstava koní Koně v akci měla letos podtitul Koně v uniformě. Připomenuty
byly hlavně slavné kapitoly našeho armádního jezdectví i hipologické odbornosti.

Výstava připomněla i několik vojenských výročí spojených s Pardubicemi. Před 90 lety
zde byla založena Ústřední ekvitační vojenská jezdecká škola. O 10 let později obdržel
pardubický Jezdecký pluk 8 čestný název Jezdecký pluk knížete Václava Svatého. Letos
uplynulo 110 let od narození dvojnásobného vítěze Velké pardubické Rudolfa Poplera a 40
let od úmrtí jediného českého olympijského vítěze v jezdectví Františka Ventury.

Právě tyto dvě sportovní legendy uctil vrchol výstavy, který se uskutečnil v sobotním
hlavním programu. Byl nazván Srdce jezdce a po téměř století se opět soupeři stali dva
slavní jezdci, kteří byli velkými přáteli. Představovali je dva významní muži současnosti.
Poplerem se stal pětinásobný vítěz Velké pardubické Josef Váňa a Venturou účastník
posledních dvou olympijských her ve všestrannosti Jaroslav Hatla.

Popler a Ventura neboli Váňa a Hatla se nejprve utkali na dostihové dráze. Finiš v cílové
rovině, při němž absolvovali jednu proutěnou překážku dopadl lépe pro jezdce s pruhy na
dresu, tedy Poplera - Váňu.

Druhý souboj se uskutečnil na parkurových skocích. Před hlavní tribunou oba jezdci
absolvovali dvojskok, který se postupně zvyšoval. Váňa s hřebcem VELES a Hatla s klis-
nou TRIGA byli pětkrát bezchybní a vždy si vysloužili mohutný aplaus tribun. Až v šestém
kole zaváhal Váňa. Poté se ještě druhá překážka zvýšila na 135 centimetrů a Hatla byl
opět úspěšný. Souboj tak skončil nerozhodně, stejně jako mnohokrát před lety, kdy se oba
soupeři pravidelně utkávali jak v dostizích tak na kolbištích. D. Korel

Všestrannost
doma i venku

Ve stejném termínu jako junioři ve Ware-
gemu startoval Jaroslav Hatla s koněm
WESTWINDS DIEGO na CIC** v němec-
kém Schwaigangeru. Po 11. místě v drezu-
ře, penalizaci 4 body za čas v krosu a bez-
chybném parkuru skončil náš olympionik na
velmi pěkném 5. místě.

MČR v Lošticích
O týden později se konal další šampio-

nát a 18. - 20. září bojovali o medaile
Mistrovský titul mezi nejmladšími dětmi na pony získala
v Lošticích V. Theimerová na TUBLATANKA (JK Amír)

v Lošticích děti a pony. Dráha terénní trati
byla obohacena opět o několik velmi pěk-
ných skoků. V soutěži dětí zvítězila
K. Šamalová s VELADIE (SSCHK Jindři-
chův Hradec). Soutěž pony P, pro děti ve
věku 10-12 let, vyhrála V. Theimerová na
TUBLATANKA (JK Amír), a v soutěži ZK,
pro děti 13-16 let, zvítězila P. Přidalová
s LUK 11 (Pavel Odložil). 

CIC* Motěšice
Ve stejném termínu se uskutečnily ještě

závody ve slovenských Motěšicích. V mezi-
národní soutěži CIC* startoval pouze J. Hat-
la s mladými koňmi (ZACK, EILEEN), a R.
Pokorný s BEVAR. J. Hatla soutěž dokončil
s oběma koňmi s penalizací v terénní části
a R. Pokorný byl v terénní části vyloučen
pro omyl. Nejlepší tak byla N. Ečerová na
HARRY, která zvítězila v soutěži -L-.

Foto Z. Šedá

Foto P. Loudová



REPORTÁŽE SPORT

Sportovní 
kalendáfi

25.-27.9. Praha - TJ Žižka D/L-T
25.-27.9. Praha - Cís. ostrov 

Z-T Finále ČSP
25.-27.9. Albertovec A/S
26.9. Přední Lhota Z-L
26.9. Dražka Z-S, D/Z-L +pony
26.9. Čakovičky Z-S
26.-27.9. Borová Z-S + pony
26.9. Židovice Z-ST
26.9. Lohenice u Přelouče Z-S
26.9. Tetčice D/Z-S
26.-27.9. Brno - Veveří Z-L
26.-27.9. Trojanovice Z-S + pony
26.9. Stružná Z-S
26.-27.9. Tlumačov MČR - V hala
26.9. Humpolec C/Z-L
27.-28.9. Kolesa C/ZK-L CNC* hala
27.9. Radkova Lhota Z-L + pony
2.-4.10. Mělník Z-T, D/L-S pouze pony
2.-4.10. Martinice ZL-T
3.10. Praha -  Komořany D/Z-ST
3.10. Nymburk - Komárno Z-S
3.-4.10. Svinčice Z-L hala
3.10. Kolesa Z-L
3.-4.10. Opava - Kateřinky L-ST
3.10. Jihlava Z-ZL
4.10. Opřetice Z-L
4.10. Poděbrady Z-L
4.10. Mikulov Z-L
9.-11.10. Most 

CEI*, CEI**, CEI*** MČR sen.
Převzato z www.cjf.cz

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

Finále KMK
v Martinicích

První zářijový víkend (4. - 6. 9.) patřil
v Martinicích finále Kritéria mladých koní ve
skocích. Do Martinic se sjeli nejlepší 4-6
letí koně letošního ročníku KMK. Na pro-
gramu byly tradičně dvě kola.

U čtyřletých a pětiletých rozhodovalo
o vítězi pouze hodnocení komisařů. Deset
nejlepších šestiletých koní se po druhém
kole postavilo ještě na start finále, kde se
soutěžilo klasicky na body a čas. V rámci
finále se opět konala i celostátní přehlídka
tříletých klisen.

Stavitel Jan Šíma mladým koním parkury
nijak nekomplikoval a většina chyb tak pra-
menila z horší voditelnosti koní. Mezi čtyř-
letými klisnami se prosadila LUKRECIE se
Zdeňkem Hruškou (SS Zdeněk Hruška),
a to i přesto, že v sobotním kole jednou
chybovali. Nejlepší bezchybná klisna LIS-
SA (Veronika Bartošová - JK Černožice)
skončila až na 4. místě. Vítězové ostatních
kategorií již prošli oběma koly bez chyb na
překážkách (viz Výsledky). 

Druhé kolo pro šestileté hřebce již ani
nemuselo být vypsáno, protože do finále
pro deset nejlepších postupovalo stejně
všech osm zúčastněných. Mezi klisnami se
do finále nedostaly tři startující.

Mezi nimi zaujala především v neděli
AZURKA (Václav Studnička - JC Zájezd),
která byla ohodnocena čtvrtým nejlepším
hodnocením finále (8,867). Mezi hřebci se
výborně reprezentoval hřebec EL PASO II,
který se Zdeňkem Žílou (JK Mustang)
předvedli vyrovnanou a plynulou jízdu.
Mezi hřebci se nikomu nepodařilo absolvo-
vat finále bez chyby a tak EL PASO II se
stal šampionem i s chybou, když jako jedi-
ný dojel ve finále s časem pod 50 sekund. 

Nejlepší šestiletou klisnou byla ARIDA
(Luboš Vondráček). Ta byla jediná, která
dokončila bez chyby a navíc i v nejlepším
čase 47,61 sekund.

V celostátní přehlídce klisen se komisa-
řům nejvíce líbila 67/575 AMIRKA HF po
2640 Radegast z 29/371 Amira po A Jung-
le Prince v majetku Stanislava Hošáka. 

K. Návojová

Podruhé po dvou letech se 12. září vrátilo mistrovství Evropy
v kombinovaných soutěžích chladnokrevných koní do Klokočo-
va na Vítkovsku. Pořadatelem šampionátu byla ASCHK ČR
o.s. a Františkův dvůr s.r.o. Podruhé na stejném kolbišti získal
titul mistra Evropy Jan Blizňák z Podlesí. Za ČR nastoupilo
šest nejlepších vozatajců z celoroční kvalifikace a navíc loňský
mistr Evropy Oskar Sněhota. Ohlášená spřežení z Polska,
Německa, Maďarska a Itálie ke zklamání pořadatelů nepřijela.
Konkurence tak ztenčila pouze na pět účastníků Slovenska.
Soutěž sledovalo cca tři tisíce diváků.

Šestnáctý ročník výstavy Kůň v Lysé nad Labem nabídl cca 15 000
návštěvníkům ve dnech 18. - 20. září přes 90 koní širokého spektra ple-
men. Pro diváky byl denně připraven i více než tříhodinový program.
Vysokou hipologickou úroveň mělo předvedení norických hřebců ZH
Písek (foto). V rámci výstavy byly udíleny i další tituly Osobnost výstavy
Kůň a naše redakce ocenila za neúnavnou publikační činnost naklada-
telství Brázda, za které cenu převzala redaktorka Olga Hálová

Luboš Vondráček - Arida

Světové žebříčky
Po delší době opět přinášíme aktuální

světové žebříčky nejlepších skokových i
drezurních dvojic. Mezi skokany vede i
přes současné výkonostní výpadky Mar-
cus Ehning (GER) před Ericem Lamazem
(CAN) a Meredith Michaels - Beerbaum
(GER). Na dalších místech světové desítky
momentálně figurují: 4. Edwina Alexander
(AUS), 5. Mclain Ward (USA) , 6. Steve
Guerdat (SUI) , 7. Michel Robert (FRA) , 8.
Pius Schwizer (SUI) , 9. Albert Zoer (NED),
10. Beezie Madden (USA).

Skokan desetiletí
Do nejlepší drezurní desítky patří:

1. Adelinde Cornelissen (NED) - PARZI-
VAL, 2. Isabell Werth (GER) - SATCHMO,

3. Edward Gal (NED) - MOORLANDS
TOTILAS DREI, 4. Anky van Grunsven
(NED) - SALINERO, 5. Steffen Peters
(USA) - RAVEL, 6. Laura Bechtolsheimer
(GBR) - MISTRAL HOJRIS, 7. Isabell
Werth (GER) - WARUM NICHT, 8. Anky
van Grunsven (NED) - PAINTED BLACK,
9. Matthias-Alexander Rath (GER) -
STERNTALER - Unicef, 10. Monica The-
odorescu (GER) - WHISPER

Obrovský skok udělal během posledního
měsíce nový mistr Evropy v KÜR Edward Gal
se svým „zázračným“ hřebcem TOTILAS,
který si na třetí místo polepšil z 91. příčky.

Foto K. Návojová

Foto J. Jelínek



SPORT INZERCE

Výsledky
Borová 5.-6.9. všestrannost -Z-

(29) 1. Němcová - WARSTEINER
(Moudrý), 2. Vaněk - CARNAL DAN-
CE (Ratibořské Hory), 3. Zemanová -
REBEL 2 (Sever Liberec), -L- (8) 1.
Vaněk - CRAZY LOVE 1 (Ratibořské

Dva 
Schneiderové
V minulém čísle o plzeň-

ském kole ČSP jsem uvedli,
že sobotní Cena společnosti
Schneider zůstala v Plzni.
Domnívali jsme se, stejně jako
drtivá většina ostatních, že
Společnost Schneider spon-
zorující důležitý sobotní závod,
patří v jezdeckých kruzích
známému majiteli plzeňské
stáje Josefu Schneiderovi.
I když to tak v článku nebylo
výslovně uvedeno, mohli to
tak vnímat i čtenáři Jezdce.
Dodatečně nám pořadatel
sdělil, že donátorská společ-
nost Schneider není totožná
s masokombinátem Schnei-
der, ale působí v elektronice
a patří mateřské společnosti
M. Schneider, Sicherungs-
Systeme-GmbH. Této společ-
nosti tedy patří od organizáto-
rů dík za podporu a i my vše
uvádíme na pravou míru.

Závody na
Nové Americe

budou
Každoročně konané závody

na Nové Americe budou
i letos, a to v termínu od
31. 10 - 1. 11. V sobotu jsou
na programu soutěže od stup-
ně -Z- do stupně -L- a bude
zde vyhodnoceno i halové
mistrovství dětí, juniorů
a ml.jezdců pro rok 2009.
V neděli  budou soutěže od
stupně -L- do stupně -ST-. 

Přihlášky na: 
pejosova.alex@centrum.cz
nebo na tel.: 605 502 725.

Svaz chovatelů slovenského 
teplokrevníka v ČR oznamuje:

– výběr dvouletých hřebců do plemenitby v PK CS se
koná 4.- 5. prosince 2009 v Hradištku u Sadské, informa-
ce na www.studbookcs.cz, písemné přihlášky na
schcs@studbookcs.cz
– otevření testační odchovny v ZH Písek pro hřebečky
CS ročníku 2009, zájemci o tento dotovaný odchov se
mohou hlásit na schcs@studbookcs.cz

Karlovaráček 
v Děpoltovicích
Poslední závody se konaly
19. září v Děpoltovicích. Na
startu se sešlo kolem 80ti star-
tujících, kteří soutěžili ve čty-
řech skokových soutěžích až
do obtížnosti -L-.
Součástí závodů bylo finále
a vyhodnocení titulu vypsané-
ho krajským úřadem Karlových
Varů - „Karlovaráček“ v katego-
rii dětí a juniorů. Ten získala
mezi dětmi Iva Hüttnerová před
Sárou Kosmákovou a Štěpán-
kou Třebovou. V juniorech to
byl Martin Štorkán před Marce-
lou Škodovou a Sandrou Kub-
richtovou. V nejvyšší soutěži
dne se rozeskakovalo pět dvo-
jic. Zvítězil Martin Štorkán
s LUCILLE z pořádajícího JK
Pegas Děpoltovice.

V pátek 18. září zemřel po
těžkém úrazu Stanislav
Kulanda, dlouholetý chova-
tel, jezdec a funcionář pře-
devším Lipického svazu
a Středočeské oblasti.
Poslední rozloučení se Sta-
nislavem Kulandou proběhlo
v pátek 25. září v Krásné
Hoře nad Vltavou.

Prodám obsednutou
3l. holšt. klisnu po

NEKTON (Nimmerdor),
z LIBELLE VII (po Ritual)

tel.: 603 517 242

Hory), 2. Hnát - ARES 4 (Trio Kališ-
tě), 3. Vávrová - EXPERT 1 (JK Beta
Chrášťany).

Martinice 4-6.9. finále KMK 2009
-ZL pro 4leté klisny- (16) 1. Durčá-
ková -GINA GINELI-B (Beskyd Náby-
tek s.r.o),  -ZL pro 4leté hřebce- (12)
1. Hruška - CATANGO HT (JK Opa-
va Kateřinky), -L pro 5leté klisny-
(18) 1. Roučková - CALISTA-T (JK
Tarpan), 2. K. Papoušek - LA
CATANGA (JO Srnín o.s), 3. Yakus-
ha - CELICA (JK Všemily), -L pro
5leté hřebce- (14) 1. K. Papoušek -
BEL CANTO HRADIŠTĚ (JO Srnín
o.s), 2. Žíla - ALEX 5 (Stáj Mustang
s.r.o), 3. Nágr - JAMES (JS Marián-
ské Lázně), -S pro 6leté klisny-
(15) 1. Kincl ml. - LAURA 12 (TJ JO
Horymas), 2. V. Studnička - AZURKA
(JC Zájezd), 3. Z. Hruška - CLOUDY
NIGHT (SS Zdeněk Hruška), -S pro
6leté hřebce- (11) 1. Fialka - SIM-
PLEX (Stáj Mustang s.r.o), 2. Opatr-
ný - CASSIUS (JK Opatrný Hořovi-
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ce), 3. Žíla - EL PASO II (Stáj
Mustang s.r.o), -ZL pro 4leté klisny-
(16) 1. Z. Hruška - LUKRECIE (SS
Zdeněk Hruška), -ZL pro 4leté hřeb-
ce- (12) 1. J. Hruška - CATANGO HT
(JK Opava Kateřinky), -L pro 5lete
klisny- (6) 1. Roučková - CALISTA-T
(JK Tarpan), 2. K. Papoušek - LA
CATANGA (JO Srnín o.s), 3. Yakus-
ha - CELICA (JK Všemily), - L pro
5leté hřebce- (13) 1. Žíla - ALEX 5
(Stáj Mustang s.r.o), 2. Nágr - COLO-
NEL (JS Mariánské Lázně), 3. Zvára
- CENTO LANO Arcus/CENTOMYS-
TER (Arcus Engineering Czech), -S
pro 6leté klisny- (15) 1. Vondráček -
ARIDA (SS Vondráček), 2 . Hlaušek -
KELLY 6 (JK Šilheřovice o.s), 3.
Hruška - CLOUDY NIGHT (SS Zde-

něk Hruška), -S pro 6leté hřebce-
(8) 1. Žíla - EL PASO II (Stáj Mustang
s.r.o), 2. Pospíšil - CROMWElL (Stáj
Dvůr Židovice), 3. Opatrný - CASSI-
US (JK Opatrný Hořovice).

Hradištko u Sadské 9.-10.9. Fei
Test Test Elementary - skupina a)
jezdci 12 -15 let (6) 1.  Karolína
Šimáčková - CARUSO V (Cheb
Nebanice)    67,00%, 2. Barbora
Marešová - SAN-LI-PAS (Makotřasy)
63,00%, 3. Karla Mothejlová -
LODEN (JeS Pohoda) 62,29%, Test
Elementary - skupina b) (6) 1.
Michaela Bohuslávková - MELANTE
(JS Pelikán) 66,29%,  2. Jana Rosic-
ká - GERONIMO-R (JK Céva)
61,57%, 3.  Veronika Medková -
MISTRÁL 4 (JK Ronex) 58,86%,
Test Medium (9) 1. Mgr. Hana

Ve dnech 11.-13. září se v Bolehošti - Lipinách konal 19. ročník
závodů spřežení se všemi kategoriemi. Mezi sedmi dvojspřežími
pony byla nejlepší M. Pospíšilová (Boharyně). Dvanáctku jedno-
spřeží ovládl Jan Exnar (Favory Team Benice). Dvojspřeží se na
startu sešlo osm a zde si nejlépe vedl Alexandr Soukup (JK Ruda -
foto) a v trojici čtyřspřeží zvítězil Zdeněk Jirásek (JK Robousy).

Foto R. Němcová

Prodám štěňátko Jack
Russel teriér - pejska 

Tel.: 737 107 175

Vašáryová - LUIS LASSALLE (JS
Pelikán) 64,32%, 2. Eva Jančaříková
- WORKINGTON (L.Umlauf) 62,43%,
3. Ida Jančářová - LANCELOT 10
(Vega Brno)62,30%, Test Advance
(11) 1. Mgr. Hana Vašáryová - CLA-
RISSA (JS Pelikán),  66,38%, 2. Eva
Jančaříková - CHARLES CHARMING
(L. Umlauf) 64,66%, 3. Jana Rosická
- GERONIMO-R (JKCéva) 63,79%,
SG (4) 1. Daniela Křemenová - LIKE-
UR (Albertovec) 67,11%, 2. Soňa
Krčmářová - FERRAGAMO 3 (Epona
Praha) 63,55%, 3. Filip Kološ - BON
VOYAGE (Pardubický JK) 58,55%.

Plzeň - Bory 12.9. Malá cena -Z-
(62) 1. Krčmář - ATILLA 2 (JK Jiřičná
), -ZL- (78) 1. Otradovec - CLER (JK
Otradovec), -L- (33) 1. Ovsjanniková
- ANDORRA (JS Podhradí Vlčtejn), 2.
Mašek - SIR AKTIV (Petr Dajbych),
3. Roubalová - JACKIE 1 (JK Slavia
VŠ Plzeň o.s.).

Praha 12.-13.9. ČSP -dvouf. sk.
100/110- (60) 1. Pružinová - KASKA-
DÉR (Eqilon Mělnická Vrutice), -L*-
(107) 1. Vondráček - KIRA 1 (SS
Vondráček), 2. Tomaidesová - ARNI-
CA -T (JK Louňovice), 3. Vondráčko-
vá -CONSTANZE (SS Vondráček), -
stup. obt. do 130 cm + žolík- (83) 1.
Kincl ml. - GREAY ROSE (TJ JO
Horymas), 2. Vondráček - ASTORI-
AN, 3. Vondráček - AVENA 1 (SS
Vondráček), -ST**- (58) 1. Jandourek
- CASIO Karsit, 2. Jandourek - VIGO
1 (Stáj Karsit), 3. Kincl ml. - CASCAR
(TJ JO Horymas), -L*- (63) 1. Jan-
dourek - BORGIO (Stáj Karsit), 2.
Vondráček - KIRA 1 (SS Vondráček),
3. Radová - TOYOTA (JK JS ARS
Č.Budějovice), -S*- (95) 1. Hentšel -
COLUMBIA Auto Sita (JK Baník
Ostrava), 2. Perníčková - HEIDI 1 (JK
Heroutice), 3. Veselovská - EURA
(JK Hřebčín Suchá), -ST**- (53) 1. J.
Papoušek - STAKKATA (JK Všetice),
2. M. Hentšel - SALWADOR Fitmin
(JK Baník Ostrava), 3. Jandourek -
CASIO Karsit (Stáj Karsit).

Holešov 12.9. O pohár města
Holešova -ZM- 4-5l. 1. rokem (8) 1.
Hlobilová - BINGO SKYP (Pravčice),
-Z- (37) 1. Machala - SHANKAR (JK
Přerov), -ZL- (47) 1. Ivánková - SALI-
NA 1 (Staříč), -L**- (20) 1. Labuťová -
GRENADÍR (JK Pravčice), 2. Složil -
GOLDY-OLD (Oldřichov), 3. Jarka -
MIA 1 (JK Haná), drezura -Z 1- (8) 1.
Kořínková - CELTIC TREASURE (JK
Šumvald), -Z 3- (12) 1. Fialová -
FLORINO (Tetčice), -L 0- (6) 1.
Tomíková - LOVE JACKIE (Derby), -
L 1- (6) 1. Tomíková - LOVE JACKIE
(Derby),  -L 1- (5) 1. Kadlecová -

ANIKA (Shallot), -L 0- (9) 1. Kadleco-
vá - ANIKA (Shallot).

Stará Boleslav 20.9. -Z- koně 1.
rokem (11) 1. Majerová - BEATRICE
Porta Lu (Equitana), dvouf. sk.
100/110 cm (28) 1. Vančura - PORT-
HOS Š (Valdštejnská obora), -ZL-
(26) 1. Vančura - PORTHOS Š (Vald-
štejnská obora), stupň. obt. do 120
cm (16) 1. Krčmářová - ROSEMARY
2 (Krčmářová), -L**- (6) 1. Kukla -
JINA 1 (Lysá n.L.).


