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Do startu letošního
Auto Hase Trophy,
který je plánován
na 20. června,

zbývá 48 dní!

CAI-A Kladruby n. Labem
Je již tradicí, že se česká vozatajská
sezóna otevírá mezinárodními závody
v Kladrubech nad Labem. Tento konkur se
v průběhu několika let stal úvodním závodem i pro celou střední Evropu a tak ani
letos nechyběli na startovní listině zástupci
ze všech sousedních zemí. Celkem se do
Kladrub sjela rovná osmdesátka účastníků.
Bohužel méně zastoupena byla královská
disciplína čtyřspřeží, kde se divákům představilo pouze osm spřežení. Dvojspřeží,
která přijela nasbírat kvalifikační body pro
srpnové MS v Kesckemétu, bylo 38 a jednospřeží 29. Soutěžní pole doplňovalo ještě pět párů pony.

Drezura
Drezurní zkoušky byly rozděleny do
dvou dnů. Čtvrtek patřil jednospřežím,
pony a čtyřspřežím, pátek zůstal vyhrazen
párům. Na drezurním obdélníku, jehož
povrch organizátoři velmi výrazně vylepšili,
jsme až na výjimky viděli poněkud jednotvárná předvedení a bylo patrné, že většina koní i jezdců do závodní formy teprve
přijde.
Vítězka drezury jednospřeží Mareika
Harm (GER) však přesvědčivá byla
a zaslouženě si odnesla 45,57 tr.bodů,
rovněž tak H. Hoeper (DEN) 47,23 a
D. Christoph (GER) 48,51. Z našich se do
elitní desítky probojoval pouze Jan Exnar
zastupující barvy Favory Benice, když
obsadil 8. místo.

Ze čtyřspřeží se rozhodčím nejvíce líbil
Polák P. Mazurek (53,63) a jako druhý
domácí Petr Vozáb (54,78). Třetí příčku
získal Jiří Nesvačil st. (54,91). Mezi pony
byl v drezuře nejlepší německý M. Metzner (56,83).
Obdélník dvojspřeží ovládli opět Poláci.
Zvítězil S. Bogacz (45,82) před J. Kozlowskim (50,82) a A. Kostrzewou (52,48).
Z našich se mezi cizince vklínil na šestou
pozici domácí Jiří Nesvačil ml. (53,38).
Výsledky v párových drezurách však byly
velmi vyrovnané a mezi druhým a dvanáctým místem byl rozdíl pouhých pět bodů.
Tato skutečnost slibovala v dalších dnech
dramatickou podívanou.

Maraton
Sobotní počasí soutěžícím přálo a proto
divácká kulisa byla velmi příjemná. Maraton sledoval i nově jmenovaný ředitel NH
MVDr. Jaroslav Dražan.
Terénní část pořadím řádně zamíchala.
Penalizace přibývala nejenom na překážkách, ale značná část startujících nasbírala trestné body v krokovém úseku. To
ukazuje, že tato pasáž má v terénní
zkoušce stále své opodstatnění a nelze ji
podceňovat. Nejvyšší metu získal, mezi
jednospřežími v terénu vždy perfektní,
M. Forecki (POL). V pony bodoval Maďar
Magyar, který zvítězil i v závěrečné překážkové jízdě a odvezl si tak z Kladrub
i celkově vavřín nejcennější.
Ve dvojspřeží exceloval Jiří Nesvačil ml. a ve
čtyřkách německý reprezentant R. Duen, těsně
sledovaný naším Jiřím
Nesvačilem st. (Favory
Benice).

Parkur

Foto R. Němcová

Vítězem mezinárodní soutěže čtyřspřeží se v Kladrubech nad
Labem stal Jiří Nesvačil st. (Favory Benice)

Foto Kit Houghton

Američanka Meredith Michaels - Beerbaum
startující za Německo, zvítězila ve finále
Světového poháru ve své kariéře již potřetí

Spokojenost
v SRN i USA
Velký sport
viděli od 16. do
19. dubna návštěvníci Thomas & Mack
arény v hlavním
městě hazardu
Las Vegas, ve
finálových soutěžích Světového poháru
v drezuře i ve
skoku.

Závěrečný parkur prověřil schopnosti všech
spřežení a připravil jej
stavitel W. Ganowicz.
Důkazem toho je, že
z celé osmdesátky startujících byl „čistý“ pouze
jediný účastník B. Kwiatek (POL) v jedničkách
a zaslouženě tak celkově
skončil na druhém místě.
Vítězství si odvezl do
Německa D. Christoph,
když třetí skončil jeho
krajan D. Lauterbach.

Do drezurního finále bylo přihlášeno
patnáct dvojic, ale na startu se jich představilo jenom čtrnáct. Bohužel, vítězka tří
západoevropských kvalifikací a vedle Isabell Werth a Anky van Grunsven jedna
z horkých favoritek, Holanďanka Adelinde
Cornelissen, se musela pro zranění svého
koně PARZIVAL v předvečer zahajovací
soutěže s finálovými nadějemi rozloučit.
A kromě PARZIVALA nebyl na startu ani
nejlepší kůň Anky van Grunsven SALINERO, který v sezóně neabsolvoval povinné

(Pokračování na str. 2)
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CAI-A Kladruby... Spokojenost ...
(Dokončení ze str. 1)

Hrouda válí
V závěru soutěže dvojek se blýsklo slovenské družstvo NH Topolčianky. Jeho
jezdci obsadili všechna tři prvá místa a zdá
se, že Slovensko má po delší době velmi
vyrovnaný tým pro světový šampionát. Je
to jistě i zásluhou našeho bývalého reprezentanta Josefa Hroudy (v parkuru 2. místo), který změnil své občanství a vedle
toho, že nyní reprezentuje Slovensko, je
i reprezentačním trenérem Slováků.
Celkově ve dvojspřeží zvítězil S. Bogacz
(POL), druhou příčku vybojoval Jiří Nesvačil
z domácí stáje HN Kladruby a bronz putoval
do Německa zásluhou R. Burggrafa.

Vzpomínka na Davida
Soutěž čtyřek byla vypsána jako Memoriál Jiřího Davida. Tento dlouholetý
zaměstnanec hřebčína v Kladrubech nad
Labem se výrazně zasloužil o československý chov a vedle svých chovatelských
zásluh byl i dlouholetým reprezentantem
ve všestrannosti.
K velké spokojenosti domácích diváků
zvítězilo v závěrečném parkuru starokladrubské spřežení (i když z týmu Favory
Benice). Jiří Nesvačil st. si tak na své konto připsal další důležitý vavřín. Druhou příčku obsadil R. Duen (GER) a třetí místo
vybojoval Petr Vozáb (NH Kladruby).
Závody v Kladrubech byly současně
zahajovacím závodem seriálu Golden
Wheel Cup. Ten se letos již jede ve všech
kategoriích a po dalších kolech ve Vecses,
Altenfeldenu a Warce, vyvrcholí finále při
zářijových CAI-A v Topoľčiankách.
Jaroslav Pavel

Dokončení ze str. 1
dvě kvalifikace. Smůlu měl i italský rozhodčí Vincenzo Truppa, když při přeletu Británie dostal jeden z pilotů infarkt a letadlo
muselo nouzově přistát v Irsku. Do USA se
dostal až o den později a to už byl nahrazen Mexičankou Maribel Alonso de Quinzanos.
Úvodní soutěž na úrovni GP dopadla
zcela jinak než si zbylé dvě evropské favoritky představovaly. Byl to domácí reprezentant Steffen Peters, který zvedl svým
výkonem s 11letým holandským valachem
RAVEL (Contango) své krajany ze sedadel. A jeho jízda se líbila nejen publiku, ale
i rozhodčím. Ti ocenili úlohu rodilého Němce žijícího od roku 1985 v USA 77,915 %.
Druhá byla Nizozemka Anky van Grunsven
se svým druhým koněm IPS PAINTED
BLACK (Gribaldi) s výsledkem 74,170 %.
Až třetí skončila Isabell Werth s 15letým
hanoveránem SATCHMO (Sao Paolo), kteří se bohužel chybám nevyhnuli (73,745%).
Grand Prix je ale jenom kvalifikací do
hlavní soutěže GP KÜR. V té se po dni
odpočinku předvedlo jedenáct dvojic.
Z favoritů startovala nejdříve Isabell Werth
a SATCHMO měl lepší den než ve čtvrtek.
Ukázal nádherné prodloužení v klusu
i skvělou traverzálu. Problém měl v přeskocích 2-2, ale celkový dojem byl velmi
dobrý.

Foto R. Němcová

Jiří Nesvačil ml. exceloval v maratonu
a celkově skončil mezi dvojspřežími na
2. místě

Prodám koně
v různém stupni
výcviku
Podrobnosti na
www.hrebcinkonopiste.cz
Kontakt:
Alexandra Jeremičová-Schoesetters
tel.: 737 707 925

Foto Kit Houghton

Němec Steffen Peters na RAVEL startující
za USA vyhrál v Las Vegas drezurní finále
Skvělý byl znovu Steffen Peters.
RAVEL proplouval úlohou jakoby lehce
a bez námahy, zatím co publikum vyvádělo jako na fotbalovém zápase. RAVEL
se tím však nenechal vyvést z rytmu
a ukazoval své úžasné možnosti v podsazeni i v prodloužení. Choreografie jeho
volné jízdy byla dobře vyvážená a obsahovala i obtížné přechody. Ani on se
nevyhnul drobným chybám, ale celkový
dojem byl velmi působivý. Černý hřebec
IPS PAINTED BLACK šel asi na hraně
svých možností a Anky van Grunsven
byla za těchto okolností s třetím místem
jistě spokojena.
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Konečné pořadí:
1. RAVEL - Steffen Peters (USA) 84,950%
2. SATCHMO - Isabell Werth (GER)
84,500%
3. IPS PAINTED BLACK - Anky van
Grunsven (NED) 82,150%
4. EXQUIS NADINE - Hans Peter Minderhoud (NED) 81,050%
5. POP ART - Ashley Holzer (CAN)
79,200%
6. WHISPER - Monica Theodorescu (GER)
76.850%
7. NARTAN - Jeannette Haazen (NED)
75,600%
8. RANDON - Michal Rapcewicz (POL)
72,750%
9. BJORSELLS BRIAR - Jan Brink (SWE)
71,650%
10. REGARDEZ MOI - Heath Ryan (AUS)
70,300%
11. DIAMORE - Marco Bernal (COL)
66,750%

Amerika za Německo
Do 31. finále Světového poháru ve skákání bylo přihlášeno čtyřicet čtyři jezdců
z 22 národů a i zde nakonec jeden chyběl.
Pro poranění při transportu musel zůstat
ve stáji německý ACANTUS GK. Autorem
parkurů byl jihoamerický stavitel Antony
D’Ambrosio a dá se říci, že jejich obtížnost
gradovala.
Prvním kolem bylo tradičně honební
skákání a na parkuru bylo pro obratné
koně hned několik možností ke zkrácení
trasy. Obtížný byl trojskok s krátkou první
vzdáleností po úvodním oxeru, ale technických pasáží bylo víc. Soutěž byla velmi
zajímavá a většina favoritů se s ní vypořádala se ctí. Zvítězila Meredith Michaels
Beerbaum (GER) s hanoveránem SHUTTERFLY (Silvio I), druhá byla Christina
Liebherr (SUI) se 14letým drobným hnědákem L.B.NO MERCY (Libero) a třetí
domácí favorit McLain Ward se skvělou
14letou SAPPHIRE (Darco). Výborný byl
i Rich Fellers (USA) s 13letým hřebcem
FLEXIBLE (Cruising). Velmi dobří byli
i Thomas Velin (DEN) s hřebcem GRIM ST
CLAIR (Laudanum), Albert Zoer (NED)
s 13letým OKI DOKI (Jodokus) a Ludger
Beerbaum s 12letým hřebcem COUPE DE
COEUR (Calido I). Vůbec nejrychlejší parkur zajel Steve Guerdat ze Švýcarska
s hřebcem TRESOR (Papillon Rouge), ale
čtyři vteřiny za chybu na předposledním
skoku ho odsunuly až na devátou pozici.
Na stejném skoku měl chybu i olympijský
hříšník Rodrigo Pessoa (BRA) s 11letým
tm. hnědákem RUFUS (Landaris) a skončil
desátý.
O tom, že následující druhé kolo bylo
pro zúčastněnou konkurenci poněkud
snadnější svědč toí, že ještě třicátý umístěný měl jen jednu chybu. O vítězství se
rozeskakovala třináctka jezdců a z nich
byla opět nejrychlejší Meredith Michaels
Beerbaum, o vteřinu druhý byl McLain
Ward, těsně před Albertem Zoerem. Čtvrtá
byla domácí favoritka Beezie Madden
s teprve 9letým hnědákem DANNY BOY
(Clinton), pátý Richard Spooner (USA)
s 11letým holštýnem CRISTALLO (Caretino) a šestá Helena Lundbäck (SWE)
s 13letou MADICK (Cortez).
Umístění po prvních dvou dnech byla
přepočtena na trestné body a znovu se
ukázalo, že tento systém je poněkud
ošidný, zvláště pokud je druhé kolo lehčí. Jezdci jejichž koně sice doposud
udělali jen jednu chybu (ku př. Beerbaum, Guerdat, Kutscher, Ehning…)
byli zatíženi čtrnácti, osmnácti body
a tím zcela bez šance na výraznější
úspěch. V čele byla s nulou Meredith,

ZE ZAHRANIČÍ
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druhý McLain Ward dostal dva body,
pitelně vypadla v oblouku ze sedla a tehAlbert Zoer měl čtyři, Rich Fellers šest,
dy to byl velmi smutný konec. Dnes ale
sedm Christina Liebher a Thomas Velin,
byla 39letá rodilá Kaliforňanka neporaziRodrigo Pessoa osm.
telná, SHUTTERFLY je i v šestnácti
Závěrečný den byla
obě kola velmi obtížná
s
těžkými
skoky
a náročnými řadami.
Pod velkým psychickým
tlakem byli především
vedoucí jezdci, kterým
bylo jasné, že každá
chyba by je posunula
hned o několik míst
dolů. Přesto se podařilo
pětici jezdců překonat
obě kola bez chyby.
Velký výkon podal Ludger Beerbaum, nedávno
přesunutý
do
německého "B" kádru,
skvělá byla Christina
Liebher i Albert Zoer.
Publikum velmi přálo
McLain Wardovi a jemu
se velmi dařilo. Pod
obrovským tlakem byla
jistě Meredith, zvláště
Foto Kit Houghton
při vzpomínce jak ve
stejné hale, před dvěma
lety ve vedoucí pozici, Meredith Michaels - Beerbaum (SHUTTERFLY) je v soupo čistých dvou třeti- časnosti neporazitelná a zvítězila ve všech třech finálonách parkuru nepocho- vých kolech

CSI Verona

CHIN CHIN zářil

Ve dnech 24.-26. dubna se dva čeští juinioři Filip Doležal a Chiara Szitášová
zúčastnili CSI-A určeného juniorům a mladým jezdcům ve Veroně. K juniorským
soutěžím se dostavili ještě jezdci ze Slovenska, Slovinska, Švýcarska a Itálie, ale
startovní pole nebyla příliš početná. V jednotlivých soutěžích startovalo okolo dvacítky koní a v sobotní juniorské Grand Prix to
pouze desítka jezdců.
Filip Doležal vyzkoušel novou akvizici
stáje CELLINO v soutěžích 125-130 cm.
Sice bez umístění, ale s výkony byl spokojen.
Na LARAMIS čekaly těžší soutěže.
V pátek dokončila naše dvojice skákání do
135 cm se dvěma chybami a ve dvoukolové Velké ceně (140 cm) inkasoval Filip nejprve 8 a pak 4 body. Tento výsledek mu
stačil na konečné 5. místo.
Chiara Szitášová přivezla do Itálie koně
PINK PANTHER, TABATSA MAX
a ALBAN K. Jezdkyně byla s průběhem
závodů spokojena až k závěrečné Velké
ceně. V průběhu závodů získala na
TABATSA MAX v soutěži do 120 cm
prvenství. Dále byla třikrát druhá a jednou
čtvrtá. V závěrečné Velké ceně se ji však
bohužel nedařilo a s PINK PANTHER byla
po dvou zastaveních vyloučena.
Naši junioři, kteří mají ambice startu na
letošním ME mají nabitý vstup do sezóny
2009. Po závodech ve Zduchovicích cestovali téměř přímo do Verony a nyní již opět
startují na CSI ve Zduchovicích. Hned
následující týden pak Filip Doležal cestuje
na CSI do Lamprechthausenu.

V Praze na Císařském ostrově byla
ve dnech 24.-26. dubna tradiční Jarní
výstava koní, v rámci které doposud
vždy zahajoval svůj seriál i Český skokový pohár. Protože letos je společnosti In-Expo-Group svěřeno finále 8. ročníku ČSP, konaly se v obvyklém
termínu “pouze” třídenní závody.

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

Český šampionát
mladých koní

letech jedním z nejlepších koní na světě,
chytrý, obratný, rychlý. Meredith dosáhla
na svůj už třetí titul a byla velmi šťastná.
Na tiskové konferenci řekla: „Bylo to mé
nejtěžší vítězství ve Světovém finále.
McLain mi nic nedaroval. Stále se považuji za poloviční Američanku a poloviční
Němku. Cítila jsem zde domácí prostředí
a ještě mě podporovali Němci. Možná to
mi dalo něco navíc. Shutterfly a já jsme
jako staří manželé. Já mu naslouchám
a rozumím mu a on mi říká, že je šťastný.
Budeme spolu pokud mu to bude dělat
radost. Až mi jednoho dne dá najevo, že
ho to netěší, tak ho nechám u sebe doma
odpočívat.“
Konečné pořadí:
1. Meredith Michaels Beerbaum (GER),
SHUTTERFLY - 0
2. McLain Ward (USA), SAPPHIRE - 2
3. Albert Zoer (NED), OKI DOKI - 4
4. Christina Liebherr (SWI), LB NO MERCY - 7
5. Rodrigo Pessoa (BRA), RUFUS - 12 pnts
6. Ludger Beerbaum, COUPE DE COEUR - 14
7. Ben Maher (GBR), ROBIN HOOD W - 18
8. Steve Guerdat (SWI), TRESOR - 19
Thomas Velin (DEN), GRIM ST. CLAIR - 19
10. Daniel Etter (SWI), PEU A PEU - 24
Marcus Ehning (GER), LECONTE - 24
12. Beezie Madden (USA), DANNY BOY - 26
Kompletní výsledky naleznete na:
www.worldcuplasvegas.com
Václav K. Dvořák
gram s 86 starty. Závěrečné -ST*- (17) +
finále vyhrál Daniel Voksa na CALUCA
Z (PCT Ptýrov).

Krátká neděle
Naopak nedělní program zájem jezdců
nezískal a ve třech soutěžích startovalo
pouze 37 dvojic. V závěrečném premiérovém -T*- roku 2009 to pak byla devítka
startujících. Kurs Jana Šímy překonaly
čtyři dvojice bez chyby, ale k postupu do

Jistou jedinečnost si
však JS Císařský ostrov
opět
zajistila
a pátek patřil úvodnímu
kolu 1. ročníku Českého šampionátu mladých koní. Chovatelský
seriál se inspiroval na
Moravě, kde taková
soutěž probíhá letos již
potřetí. (Podrobnosti
jsme přinesli v Jezdci
č. 2/09). Soutěže určené čtyř, pěti, šesti
a sedmiletým koním
přilákaly do Prahy přes
100 koní. Pro čtyřleté
byla připravena soutěž
-Z-, pětiletí soutěží na
stupni -ZL- a šestiletí
společně se sedmiletými na úrovni -L*-, když
sedmiletí mají překážky Vítězství v prvním -T- skákání sezóny 2009 získala na Císařo 5 cm zvýšené.
ském ostrově suveréně Veronika Macánová na CHIN CHIN
V Praze na sebe upo- (Tecton Most)
zornil ukrajinský jezdec
finále stačilo i 12 bodů. V něm se druhá
Ilgor Yakusha, který je od zimy 2008 anganula jen velmi těsně nepodařila Nathálii
žován ve stájích JK Všemily.
Crnkové na LA GABANA (3. místo, Bost
V nejstarší kategorii se vstup do
Praha) a Lence Matunové s RHAPSODY
šampionátu podařil šestiletému BAX(2. místo, JK Hlaváč). Prvenství si tak po
TER s Kamilem Papouškem. Jezdec
zásluze odvezla Veronika Macánová,
ze Srnína si odnesl i druhé místo se
která na hřebci CHIN CHIN udržela čisté
sedmiletým CASALL, před Jiřím
konto jako jediná. Její nevelký bělouš,
Lužou na TANGELO-S (JS Schneider). Český šampionát mladých koní
kterého ze SRN dovezl chovatel Jan
nyní pokračuje 9. května ve ZduchoVaňha, se po parkuru pohyboval velmi
vicích.
lehce a projev s jakým získal prvenství je
Slušně obsazený byl i sobotní provelkým příslibem do budoucna.
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DISKUSE

DISKUSE

S prezidentem před Konferencí
V Jezdci č. 5 zazněla výtka členům
VV ČJF, že nemají potřebu vyjádřit se
k názorům, které byly na stránkách
Jezdce prezentovány především v průběhu roku 2008. Na tuto výtku zareagoval prezident ČJF ing. Jaroslav Pecháček. Za prvé se ohradil a připomněl, že
byl v diskusi „Co bude dál“ jedním z prvních diskutujících (což je pravda, viz
Jezdecká ročenka 2007) a za druhé
nabídl Jezdci rozhovor.
Protože ve středu 29. dubna proběhla
v Humpolci celostátní Konference ČJF,
jsme rádi, že můžeme ještě před referátem z Konference čtenářům Jezdce tento rozhovor nabídnout.
Pane prezidente, na pražské oblastní
Konferenci se na závěr strhla mírná diskusní přestřelka. Zpravodaj Jezdce byl
obviněn z neznalosti vzdělávacích systémů
v ČJF, které dlouhodobě kritizuje. Mgr.
Jaroslavem Sedláčkem bylo připomenuto
21 školených kategorií funkcionářů ČJF
(rozhodčí, stavitelé, apod..). Na stránkách
Jezdce však nebyly kritizovány výukové
systémy funkcionářů, ale kritika se týkala
především výukového systému nově začínajících jezdců a především s koňmi se
seznamující laické veřejnosti. Tzn. systém
výuky cvičitelů a trenérů a skutečnost, že
sama ČJF nemá pro tuto výuku akreditaci
ministerstva školství.
Není pravda, že by ČJF na systém výuky
rezignovala, jak zaznělo v Jezdci, ale pouze je
v současnosti využíván jiný systém, než tomu
bylo v letech minulých. Víte dobře, že v minulosti byli cvičitelé a trenéři v rámci ČJF pouze
zkoušeni a jen výjimečně probíhala školení.
Proto byl tento systém po právu kritizován
a tak byl nahrazen systémem akreditovaného
školitelského zařízení. ČJF vypracovala celý
výukový plán, který nase název „Vzdělávání
v ČJF - Podmínky jednotlivých kvalifikací v jezdectví“. Ten vstoupil v platnost 1. 4. 2005 a byl
publikován formou brožury (je rovněž ke stažení na webu). V něm naleznete i výčet školených kategorií. Jedná se o jezdce, cvičitele,
trenéry, stavitele parkurů a tratí a nakonec
rozhodčí. Každá kategorie je rozdělena dále
podle jednotlivých disciplín.
Problémem bylo, že systém Ministerstva
školství nepředpokládal svěření takové formy
vzdělávání občanskému sdružení jako je ČJF
a bylo nutné zaštítit jej osobou, která splňovala
veškeré požadované kvalifikace, především
pedagogické minimum (čtyřsemestrové studium na katedře pedagogiky). ČJF, sice poněkud formálně, ale přeci, všechny tyto podmínky
splnila a v letech 1993 až 2002 akreditaci
měla. Tudíž veškeré dokumenty vydané
v těchto letech splňují zákonem předepsanou
povinnost, např. pro získání oprávnění k provozování živnosti „Provoz sportovního střediska".
Bylo dohodnuto, že výukové osnovy budou
plněny na oblastech, odkud budou adepti na
cvičitele a trenéry posíláni ke zkouškám organizovaných ČJF. Bohužel postupně se ukázalo, že oblasti nejsou schopny dodržovat předepsanou výuku pod vedením zodpovědných
lektorů. Postupně tak bylo od tohoto všeobecně komplikovaného systému upuštěno a po
roce 2002 již sama ČJF o akreditaci nežádala.
Systém však zůstal. Výuku podle osnov
zpracovaných ČJF provádí buď školní či soukromě zřízená akreditovaná pracoviště (Praha Mgr. Jar. Sedláček, Brno - Dr. Eva Nesňalová,
SOŠz v Lanškrouně a Hradisko Rožnov pod
Radhoštěm) a nesou si za splnění předepsané
vzdělávací strukturyi odpovědnost. ČJF pak
dohlíží na zkoušky, ve spolupráci s MŠMT se
podílí na učebních plánech a všechny zkušební

komise vedou odborníci
nominovaní ČJF. ČJF má
také zásadní slovo při udílení
všech dalších akreditací
a ministerstvo školství s ČJF
všechny žádosti o akreditaci
konzultuje. Není tedy pravda,
že by ČJF neměla na systém
výuky vliv.
Kolik cvičitelů a trenérů
tento systém produkuje?
Akreditovaná pracoviště
otevírají kurzy podle zájmu,
většinou jednou až dvakrát
ročně. Aby byla výuka
finančně rentabilní, musí být
kurs naplněn cca dvacítkou
studentů. Máme zkušenost,
že úspěšnost absolventů
u zkoušek je tak 40 - 50%.
Pokud máme čtyři pracoviště z cca šesti kurzy ročně, cvičitelské zkoušky
udělá tak 60 absolventů.
Zde bych chtěl ještě říci, že tento systém
byl představen i mezinárodní organizaci
IGEQ, která měla v Praze zasedání. Tato
organizace působící na úrovni profesního
vzdělávání mimo struktury FEI (ovšem s celou
řadou odborníků z řad FEI) vyjádřila s naším
modelem spokojenost.
Má ČJF nějaký přehled, kolik cvičitelů
a trenérů v řadách ČJF figuruje?
Česká jezdecká federace samozřejmě vede
databázi všech členů s údaji o jejich dosažené
kvalifikaci (jezdec, cvičitel, trenér, funkcionář např.: rozhodčí, stavitel parkurů, apod.). Jinou
věcí je, zda tito členové ČJF skutečně zmíněnou činnost vyvíjejí. Protože fyzicky je vydávána každému pouze jedna licence s informací,
jakou úroveň vzdělání dotyčný v ČJF absolvoval (ZZVJ-jezdec, cvičitel, trenér, rozhodčí,
apod.) a jedna prodlužovací známka slouží
k prodlloužení veškerých uvedených činností,
nelze zmapovat ani podle prodlužovaných
licencí, kdo se tou kterou činností opravdu
zabývá. Z toho důvodu ČJF dosud nezveřejňovala všechny své evidované cvičitele a trenéry,
protože je mezi nimi mnoho osob, které se této
práci momentálně nevěnují. Protože jsme si
ale vědomi toho, že je důležité poskytnout
všem zájemcům o služby na poli výuky jízdy
na koni relevantní informace, provedli jsme
v loňském roce pasportizaci jezdeckých škol,
kde je u každé školy uveden cvičitel nebo trenér, který v ní výcvik zajišťuje. Pasportizace by
měla být každoročně aktualizována.
A nyní právě narážíme na zásadní problém, se kterým jste i podle vlastních zkušeností seznámen. V ČR si právo výuky
jezdectví osvojuje plno organizací či soukromníků, aniž by kdokoli požadoval
doklad o jejich odbornosti. Jak je možné,
že ČJF má ve svých řadách celou řadu
subjektů, aniž by kdokoliv zkoumal, zda
jsou členové těchto subjektů odborně
vedeni?
Právě tento argument nás vedl k provedení
pasportizace. Každý subjekt, který si osvojuje
právo výuky jezdectví, musel mimo jiné deklarovat, že výuku v něm zajišťuje pouze osoba,
která v rámci ČJF absolvovala vzdělání cvičitel
či trenér. A tato osoba za výuku plně odpovídá. Vydáním seznamu jezdeckých škol by
měly být upozaděny oddíly nebo i osoby mimo
ČJF, které nabízejí služby, aniž by měly dostatečné personální či fyzické zázemí. Na druhé
straně víte, že v dnešní době řada trenérů
zvládne dohled ve více střediscích a podmiňovat každý subjekt vlastními cvičiteli by asi
nebylo moudré. Bohužel pro některé adepty
sportovní činnosti je nejlepším dokladem vzdělání to, když někdo dobře jezdí a má sportovní
výsledky.
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Neuvažujete o zřízení nějaké platformy,
kde by se mohli již vyškolení odborníci
dále vzdělávat a své
názory společně rozvíjet?
O takovém systému
„doškolování" zatím neuvažujeme. Je to ale velmi dobrá myšlenka. Zatím mohu
všechny zájemce o vzdělávání odkázat i na poměrně
bohatý rejstřík metodických
dopisů a učebnic, kterými
disponujeme a které je
možné zakoupit v obchodech s jezdeckými potřebami (mj. Equiservis, Dance
and Jump, Zooprodukt)
nebo na dobírku ze sekretariátu ČJF. Některé metodické dopisy jsou sice starší,
ale myslím, že moudrosti
v nich obsažené nijak nezestárly, což dokazuje jejich
opakované vydávání, např.
Nakladatelstvím německé jezdecké federace.
Bohužel získat u nás v dnešní době autora pro
sestavení podobného a modernějšího materiálu je téměř nemožné.
Přiznám se, že i když říkáte, že ČJF vede
databázi proškolených cvičitelů a trenérů
vím, že tyto údaje nejsou nikde k dispozici.
Tím pádem nikdo z jezdecké veřejnosti
nemůže sledovat skutečné výsledky jednotlivých učitelů jízdy, či jejich produktivitu.
Zaráží mě například, že připravenost adeptů ke ZZVJ (což bývají velmi často ti nejmladší jezdci) nemusí garantovat žádný
proškolený cvičitel. A tím i to, že ČJF vlastně ani nezajímá cvičitelská úspěšnost.
Daleko závažnější však je, že proto ani laická veřejnost nemá k dispozici žádné vodítko, kterým by si mohla ověřit, zda služby
jsou nabízeny zodpovědnými odborníky.
Zodpovědná osoba je však v ČJF nyní
vnímána především kvůli kontrole nedovolené medikace. Je akcentována především ve
spojitosti s možným udělením disciplinárních trestů. Problém „zodpovědné osoby”
odhalila celou zimu přetřásaná kauza Aleše
Opatrného. Kdo bude tedy v budoucnu v jezdeckém sportu zodpovědnou osobou?
Zodpovědná osoba v jezdeckém sportu je
problém. Doposud to mohl být jezdec, majitel či
trenér. Problém nastává, pokud se za zodpovědnou osobu dobrovolně přihlásí někdo, kdo
není členem ČJF. Jeho kázeňský postih je tak
značně problematický. O novém pojetí institutu
„zodpovědné osoby" bude ještě jednáno.
Osobně se přikláním k názoru, že by to u jezdců starších 18 let měl být zásadně jezdec
a u mladších jezdců trenér. Ten by se k zodpovědnosti přihlašoval před každými závody, protože víte, že v dnešní době je změna na pozici
trenéra velmi častá. Právě kvůli problému
s postihem těch „skutečně zodpovědných" je
na úrovni FEI zákazem činnosti trestán i kůň
přesto, jak mnozí kritizují, právě on za nic
nemůže. Pouze tak je však zaručeno, že trest
skutečně postihne zúčastněné provinilce.
Jinou kategorií je však zodpovědná osoba
při výuce v jízdě na koni. A tady se vracím
k Vaší výtce v položené otázce. Právě byla
(duben 2009) VV ČJF schválena aktualizovaná podoba dokumentu „Vzdělávání v České
jezdecké federaci", která vstoupí v platnost
v průběhu letošního roku. Podle ní bude muset
přihlášku uchazeče k ZZVJ potvrdit cvičitel
nebo trenér, který tak bude garantem přípravy
jezdce ke zkouškám.
A pojďme opět jinam. Jak to vypadá
s letošním CSIO. Bude či nebude?
VV ČJF byl bohužel postaven před skutečnost, že dosavadní pětiletý organizátor, společnost Golem, s.r.o., resp. Eurohorse Promotion, již nemá o další organizaci zájem.
Společnost Eurohorse Promotion chtěla, aby

ZPRÁVY
ČJF CSIO zrušila, ale my se ještě zcela
nevzdáváme a možnost, že CSIO zorganizuje
někdo další, stále ještě je. Již jsem absolvoval
na toto téma jedno jednání, ale zatím je předčasné cokoliv prozrazovat. Letošní CSIO je
však vážně ohroženo.
Na stránkách Jezdce byl také velmi často kritizován základní dokument - Stanovy
ČJF. Co řeknete na adresu těchto kritik?
Sice používáte množné číslo, ale kritik je
pouze jeden. Dr. Jaroslav Staněk pranýřuje
ČJF již řadu let. V jeho vyjádřeních se však
objevují nepravdy (jako např. že byl odvolán
z legislativní komise nebo že byl do ní zvolen
Konferencí, apod.).
O tom, zda jsou naše základní dokumenty
dobré nebo špatné, nechci diskutovat. V každém případě jsou to však živé texty, které
mohou být kdykoliv vylepšeny, pokud nová
situace odhalí jejich slabinu. Vyvolávat však
na základě těchto objevených chyb soudní
jednání považuji za zcela nepřijatelné.
V poslední kauze s Alešem Opatrným je to
problém s podjatostí členů Zvláštní odvolací
komise, která skutečně není v disciplinárním
řádu dobře vyřešena. Odhalila to právě tato,
pro celé české jezdectví tak nepříjemná kauza. Otvírat na základě takové chyby již uzavřená řízení považuji však až za neetické.
(Zde Jaroslav Pecháček naráží na skutečnost,
že Jaroslav Staněk považuje celé řízení s Alešem Opatrným na základě rozhodování objektivně podjaté osoby za zmatečné a doporučuje
je, i za cenu soudního řízení, celé zcela anulovat - pozn. redakce.) Pro mě je celá kauza
uzavřena a 1. května bude vypršením trestu
ukončena i pro Aleše Opatrného.
Dalším tolik kritizovaným nedostatkem Stanov ČJF je podle Jar. Staňka chybějící individuální členství. Myslím si, že ani tato kritika
není na místě. Členem ČJF se může stát každý, kdo podniká v jezdeckém sportu na základě živnostenského oprávnění, včetně členů
jeho rodiny. Ostatní se pak stávají členy prostřednictvím občanských sdružení a právě je
ČJF sdružuje. Kromě toho se lze stát řádným
individuálním členem, pokud o to dotyčný
požádá VV.
Děkujeme za rozhovor. Cyril Neumann

Pony v Opřeticích
Třetím kolem pokračoval 25. - 26. dubna
na opřetickém kolbišti seriál Pony liga.
Vrcholem soboty byla Cena Radiocom
(-S**-), ve které zvítězila Jana Perníčková
na koni LA ZARRAS-T BIOFAKTORY(JK
Heroutice) před Barborou Tomanovou
s KOHEN (JK Dance and Jump) a Kateřinou Hanušovou na ACOBADA (JS Ohrazenice).
Pony liga byla, za nepříjemně větrného
počasí, na programu v neděli. Přesto se
sešla rozsáhlá startovní pole. V kategorii
pro děti do 12 let (-LP -) zvítězila po vyrovnaném boji v rozeskakování Marie Hrudková na VIKI (JK Mělník) před Petrou Boháčovou na TARA (JS Delta) a Tomášem
Mrzenou s HVĚZDOU z JK Dobrošov.
V Extralize pro jezdce do 16 let (-SP-)
zvítězila Tereza Lešetická s FINE BELISSIMA (JS Řitka) a body za druhé místo si
připsala mistryně ČR 2008 v drezúře 2008
Marie Vranková na BERTÍK (JK Energo).
Třetí skončila Petra Boháčová (ELIOT,JS
Delta). Tato mladší jezdkyně zatím jako
jediná jezdkyně boduje v obou pony kategoriích a je v této chvíli dokonce ve vedení
obou částí seriálu.
Vítězkou kategorie Teenager (do 21 let)
se stala Jana Perníčková na ÚSVIT(JK
Heroutice).
Seriál Pony liga pokračuje v neděli
17. května při Ceně Ankary v Herouticích.
Kompletní výsledky na
www.ponyliga.cz

SPORT

Český skokový pohár zahajuje
O tomto víkendu (2.-3. květnaß) zahajuje 8. ročník Českého skokového poháru. Protože
v roce 2009 se bude konat finále v Praze na Císařském ostrově (25.-27.9.) neotvírala
letošní seriál Velká cena Prahy, ale prvním závodem ročníku bude Velká cena Brna.

Kolín v Ptýrově
Čtrnáct dní po Brnu
bude seriál roku 2009
pokračovat v Ostravě
a potom se jezdci přestěhují do dějiště
letošního národního
šampionátu v Ptýrově.
Zde se bude konat
23.-24. května Velká
cena Kolína. Důvod
změny místa konání
nám osvětlil manažer skokové komise
a kolínský pořadatel
Václav Drbal: „Dlouhodobé
problémy
s městem Kolín letos
vyvrcholily výpovědí
naší nájemní smlouvy
na zadní pozemky
areálu. Ty sice k normálnímu provozu ani
menším
závodům
nepotřebujeme, ale
Velká cena Kolína
s přenosnými stájemi
a velkou řadou kamionů se bez ní neobejde.
Museli jsme tedy
narychlo zajistit náhradní řešení a volba
padla na areál v Ptýrově nejenom pro jeho
plně profesionální prostředí, ale i proto, že
bude letos dějištěm
národního skokového
šampionátu. Velká cena Kolína se tak stane
vlastně generálkou na
mistrovství republiky.”

Pilné Zduchovice
Předposlední dubnový víkend (18.-19.
dubna) se ve zduchovickém areálu opět
konaly závody stupně -ZL- až -ST-.
I ve Zduchovicích si dávají záležet na
kvalitě povrchu a závody tak byly další
zkouškou povrchu instalovaného předními
evropskými společnostmi.
Sobotní odpoledne měla na závěr připravenu soutěž -S*- (19 startujících), ve které
zvítězil Jaroslav Jindra na KREACE před
Přemyslem Adamem na ARTUŠ 2 (JK
Adam) a Janem Studničkou na ZERO
HERO (Zájezd).
Nedělní odpoledne ovládla Iva Holíková na
klisně vlastního chovu FABIENNE. Nejprve
dvojice nenašla přemožitele mezi 31 startujícími v -S**- a na závěr ani mezi 21 koňmi ve
nedělním vyrcholení, kterým byla soutěž -ST*-.
Zde se do rozeskakování probojovalo
osm dvojic. Iva Holíková zvítězila před
Jaroslavem Jindrou na výborném CANONPMax (Jindra). Třetí se umístil Filip Doležal
s LARAMIS (ČJK Karlovy Vary). Podrobné
výsledky na www.kone-zduchovice.cz

Zahajovací den závodů byl ukončen velkolepou oslavou konce zimy a ve Zduchovicích
byla upálena největší místní čarodějnice.

CSI Saint Norbert
Ve čtvrtek 30. dubna bylo ve Zduchovicích
zahájeno CSI určené dětem, juniorům, mladým jezdců, jezdcům do 25 let a pony. Do
Zduchovic dorazilo téměř 120 koní z České
republiky, Maďarska (které vyslalo ekipu
s více než třicet koňmi), Slovenska, Rakouska, Dánska a Ukrajiny. Stavitelem parkuru je
Martin Otto a jeho asistentem Zdeněk Krpela.
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Foto R. Müller

Iva Holíková kralovala ve Zduchovicích
a o týden později (25.4.) si velmi dobře vedla i v Opřeticích. Zde na koni Jiřího Pecháčka ROSABELA po Rosario (foto) zvládla
bezchybně jak soutěž -L**- tak i -S**-.

SPORT

REPORTÁŽE

Tři dny v Ostravě
Od 17. dubna probíhaly na kolbišti
Baníku Ostrava ve Staré Bělé třídenní
skokové závody. Závody byly zahájeny druhým kolem Moravského šampionátu mladých koní
(čtyř, pěti a šestiletí).
V soutěži čtyřletých
(35) viděli diváci
14 bezchybných výkonů (ex equo první).
V soutěži pětiletých
vyhrál (41) Stanislav
Hošák na JUDITA HF
Alkapet (JK Hřebčín
HF)a mezi 31 šestiletými byl nejlepší Josef
Kincl na POLONIE
z TJ JO Horymas Horní Město).
Vyvrcholením třídenního klání byla nedělní
soutěž -ST*-, ve které

bylo na startu dvacet dvojic. V rozeskakování pěti jezdců zvítězil Petr Kuba
s TORO 1 ze Sport. stáje Kentaur. Druhý
skončil opavský Jiří Hruška na RADEK
a třetí slovenský jezdec Igor Šulek
s WAVO PROFIT.
-jge-

Vítěz -ST*- ve Staré
Bělé Petr Kuba - TORO 1
(Sport. stáj Kentaur)

Foto J. Gebauer

Jarní cena
v Martinicích

se dalo očekávat rozeskakování. Druhé kolo
však již nebylo tak snadné a teprve poslední
jezdec druhého kola Rudolf Fiala na CASSINI’S SON-T (Stáj Leon Blatná) zajistil bezchybnou jízdou rozeskakování. Druhým
bezchybným z obou kol byl Ludvík Jandourek a CASIO KARSIT (Stáj Karsit). Rozeskakování se lépe vydařilo Rudolfovi Fialovi, který i s pravou ruku v sádře slavil
vítězství. Třetí místo obsadil ze čtveřice
jezdců se součtem 4 body díky lepšímu
času z prvního kola Jiří Papoušek na STAKKATA (JO Srnín o. s.). Kompletní výsledky
na www.equitana.cz
K. Návojová

Ve dnech 17.-19. dubna soutěžili jezdci
na kolbišti v Martinicích. Stavitel Zdeněk
Krpela postavil parkury na odpovídající
úrovni dvou hvězd.
Sobotní závěrečná soutěž -S**- byla
současně prvním kolem Wienerberger
Jump Tour Porotherm 2009, jejíž finále se
uskuteční začátkem října. Prvním vítězem
seriálu se stal Ludvík Jandourek na VIGO
1 (Stáj Karsit) a k vítězství mu stačila jedna
chyba.
Foto K. Návojová
Nedělní
program
zahájila kvalifikace dalšího seriálu MercedesBenz Jump Tour 2009
(-L**-). Zde se radovali
bratři Papouškové. Zvítězil Kamil na koni BAXTER (JO Srnín o.s.)
a stejný jezdec obsadil
i druhé místo na
CASALL. Třetí skončil
Jiří s CARANO-T.
Následující technickou
soutěž -S**- vyhrál po
dynamické jízdě Josef
Kincl na GREAY ROSE
(TJ JO Horymas).
Vyvrcholením Jarní
ceny byla dvoukolová
soutěž -ST*-. K té
nastoupilo 23 dvojic. Po
prvním kole bylo osm Vítězem dvoukolového -ST**- v Martinicích se stal Rudolf Fiala
dvojic bezchybných a tak na CASSINI’S SON-T (Leon Blatná)

O Pohár Prahy pošesté
V sobotu 16. května bude v Praze na Císařském osttrově v areálu Jezdecké společnosti
Císařský ostrov zahájen šestý ročník seriálové soutěže pro jezdce na pony O Pohár Prahy.
Seriál organizuje Sdružení sportovních klubů ve spolupráci s magistrátem hl. města Prahy
a svoji záštitu nad čtyřmi koly poskytla náměstkyně primátora Prahy Markéta Reedová.
Rozpis soutěží je stejný jako v minulých letech. První dvě kola budou mít na programu
zahajovací skákání ponyhandicap úrovně -ZL- a seriálové kolo s úrovní ponyhadicap -L-,
třetí a čtvrté kolo pak zahajovací ponyhadicap -L- a seriálové kolo ponyhadicap -S-. Každý
pořadatel může svůj rozpis obohatit i dalšími soutěžemi a při prvním kole na Císařském
ostrově to budou i dvě soutěže pro začínající jezdce na koních.
Další dvě kola pořádá JK Jezdecké společnosti Ctěnice. Druhé kolo je na programu
6. června a třetí 29. srpna. Finále seriálu pořádá opět JS Císařský ostrov 11. října.
V každém kole seriálu budou dvojice získávat body a vedle čtyř vítězů jednotlivých kol
bude po poslední soutěži vyhlášen i celkový vítěz. Podrobnosti a rozpisy soutěží naleznete
na www.in-expo-group.cz a na www.jsctenice.cz
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Semice
A/1,2,4+pony
Zduchovice
ZM-L
Borová
ZM-S+pony
Plzeň-Bory
D/Z-T
Lanškroun
ZM-L
Brno-Veveří
Z-L
Frenštát p.R.
ZM-L
Nebanice
ZM-L
Sloup v Čechách
E
Praha-Gabrielka
Z-L
Přítoky
Z-L
Plzeň
ZM-ST
Chomutov
Z-S
Brno-Veveří
Z-S
Velká Polom
ZM-S
Svébohov
ZM-L
Zlín
ZM-L
Dvoreček
ZM-L
Páterov
ZM-T
Pardubice
Z-S
Brno-Soběšice
Z-S
Hradec n. M.
ZM-S+pony
Karlovy Vary-St.Role D/L-TT
Kunčice
D/Z-S
Litomyšl
ZM-L
Židovice
Z-L
Ostrava-St.Bělá
L-T
Praha-Cís. ostrov
Z-L+pony
Praha-Komořany
D/L-T
Praha-Modřany
V
Starosedlský Hrádek
ZM-L
Tachov
ZM-ST
Židovice
ZM-S
Vestec
Z-S
Tetčice
ZM-S
Rudná p.Pr.
C/ZK-Z
Prostřední Bečva
Z-L+pony
Přerov
zrušeno
Okřešice
ZM-L
Poděbrady
ZM-S
Heroutice
ZM+pony
Pecínov
C/Z-L+pony
Stará Boleslav
ZM-L
Vondrov
D/Z-T

Převzato z www.cjf.cz

Vytrvalost
mezinárodně
Vytrvalostní sezóna v České republice
ještě nezačala (první závody jsou plánovány až na 9. května ve Sloupu v Čechách)
a proto jezdci discipliny endurance vyrážejí
vyzkoušet své koně do zahraničí.
V sobotu 4. dubna se v německém Empfingenu zúčastnily soutěže CEIYJ* Silvie Lorenzová a Kateřina Hemzalová (Stáj Regutec
s.r.o.). Kateřina Hemzalová s klisnou ARISTA
svoji soutěž vyhrála. Její stájová kolegyně Silvie Lorenzová závod bohužel nedokončila.
Dva týdny na to, 18. dubna posbírali čeští
jezdci vavříny v německém Fischerhude, kde
Markéta Terberová s klisnou WELFARE (stáj
Likoli) zvítězila v CEIYJ * a zároveň získala
Cenu kondice, Miroslav Jadlovský byl ve stejné soutěži druhý a jeho otec Petr Jadlovský
obsadil 4. místo v CEI*. Podrobné výsledky
naleznete na www.vytrvalost.com

V Herouticích
s Denisem
O prodlouženém víkendu 8. - 10. května
se v Herouticích koná soustředění s belgickým trenérem Denisem Soyerem. V případě
zájmu najdete veškeré informace na
www.heroutice.cz nebona tel.: 604 232 834.

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

GENIUS
v Trojanovicích
V hlavní soutěži -S**- skokových závodů v Trojanovicích
(25.-26. dubna) se představilo
22 soutěžících. V základním kole
se bez penalizace podařilo soutěž absolvovat čtyřem dvojicím.
V rozeskakování čtyř bezchybných pak už jen vítězi, kterým se
stal Petr Eim na GENIUS
LYSÁK ze ZH Tlumačov před
Davidem Fialkou se SEMTEX 1
z JK Mustang Lučina a další tlumačovskou jezdkyní S. Kalábovou s ERIK 1 TH.
-jgeFoto J. Gebauer

V soutěži -L**- v Trojanovicích
zvítězila mezi 48 soupeři Lenka Gladišová na IRASS (JK
Gladiš)

Zrušená aukce
Organizátoři I. pardubické
aukce sportovních koní a hobby koní oznamují, že pro nezájem prodávajících je zrušena
aukce, která se měla uskutečnit 9. května v Pardubicích.
Podzimní aukce však není nijak
ohrožena, protože tato akce
má již nyní mezi prodejci značný ohlas.

Výsledky
Ostrava 17.-19.4. MŠMK pětiletí
(41) 1. Hošák - JUDITA HF Alkapet (JK
Hřebčín HF), 2. Hruška - KALYPSO (JK
Opava Kateřinky), 3. Fialka - LA CAMPO (Stáj Mustang Lučina), šestiletí (31)
1. Kincl - POLONIE, 2. Kincl - LAURA
12 (TJ JO Horymas Horní Město), 3.
Gladišová - ADAM 4 (JK Gladiš)., stup.
obt. do 90 cm děti a jezdci 1.rokem (9)
1. Tichá - FOGY (JK Dolní Životice),
koně 1. rokem (13) 1. Schmid - INDIGO
3 (JK Na Rozvodě), -Z- děti (4) 1. Šalková - CICHA TON 1 (Dagmar Šalková
- oxer), junioři (16) 1. Vitásková - RITUAL (JK Nové Dvory Frýdek Místek),
koně 1. rokem (11) 1. Hentšel - GLORION 1 (JK Baník Ostrava), ostatní (24) 1.
Singrová - RECESE (Sport.stáj SIMA
Vizovice), -ZL- děti a junioři (23) 1.
Špačková - DURA 1 (JK Trojanovice),
ostatní (44) 1. Hruška - KARIBIK (JK
Opava Kateřinky), -L*- (28) 1. Hrušková

(Sport. stáj Novák), S**- (46): 1. Hruška RADEK (JK Opava
Kateřinky), 2. Kubrická - ŠEJLA 1
(Sport.stáj Kubrický ),
3. Minxová - SAMBACCO (JK Flanagan), ST*- (20) 1. Kuba TORO 1 (Sport. stáj
Kentaur), 2. Hruška RADEK (JK Opava
Kateřinky), 3. Šulek WAVO PROFIT (Slovensko), 4. Bajnar MÁTA 1 (JK Baník
Ostrava), 5. Šulek DARIA (Slovensko).
Martinice 17-19.4.
dvouf.sk 110/120 cm
(36) 1. Drahota Foto J. Bělohlav
NARCOTIQUE CTJ
(JK Artemis), -L**J. Hatla na ALVAR se 19. dubna v Pardubicích (53) 1. Poláková stal prvním vítězem kvalifikace Zlaté podkovy 2009 CAROS
(PolákSchaumann Team),
- GENYLOP (JK Opava Kateřinky), 2.
2.
Kabátová
NAOMI
4
(JS
Nesměň
Bosáková - JLB LIQUID COLOUR (Stáj
o.s.), 3. Kukačka - PICADOR (JS MariJLB Komorní Lhotka), 3. Špalková ánské Lázně), stup. obt. do 130 cm
MAFIE FERONA Thyssen (JK Šilheřovi(29) 1. Štětina - BALOUBET-S, 2. Luža
ce), -L**- (22) 1. Pěkníková - LÁVA 4
- LAND REBEL-S (oba JS Schneider),
(JK Dance and Jump), 2. Schmid 3. Poláková - CAROS (Polák-SchauSTING (Espresa Dolní Benešov), 3.
mann Team), stup. obt. do 120 cm
Hentšel - SANDINO Auto Sitta (JK
(25) 1. Drahota - NARCOTIQUE CTJ
Baník Ostrava), -ZL- děti a junioři (6) 1.
(JK Artemis), -L**- (45) 1. Fialka - AL
Ludvík - KAMPA (JK Velká Polom),
CAMPO (Stáj Mustang), 2. Jandourek ostatní (18) 1. Žilinský - COLORADO 1
BORGIO (Stáj Karsit), 3. Pařenica (Stáj Newport), -L**- (44) 1. Brát - ARECORLANDO VAN KOEKSHOF (Audit
NA 1 (JK Baník Ostrava), 2. Kaluža Sulice), -S**- (52) 1. Jandourek - VIGO
KAPKA ROSY Alumont (JK SK Polan1 (Stáj Karsit), 2. Perníčková - NATAL
ka). 3. Novák - PUERTO RICO Fitmin
(JK Heroutice), 3. Luža - RONALDO-

S (JS Schneider), -L**- 1. K. Papoušek
- BAXTER, 2. K. Papoušek - CASALL,
3. J. Papoušek - CARANO-T (JO Srnín
o.s.), -S**- (35) 1. Kincl - GREAY
ROSE (TJ JO Horymas), 2. J. Papoušek - GAJUS (JO Srnín o.s.), 3. P.
Charvátová - VIGORA (JS Strážiště), ST**- (23) 1. Fiala - CASSINI’S SONT (Stáj Leon Blatná), 2. Jandourek CASIO KARSIT (Stáj Karsit), 3. J.
Papoušek - STAKKATA (JO Srnín).
Stará Boleslav 18. -19. 4. -Z- koně
1. rokem (14) 1. Moudrá - LIBUŠKA
Jolanka (Stáj Moudrý), děti + jun. (24)
1. Raisová - ED HARDY (Václav
Kolín), dvouf. sk. 100/110 cm (80) 1.
Štecher - RIVOK (Tupadly), -ZL- (42)
1. Cejnarová - GENUS (JS Javorník), ZL+ZL+finále- (26) 1. Voksa - LILOPSVRŽNO (PCT Ptýrov), -L**- (27) 1.
Kozáková - METRÁŽ (Kozáková), 2.
Tomášek - FLORETA (Havel-Tomášek), 3. Housa - GALLERY (Seco Praha), -S**- (13) 1. Voksa - CALUCA
Z (PCT Ptýrov), 2. Kozáková - FASTER (Kozáková), 3. Matunová - RHAPSODY (JK Hlaváč).
Pardubice 18. - 19. 4. všestrannost
KMK pětiletí (11) 1. SERŽETA Holec (JK Maneo), 2. VESNA - Studnička (Vrchovany Obrok), 3. JAMIN Myška (JO Albert Stolany, KMK šestiletí (4) 1. OSTRICO - Slavíková (JO
Albert Stolany), 2. ZACK - Hatla (Horse
Academy Radimovice), 3. TERCIA Vlčková - Tomšicová (JK Humpolec),
BP (26) 1. Příhodová - EXOTIKA (JK
PAM), 2. Vrtková - ACTION BOY (JO
Šumperk), 3. Chramostová - JEŽ (JS
Kolesa), SN (24) 1. Holec - SERŽETA
(JK Maneo), 2. Myška - BELFORD (JO
Albert Stolany), 3. Maxera - NORIDES
(SS Pavlický dvůr), SP (38) 1- Hatla SECOND SUPREME (Horse Academy
Radimovice),
2.
Lesáková
SERŽANTZ 1 (JK Maneo), 3. Baďurová - BOUNTA Amadeus (JK Loštice),
ZP Memoriál MVDr. Vl. Matouška
(28) 1. Hatla - ALVAR (Horse Academy
Radimovice), 2. Dvořáková - OSTER
(JK Cavalier Rynárec), 3. Příhoda GOMBA 1 (JK Belcredi Golds).
Zduchovice 18.-19.4. dvouf. sk.
110/120 cm (44) 1. Vábek - ŠERON 2
(Statek Kováry), -ZL- (55) 1. Homolová
- SILVANUS (Lokomotiva Vršovice), -

L*- (37) 1. Krulichová - PEM (Zduchovice), 2. Novák - VOLONTER-T (JK
Tarpan), 3. Kotroušová - MANON 3
(Tara), -S*- (19) 1. Jindra - KREACE
(Stáj Jindra), 2. Adam - ARTUŠ 2 (JK
Adam), 3. Studnička J. - ZERO HERO
(Zájezd), -ZL- (21) 1. Pružinová - KASKADÉR (Equilon), -L*- (32) 1. Škodová
- LIBERTY LOOPING T (JK Třešňák),
2. Hanušová - ATLANTA 10 (JS Ohrazenice), 3. Suková - HEPALIA (JK
Brandlín), -S**- (31) 1. Holíková FABIENNE (Dani Zbožnice), 2. Motygin - ZOE DE LIEBRI Z, 3. Motygin ASTRID 1 (JK Všetice), -ST*- (21) 1.
Holíková - FABIENNE (Dani Zbožnice), 2.Jindra - CANON-P Max (Jindra),
3. Doležal - LARAMIS (ČJK), 4. Motygin - ASTRID 1 (JK Všetice), 5. Krátká
- JANPE SPEEDY (Zduchovice).
Trojanovice 25.-26.4. -ZM- 4 a 5letí
startující 1. rokem (21) 1. Hruška BARBEL (JK Opava Kateřinky), -Z- děti
a junioři (37) 1. Garatová - SÁGA 4
(Stáj Newport), ostatní (39) 1. Kincl NOSTALGIE (JO Horymas Horní Město), -ZL- děti a junioři (32) 1. Vachutka
- LIKORA (JO Dubicko), ostatní (42) 1.
Hruška - KARIBIK (JK Opava Kateřinky), -L**- (48) 1. Gladišová - IRASS
(JK Gladiš), 2. Zwinger - TUDOR (Stáj
Mustang Lučina), 3. Kopišová - LUSY
2 (TJ Sn. Frenštát p.R.), -S**- (22) 1.
Eim - GENIUS LYSÁK (ZH Tlumačov),
2. Fialka - SEMTEX 1 (JK Mustang
Lučina), 3. Kalábová - ERIK 1 TH (ZH
Tlumačov), pony soutěže vítězové:
stupň. obt. do 60 cm (13) Blažková LÍZA 1 (JK Trojanovice), ZLP (19) Podsklanová - DEL AIFR (Pony klub Olešnice), LP (19) Pletnická - NICHT BOY
(JK Rimex), SP (14) Kubrická - BOHEMIA WILD BOY (Sport. stáj Kubrický),
STP (5) Modulová - KAČENKA 1 (JK
Agrostyl Otice).
Nymburk - Komárno 25. 4. -ZM- 4
a5letí (13) 1. Vančura - PORTHOSS (Valdštejnská obora), -Z- koně 1. a 2.
rokem (28) 1. Lomský - PATRIOT 4
(ARS ČEské Budějovice), -Z- (60) 1.
Votrubová - KARÁT 1 (Miskovice), -ZL(57) 1. Vančura - ROCKY 12 (Valdštejnská obora), -L*- (16) 1. Kocián SPRINT 1 (SK Hlavice), 2. Neumannová - GINGER 3 (JK Ctěnice), 3. Svobodová - ADRIE (Maksa Nepoměřice).

Praha-Císařský Ostrov 24.4. -Z4letí (17) ex equo 1. 8 x 0, -ZL- 5letí (43) 1. Koželuh - RONNY 1 (JK Větrný
Ranč Rychnov), -L*- 6 a 7letí (46) 1.
Papoušek K. - BAXTER, 2. Papoušek
K. - CASALL (JO Srnín), 3. Luža - TANGELO S (JS Schneider), st. obt. do
120 cm (37) 1. Hynek - LA LANDOR
Interkonix (Úholičky), -S*- (32) 1. Bartošová - LUNA KÁ (Černožice), 2. Roučková - CHABLIS 121-T (JK Tarpan), 3.
Luža - SALINA-S (JS Schneider), ST**+finále- (17) 1. Voksa - CALUCA
Z (Ptýrov), 2. Bartošová - TULAMORE
DEW (Černožice), 3. Yakusha - GRACE
Z (JK Všemily), 4. Pařenica - TAROLA
D (Audit Sulice), 5. Macánová - CHAMPAGNE (Tecton Most), -L*- (13) 1. Hrnčířová - ATAMAN-N (JK Gabrielka), 2.
Stonjeková - VIDINA 1 (Marengo), 3.
Macánová - ARROYO (Tecton Most),
st. obt. do 130 cm (15) 1. Tesárek ANNIE (Tesárek), 2. Pařenica - TOZEPPE (Audit Sulice), 3. Matunová - RHAPSODY (JK Hlaváč), -T*+finále- (9) 1.
Macánová - CHIN CHIN (Tecton Most),
2. Matunová - RHAPSODY (JK Hlaváč),
3. Crnková - LA GABANA (Bost B), 4.
Tesárek - ANNIE (Tesárek), 5. Studnička V. - KONVENT (Zájezd).

V Opřeticích 25. dubna zvítězila v -S**- Jana Perníčková na
LA ZARRAS T (JK Heroutice)

Pro inseminační sezonu 2009
nabízí Zemský hřebčinec Písek
hřebce působící v inseminaci čerstvým spermatem:
● QUICK LAURO Z, Zangersheide,(Quick Star - Lauriston)
● HEARTBREAK ZH, BWP, (Heartbreaker - Darco)
Bližší informace na www.zemskyhrebcinecpisek.cz
a v Inseminačním katalogu, který Vám na vyžádání rádi
zdarma zašleme.
● Dále ZH Písek nabízí k prodeji krmný
oves z vlastní produkce v paritě, odvoz
vlastní, cena 250,- Kč/q + DPH
Zemský hřebčinec Písek st. podnik
U Hřebčince 479, 397 01 Písek
tel.: 382 121 214, fax: 382 212 571
e-mail: hrebcinec.pisek@quick.cz
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