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CSIO Lamprechtshausen
Ve dnech 20. - 24. května se v rakouském areálu Lamprechtshausen konalo první rozsáhlejší srovnání úrovně našich jezdců mladších kategorií s evropskou
konkurencí. Na CSIO dětí, junuiorů, mladých jezdců a jezdců do 25 let vyslala Česká republika tříčlenný tým dětí, kompletní
juniorské družstvo a dva mladé jezdce.

Šalková nejlepší v Ebreichsdorfu
Děti startovali bohužel v početním oslabení. Nominace čtyřčlenného týmu byla
provázena mírnou řevnivostí a nakonec do
Lamprechthausenu nebyla nominována
Tina Šalková a její DREAM BOY (Oxer
Hrabová). Ta se tak zúčastnila třítýdenního
rakouského mítinku v Ebreichsdorfu, který
zakončila vítězstvím v GP dětí (125 cm).
Její otec Radovan Šalek nám sdělil, že
o nominaci na ME má se svojí dcerou stále
zájem a pokusí se splnit národní nominační
limit, který nařízuje uchazečům o ME absolvovat zahraniční dětské GP a na domácí
scéně pak soutěž -S*- do dvou chyb.

Zraněná COURAGE
Pro Lamprechtshausen tak byla nakonec vybrána čtveřice Lucie Přikrylová
(LEONA), Nicola Grünthálová (NIAGARA
LA JUST), Adéla Půlpánová (DESTINY
VAN DE NOORDHEUVEL) a Kateřina Málková (COURAGE). Bohužel, těsně před
odjezdem se COURAGE zranila na zadní
noze a na CSIO neodjela. Naštěstí JEZDCI
sdělil její trenér Miloš Málek, že zranění
nebylo vážné a tak i tato dvojice o splnění
kvalifikačního limitu ČJF nadále usiluje.
Dětský tým v Lamprechshausenu však byl
početně oslaben.

Úspěšný začátek s hymnou
Junioři vyjeli ve složení ve složení Jan
Zwinger (AL CAMPO), Barbora Tomanová
(INSUL TECH CLARK), Veronika Krátká
(TRYOMPH SPEEDY) a Michaela Krulichová (LORETTA).
Hned první den jsme slyšeli českou
hymnu, bohužel ale i naposled. Vítězství
v soutěži 125 cm získal Jan Zwinger na
SISI. Dvojice měla chvilku vítěznou naději i následující den. Tu
ale zhatila jedna chyba, ale i tak
mohl být Jan Zwinger spokojen,
protože startoval s handicapem
v silné průtrži mračen a ne všichni se se silným deštěm tak skvěle vyrovanli.

Dvakrát Pohár národů
V sobotu se jely Poháry národů. Děti na výšce 125 cm, junioři
na 140 cm. Tříčlenný tým dětí
měl po prvním kole na kontě 12
trestných bodů, které nasbírala
Nicola Grünthálová. Pro tu je její
raketový nástup až do soutěží
takové obtížnosti určitě velmi
těžký, neboť jezdkyně teprve
začíná. Na český tým tak v konkurenci devíti celků zbylo pouze
8. místo. Dvě nuly na kontě
jejích kolegyň jsou ale velmi
povzbudivé.
Větší úspěch slavilo družstvo
juniorů. Cíl dostat se do druhého
kola se podařil především díky
Janu Zwingerovi (0) a Barboře
Tomanové (4). Náš celek tak
postoupil mezi šestici nejlepších
Foto K. Návojová společně s Francií a Belgií se
zatížením 16 bodů. Za námi tak
zůstaly celky Slovinska, Polska,
Barbora Tomanová na INSUL TECH CLARK byla Maďarska i domácí Rakušané.
v juniorské GP v Lamprechtshausenu pátá a o týden
později vyhrála Velkou cenu Kolína v Ptýrově
(Pokračování na str. 2)

Vítězem třetího kola Dance & Jump Czech
Junior Cup 2010 se v Ptýrově stal Jan
Zwinger. Naštěstí se hrozivě vypadající
mračna při Velké ceně rozplynula

Kolín i Hradec
v Ptýrově
Morava pod vodou
Moravské řeky a říčky opět zopakovaly
své potměšilé kousky a všichni jsme sledovali zpravodajství ze zatopených oblastí.
Ušetřena nebyla ani oblast na okraji Ostravy ve Staré Bělé. Voda se sice zastavila
těsně před prahem JK Baníku Ostrava, ale
na pořádání třetího kola ČSP, které se
mělo konat 22.-23. května, nebylo ani
pomyšlení. Velká cena Ostravy tak byla
zrušena, ale jezdci toužící po bodech do
seriálových soutěží o další kolo nepřijdou.
Již před zrušením závodů v Ostravě totiž
bylo rozhodnuto, že se letos neuskuteční
Velká cena Jemčiny. Ta se měla konat 20.22. srpna. Velká cena Ostravy náhradně
(Pokračování na str. 3)

SPORT

REPORTÁŽE
nit nominační limit stanovený ČJF (viz
Radovan Šalek).

CSIO Lamprechtshausen
Dokončení ze str. 1

CLARK byl dobrou volbou

Foto K. Návojová

O druhou českou účast v rozeskakování GP se postarala Barbora Tomanová
a INSUL TECH CLARK. Náročný kurs
(140 cm) dokázalo z 69 startujících
zvládnout bezchybně pouze šest koní.
Jednou z nich byla i Barbora Tomanová
a radost tak nezkalily ani dvě chyby
v rozeskakování, které stačily na velmi
lichotivou pátou příčku.
V juniorském GPstartovala ještě Michaela Krulichová na QUICK HORN Z a Jan
Zwinger s AL CAMPO (oba 12 bodů).

Bohužel, zatímco většina ostatních juniorů
zvládla ale druhé kolo stejně nebo lépe
(Belgičané dokonce s trojitou nulou), na
českém kontě chyby přibývaly. Nakonec si
naši jezdci připsali dalších 25 bodů a skončili šestí.

LA ’GABANA pro Půlpánovou
V neděli získala Česká republika nejvíce
flotů. Dařilo se Nicole Grünthalové, která
soutěžila i mezi pony. Na PRIMUS DE
L’AUBE získala v malé túře po bezchybném výkonu na výšce 120 cm páté místo.
Ještě zajímavější byl výkon Adély Půlpánové. Ta se objevila v sedle klisny LA
GABANA, kterou dosud jezdila za stáj Bost
Nathálie Crnková. Start byl součástí zkušebního týdne a páté místo (120 cm) ukázalo, že by se mohlo jednat o dobrou volbu.
Nejlépe se ale dařilo Filipovi Doležalovi
v sedle LA SILVA. V soutěži pro mladé
jezdce v rámci European Youngster Cup
(145 cm) se probojovali s nulou do finále.
Zde Filip nikam nespěchal a sázka na bezchybnou jízdu se vyplatila. Téměř všechny
dvojice nakonec chybovaly a náš mladý
jezdec tak získal vynikající druhé místo.
Ve stejné soutěži se na startu objevili
ještě B. Tomanová (CAREFUL FRANZ
JOSEF - 4 body), F. Doležal (PIKEUR
FELICE - 4 body) a Nathálie Crnková
(UMBERTO Gain - 9 bodů).

Mladí jezdci to mají těžké

Pondělní GP
Vyvrcholení závodů v soutěžích GP bylo
na programu v pondělí 24. května. Zahajovaly děti (125 cm) a i zde se ukázalo, že
LA GABANA bude pro Adélu Půlpánovou
dobrou volbou. Tato dvojice skončila za
ČR jako nejlepší na 15. místě s 12 tr. body
v rozeskakování. Nicola Grünthalová
dokončila s 8 body a Lucie Přikrylová
(CARTIER) soutěž nedokončila.
O zhodnocení dětských výkonů jsme
požádali vedoucího dětské reprezentace
Miroslava Půlpána: „Nejvíce zkušeností
s obtížností, která čeká děti na ME, má
moje dcera a Lucie Přikrylová. Obě navíc
již na evropském šampionátu startovaly.
Naopak těžkou pozici jsme připravili Nicole
Grünthalové, ale vypadá to, že se tato

Adéla Půlpánová je lídrem dětské reprezentace
a její ambice navíc posílila klisna LA GABANA
nadějná jezdkyně s obtížností velmi rychle
vyrovnává a i ona je v nominaci pro ME
důležitým článkem. O tom, kdo bude čtvrtým nominovaným rozhodnou výkony na
počátku léta.”
Dodejme pouze, že v případě dětského
ME FEI nominační kriteria nestanovila, ale
všichni uchazeči o start v Paříži musí spl-

Foto K. Návojová

Mezistupeň mezi kategorií junior a senior je již skutečně nemilosrdný a mladé
jezdce již na mezinárodní úrovni nikdo
nešetří. Ti měli ve své GP parkur ještě o 5
cm vyšší. Nikdo ze 46 členného pole jej
nedokázal překonat s nulou. Zvítězil tak Ital
Gregor Gruber (QUIBERON), který inkasoval pouze jeden bod za čas. Z třetího místa
se radovali Slováci díky Bronislavu Chudybovi na COTTON CANDY T se 4 body.
Nejlepší z našich byla Nathálie Crnková
na CONGO KING se dvěma chybami. která skončila na 13. místě. Druhý náš mladý
jezdec Filip Doležala na PIKEUR FELICE
absolvoval se 17 body.
O závěrečné shrnutí jsme požádali
vedoucího českého juniorského týmu Jiřího Pecháčka: „CSIO v Lamprechtshausenu bylo dobrou prověrkou pro evropský
šampionát. O nominaci Barbory Tomanové
a Jana Zwingera asi není pochyb. Se
zvládnutím potřebné obtížnosti poněkud
zápolí Veronika Krátká. Naopak překvapením pro mě byly stále se mírně zlepšující
výkony Michaely Krulichové. O místo pro
tým ME se ale může ucházet více juniorů.
Zatím jsem neviděl Lucii Strnadlovou, ale
výsledky ji z nominačního hledáčku nevylučují a při ČSP v Ptýrově překvapila při Velké ceně i Chiara Szitášová (LANZOR 2),
která se tak opět dostala do evropské
nominační soutěže. Všichni ale musí mít
splněnou kvalifikaci předepsanou FEI. Ta
stanoví při závodech CSI absolvovat juniorské GP s maximálně jednou chybou.”
K. Návojová
Kompletní výsledky z CSIO v Lamprechshausenu naleznete na:
www.horsedeluxe.at/AmadeusHorseJSP/

6. ROČNÍK
MEMORIÁLU
MIROSLAVA BALCARA
a
PUTOVNÍ POHÁR
MĚSTA LOUN
10. července od 9:30 hodin
OBTÍŽNOST: ZM - S**
• stavitel parkuru: Petr Švec
CELKOVÁ DOTACE: 55.000,• Memoriál L** 35.000,(soutěž není přístupná koním, kteří
startovali ve sportovním roce 2009
a 2010 v soutěžích obtížnosti ST
a vyšších)
KONTAKT:

Filip Doležal na LA SILVA získal v nedělním EY CUP v konkurenci 35 dvojic 2. místo

e-mail: J.K.Louny@seznam.cz
Tel.: 736 762 603
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Kolín i ...
Dokončení ze str. 1
obsadí tento termín. A tak nebudou o tomto
víkendu jezdci soutěžit v jižních Čechách,
ale na severní Moravě.

13 hodin skákání
Kolínské kolo bylo pro potíže s pronájmem městských pozemků v loňském roce
poprvé uspořádáno v Ptýrově. Dokonalé
prostředí areálu společnosti PTC a především vynikající povrch stále oblibu areálu
zvyšují a tak se Velká cena Kolína pravděpodobně přestěhuje do Ptýrova natrvalo.
Oblibu soutěží vypsaných při ČSP doložila
invaze startujících. Pro páteční závody
úrovně do 120 cm se čekal nápor startujících. Celkově 269 pátečních startů již není
na našich závodech takovou zvláštností.
Sobota však opět překročila všechny
rekordy. v úrovních -L**- až -ST**- zhodnotili rozhodčí celkocě 364 výkonů a soutěžilo
se nepřetržitě 13 hodin. V soutěži -S**startovalo 128 dvojic a v závěrečném
-ST**- 86. Počtu startů odpovídaly i výsledky. Úroveň -S- zvládlo 40 dvojic bezchybně
a v -ST- stačilo jediné shození nejpomalejší
Barboře Tomanové na KOHEN až na
37. příčku. Pochopitelně všechny soutěže
byly na čas, ale i tak se všechno zvládlo
sice v klidu, ale jen tak tak. Oproti tomu již
byla závěrečná neděle se 190 starty úplně
poklidnou soutěžní procházkou.

KOMENTÁŘE
Absenci
distancí
nemůžeme stavitelům
příliš vyčítat, protože do
kolbiště o rozměrech 60
x 65 m se není snadné
s řadou vejít. Václav
Drbal to napravil v kursu
finále, kde postavil na
diagonálu dva kolmé
skoky na výšce 150
a 155 cm. Tato řada se
pak také stala hlavním
sítem.
Důležité pro budoucnost ptýrovských kursů je
chystaný záměr zvětšení
kolbiště o cca 6 metrů
směrem k tribuně na pravé straně od rozhodčí
věže.

Foto I. Neumannová

Tři junioři
na startu

To, že se jezdci setkali
s výrazně obtížnějším
parkurem postupně naplňovali startující dvojice.
První se blýskl velmi
pěkným
výkonem
Lukasz Koza na PINOT
GRIGIO, který shodil
pouze jediný skok. Vítězná dvojice Velké ceny Kolína nakolbišti v Ptýrově Barbora
Potvrzuje se, že angažo- Tomanová a CLARK 12
vání polského jezdce
ce. Tou byla juniorka Barbora Tomanová
bylo od majitele Vojtěcha Csabiho velmi
na CLARK 12, která se tak stala třetí letošdobrým krokem.
ní vítězkou ČSP. Barbora ve svých přeHned po něm však viděli diváFoto I. Neumannová
svědčivých výkonech pokračuje i v sezóně
ci první nulu v podání juniorky
2010 a čeští fanoušci se mohou začít na
Barbory Tomanové na CAREevropský šampionát v Jardy skutečně těšit.
FUL FRANZ JOSEF. Hned za
Za vítězkou skončili jezdci se součtem 4
několik okamžiků předvedl precizní výkon Aleš Opatrný
body. Za druhým Jiřím Papouškem na
s CARUSO 279 a již byly nuly
HELP, to byl Lukasz Koza s EIBISCH II
dvě. Na třetí ale čekali diváci
a soutěž krásně skončila vynikajícím 4.mísdalších 14 jezdců a třetím
tem pro Petru Charvátovou na VIGORA
z adeptů na vítězství se stal Jiří
(Strážiště). A pátá příčka patřila opět BarPapoušek a HELP. Před ním ale
boře Tomanové (CAREFUL FRANZ
publiku velmi příjemně překvapiJOSEF).
la Chiara Szitášová na LANZOR
Hradecké CSI v Ptýrově
2, když zvládla obtížný kurs
Celkově
se závody kolínským pořadates jedinou chybou, ale i další junilům vydařili a areál v Ptýrově opět splnil
or na startu Jan Zwinger předveočekávání. Již v pátek ale areál opět ožívá
dl na AL CAMPO (přes čtyři shovrcholovým sportem, protože kvůli podmázení) velmi kultivovanou jízdu.
čenému kolbišti se do Ptýrova rozhodli přeNakonec bylo nul sedm
sunou pořadatelé i CSI Hradec Králové.
a všichni bezchybní mohou být
se svými výkony spokojeni. Do
Na CSIO do Hagenu
finále tak postoupili i tři jezdci
Při CSI se opět na startu objeví celá
s jedinou chybou. Se dvěma
naše špička, včetně koní, kteří startovali
koňmi zde byla B. Tomanová,
jak v Lamprechtshausenu tak při Velké
která dokázala bezchybně
ceně Kolína. Doufejme, že tuto zátěž všichabsolvovat i na INSUL TECH
ni adepti na letní evropský šampionát
Lukász Koza na EIBISCH II obsadil při VC 3. místo
CLARK 12.
zvládnou dobře. B. Tomanovou pak čeká
Ještě o kousek vyšší skoky finále, ale
další zkouška, když bude o víkendu 18.-20.
Všechno 150 cm
hlavně technická diagonála způsobily. že
června startovat na juniorském CSIO
I vyvrcholení závodů - Velká cena Kolíbezchybný výkon zopakovala jediná dvojiv německém Hagenu.
na, ale přineslo potvrzení o stále se zvyšujícím počtu dvojic s ambicí startu v úrovni
-T-. Na startu se jich seřadilo 42 a počtu
Odjezd se blíží
startujících odpovídala i úroveň parkuru.
Nyní již čekají koně starty v Anglii. Na
Ten připravil soutěžícím Václav Drbal za
Již podruhé během 14 dní se náš olymplánovaný dlouhodobý treninkový pobyt by
asistence Jana Šímy.
pionik Jaroslav Hatla vypravil k soutěžím
měl Jaroslav Hatla odcestovat do Británie
Pokud byli dosud naši stavitelé kritizovávšestrannosti do Francie. S koněm WESTs celkem šesti koňmi okolo 20. června.
ni za stále zlehčování domácích kursů,
WINDE EL DIVO zde startoval v CCI**
v Ptýrově to rozhodně neplatilo. Václav
a na SECOND SUPREME v CCI*.
Drbal s výjimkou zahajovacího skoku
Závody se konaly 28.-30. května.
postavil všechny skoky na výšku 150 cm.
Pro prestižní školu jezdectví
Spokojen se Jaroslav Hatla vráProtože se naše juniorská reprezentace
v Kuvajtu
til
především
s
výkonem
WESTprávě vrátila z CSIO v LamprechtshauseWINDE EL DIVO. Ten dokázal po
hledáme
zkušeného
instruktora
nu, zajímalo nás srovnání rakouských parvelmi slušném výkonu v drezuře
kurů s tím v Ptýrově. O to jsme požádali
(možno
i
manželský
pár (5.
místo)
inkasovat
v
krosu
pouze
opět Jiřího Pecháčka: „Pochopitelně je
mírně za překročení stanoveného
oba instruktoři)
zde v Ptýrově výška o deset či pět cm vyščasu a na parkuru měl dvě chyby.
ší. V Rakousku ale byly výrazně širší oxery
na
Tento výkon zajistil české dvojici
a hlavně byl každý kurs od začátku do konDresage
and
Show Jumping
velmi
pěkné
4.
místo
v
konkurenci
ce velmi technický. Většina skoků stála
21 dvojic.
v distancích a vzdálenosti nebyly snadné.
Životopisy
a
dotazy
zasílejte přímo na:
Na startu CCI* bylo 67 koní a JaroJinak je ale parkur Velké cena Kolína určitě
slav Hatla na SECOND SUPREME
dosud nejobtížnějším kursem sezóny
www.kuwaittidingcenter.com
zde skončil na 17. příčce.
2010.”

Hatla v Dijonu

DISKUZE

DISKUZE

Jaký by měl být prezident ČJF?
Dalším z autorů v seriálu o prezidentovi ČJF je bývalá drezurní jezdkyně, trenérka, lonžérka voltižních koní a hlavní
organizátorka mezinárodních závodů CVI
LUCKY Drásov Petra Cinerová. Petra
Cinerová také stála za úspěšnou organizací světového šampionátu ve voltiži, který se konal v roce 2008 v Brně.
Byla jsem požádána, abych napsala
příspěvek do diskuse - Jaký by měl být
prezident ČJF?
Netušila jsem v té chvíli, jak to bude
pro mne složité. Možná i proto, že jsem
za mnoho let co se věnuji jezdeckému
sportu a pravidelně po dobu 15 let za
sebou nevynechala jediné ME, MS,
WEG, uspořádala MS a zároveň ME ve
voltiži, odvedla tedy pro ČJF dost práce.
Bohužel, během těch 15 let jsem
musela s ČJF často „bojovat“ a právě
díky ní a jejím představitelům jsem často
přemýšlela, jestli není naše práce a snaha zbytečná.
Můžu napsat, jak by vše mělo ideálně
fungovat. Přestávám ale věřit a téměř se
bojím toho, že to lze. V současnosti však
není pro nás voltižéry ČJF velkým přínosem.
Proto můj příspěvek bude asi odlišný,
možná více pocitový a více kritický.
Spousta konkrétních myšlenek byla
napsána opravdovými odborníky přede
mnou.
Myslím, že ještě patřím mezi ty, co mají
respekt, úctu, pokoru a pod slovem prezident si představuji toho nejvyššího představitele jakékoliv organizace.
Potom by to měl být člověk úspěšný,
uznávaný,s přirozenou autoritou, odborník i manažer. Snad i dobrý psycholog.
Měl by mít možnost, vybírat si k sobě
tým lidí, kterým důvěřuje, kteří budou
odpovědni za svoji práci. Pro všechny
jeho spolupracovníky by měla být čest,
tyto funkce zastávat.
Prezident musí mít o této práci přehled
a mít rozhodující slovo. Jazyková vybavenost je dnes nutností. Pokud je dobrý
manažer i tento handicap může zvlád-

Dvakrát voltiž
CVIO** Stadl Paura
Rakouské voltižní CVIO se konalo ve
dnech 13.-16. května. ČR reprezentovala
seniorská skupina z Albertovce a dva jednotlivci z TJJ LUCKY Drásov.
Po prvním kole skončila česká skupina
až na 10. místě. Druhé kolo už vypadalo
mnohem lépe a naši měli dokonce 4. nejlepší “volnou”. Propad z prvního kola byl,
ale natolik velký, že to již na posun vzhůru nestačilo.
V jednotlivcích startovala Jana Sklenaříková a Lukáš Klouda (CAPITANO,
lonž. Petra Cinerová). V silné konkurenci cvičenců z celé Evropy se Jana Sklenaříková umístila na 17. místě. Lukáš
Klouda po předvedení standardního
výkonu ve všech sestavách uzavřel první desítku.
Bohužel celé závody doprovázelo velmi
nevlídné počasí. Chlad a déšť tak velmi
celé závody zkomplikovaly.

CVI** Mastrer Class
Wiesbaden
Nejúspěšnější čeští voltižní jezdci přijali pozvání do Wiesbadenu, které se
konaly 21. - 23. května a byly zařazeny
do úrovně Master Class. Ekipu tvořil

nout. Byla jsem v této situaci při organizaci
MS ve voltiži, ale protože všichni ostatní
v týmu pracovali na 100% , vždy jsme si
poradili.
Prezident by měl být hrdý na všechny,
co se snaží dobře reprezentovat ČJF, ať
jsou to sportovní výkony, organizování akcí
a pod, bez rozdílu o jakou disciplínu či člověka se jedná.
Příznivci všech jezdeckých disciplin by
měli cítit podporu. Nejen po finanční stránce, ale především je často ještě důležitější
podpora psychická. Jezdecká federace by
se takovým přístupem měla postarat
o všechny "nadšence" tak, aby je zbytečně
neztrácela. Není náhodou a nebo pouze
ekonomickou krizí, že se čím dál více
vrcholných akcí ruší.
Jako vrchol považuji naše několikaleté
snažení uspořádat MS, které se uskutečnilo v roce 2008, ovšem za nedůvěry ze strany ČJF.
Stále se mluví a píše o tom, jak by vše
mělo vypadat, co změnit, dělat, ale je
potřeba opravdu začít s realizací. Pokusím
se nastínit několik problémových oblastí:
• Je nutné zlepšit komunikaci s ČJF,
i např.: prostřednictvím nově založených
dalších asociací? Tak bude využito zpětné
vazby i od jezdeckých oddílů a lépe všichni
poznají, co se líbí anebo nelíbí .
• Velkým problémem je stálý nedostatek
peněz. Nepřijímám argument, že nemáme
sponzorům co nabídnout? Co je víc než
mistr světa? A to není jediný titul, kterým
se může ČJF pochlubit.
• Velmi obezřetně zvažovat zvyšování
členských příspěvků? Nedivila bych se,
kdyby se začaly jezdit pouze hobby soutěže? K čemu dnes rekreační sportovci, kteří
se jezdectvím skutečně pouze baví vlastně
federaci potřebují? Kolik ale potom zůstane
reprezentantů? Se snižujícím počtem licentovaných jezdců si pak nedokážu představit výšku příspěvku.
• Navrhovala bych udělat výběrové řízení
na člověka, který se pokusí sponzory shánět a motivovaný bude procenty ze získaných peněz?
Vím nejlépe, jak těžké je sponzory shá-

Petra Cinerová
nět. Když ale opravdu chcete, pak jde
všechno. Náš generální sponzor dal na
MS několik milionů, škoda jen, že si na
něho federace nevzpomněla, třeba jen
pozváním na takovou událost, jako je
galavečer jezdeckého sportu v Praze na
Žofíně. Alespoň to bylo možné pro takového donátora udělat?
Mám pocit, že si u voltiže všichni na
velmi dobré výsledky zvykly a tak je
téměř jedno, jestli jste mistr světa, 30. na
ME, jestli uspořádáte oblastní přebor, či
MS. Za chvíli tak nebude ochoten pracovat nikdo.
Aktuálně bojují čeští voltižéři o účast
na WEG v Kentucky. To jen z důvodu, že
sami chceme reprezentovat. Peníze pro
převoz koně jsme si sehnali. Ale zajímá
to vůbec federaci? Dokonce se může
stát, že nebudeme moci prezentovat logo
CZECH TEAM…. Je to v pořádku?
Ať je prezidentem kdokoliv, za mne
můžu říct, že jeho nejtěžším úkolem
bude, aby získal důvěru nejen pro svojí
osobu, ale i v celou ČJF. Abychom byli
hrdi, že můžeme reprezentovat nejen
svoji zem, ale i ČJF.
A pokud to jednou nějaký prezident
dokáže, ať pracuje co nejdéle, jak to jen
půjde.

kůň CAPITANO , lonž.
Petra Cinerová a jezdci Jana Sklenaříková,
Lukáš Klouda (Lucky
Drásov), Petr Eim (Tj
Voltiž
Tlumačov)
a z TJ Orion Praha
Josef Zelinka (LUGÁNO) a lonžérka Nora
Hořická.
Závody se konaly na
všech kolbištích zároveň, od pátečního rána.
Z jedné strany krásného
zámeckého parku se
ozývalo burácení diváků
při parkurovém skákání
a na druhé straně areálu hrála hudba při drezurním Küru.
Voltižní soutěž začínala ve 20:30 hod kategorií žen. Jana Sklenaříková
si
bohužel
vylosovala startovní čís- Čeští voltižéři ve Wiesbadenu
lo jedna, což je na závoČeští reprezentanti zvládli sestavy slušdech handicapem. Současně se začátně. Spokojen byl zejména Josef Zelinka,
kem voltižních soutěží, které probíhaly na
který se po prvním kole zařadil hned za
drezurním kolbišti, končila na vedlejší parněmeckou elitu na 5. místo. Nakonec nejkurové aréně soutěž Mini-Maxi. Ve chvíli,
lépe dopadl Petr Eim, který skončil na
kdy se skokani dostali za hranici 200 cm
7. místě. Josef Zelinka byl osmý a Lukáš
začali diváci tak fandit, že byl začátek volKlouda devátý, stejně jako Jana Sklenařítiže raději odložen. Start naší jezdkyně byl
ková.
tak několikrát změněn.

ZE ZAHRANIČÍ

ZE ZAHRANIČÍ

Superlize kralují Francouzi
Úcty hodnou tradicí sedmdesáti osmi
pokračování se chlubí pořadatelé mezinárodních závodů v Římě. Kolbiště umístěné
v centru Věčného města na Piazza di Siena,
v parku historického Villa Borghese, patří
k nejkrásnějším na světě. Autorem parkurů
byl znovu domácí stavitel Uliano Vezzani
a na jeho kurzy, stejně jako před týdnem
v Turíně, bylo slyšet jen samou chválu.
Vyvrcholením konkúru byl páteční superligový Pohár národů. V soutěži se tentokrát
včetně „hostujícího“ domácího družstva
představilo jedenáct týmů. Překvapením prvního kola, byla diskvalifikace doposud spolehlivého holštýna CRISTALLO s Richardem
Spoonerem v sedle, který si postavil hlavu
před modrobílým dvojskokem. Na to v americkém týmu vypukla mobilizace, protože
riziko nepostupu do druhého kola pro loňského vítěze bylo akutní. Nakonec se to
s odřenými zády o jeden bod podařilo odvrátit. Černý Petr stejně jako v minulém kole ve
Francii, zůstal Holanďanům, kde jistě už bijí
na poplach a Polákům pro které je Superliga
asi přece jen velký krajíc. Znovu byl výborný
Andrzej Lemanski tentokrát v sedle 11letého
oldenburského hř. CASTIGLIONE, který

Zduchovické kolbiště ožilo v uplynulých
dvou týdnech nejprve Českým šampionátem mladých koní (25.5.) a ve středu 26.
května i dalším kolem KMK.
Následující víkend 29.-30. května patřil
druhému kolu seriálu Fitmin Junior Channel Star 2010. Na programu byla plejáda
soutěží pro koně i pony.
Kompletní výsledky naleznete na
www.kone-zduchovice.cz
Nyní se ale již ale vše připravuje na
mezinárodní závody CSI P-CH-J-YR-U25
Saint Norbert Zduchovice pro pony, děti,
juniory, mladé jezdce a jezdce do 25 let,
které se konají 25. - 27. června.
O účast na těchto mezinárodních závodech zatím projevili zájem jezdci z Holand-

inkasoval pouhý jeden bod. Bohužel,
ostatní jeho kolegové shodili dva respektive tři skoky a to je v této společnosti moc.
Z prvního místa postupovali se čtyřmi
body Francouzi, překvapivě spolu se
Španěly, osm bodů si nesli Švýcaři, Irové, Němci, Britové a Švédi, dvanáct měli
Italové a šestnáct USA. Druhé kolo
zvládli suverénně s nulou Francouzi, ve
složení Penelope Leprevost s hřebcem
MYLORD CARTHAGO*HN (Carthago),
Kevin Staut s bělkou SILVANA (Corland), Nicolas Demotte s 11letým
LUCCIANNO*HN (Burggraaf) a Patrice
Deleveau s hnědkou KATCHINA MAIL
(Calvaro), Zůstaly jim čtyři body a závěrečný jezdec ani nemusel na start. Pro
Francouze je to druhé vítězství v řadě
a jejich forma je obdivuhodná. Druhou
příčku obsadili Britové, ve složení Nick
Skelton s holštýnem CARLO (Contender), Peter Charles s 18letým
MURKA'S POM D'AMI (Bon Ami), Ben
Maher s hnědákem ROBIN HOOD
W (Animo), John Whitaker s hřebcem
Foto S. Grasso
PEPPERMILL (Burggraaf). Ani oni ve
druhém kole už nic nepřipsali a s osmi
body skončili druzí. Třetí místo obsadili
ex equo Irsko a Španělsko s dvanácti
body a pátí Němci měli šestnáct. Šestí Francouzka Penelope Leprevost na MYLORD
skončili Američané s dvaceti body, když CARTHAGO byla jednou ze tří jezdkyň, které
CRISTALLO svůj na exes zcela zapo- dokázaly PN v Římě absolvovat dvakrát čistě
mněl. Italové nasbírali dvacet čtyři, hledajíKompletní výsledky naleznete na
cí se Švýcaři dvacet osm a Švédové třicet
www.piazzadisiena.it
dva. Žádné body do tabulky nedostanou
Pořadí Meydan Superligy
Holanďané, kteří v prvním kole inkasovali
sedmnáct a Poláci dvacet jedna.
po 2. kole:
Obě kola bez trestných bodů dokázaly
1. Francie - 20, 2. Velká Británie - 12.5,
přejít jenom tři pohledné jezdkyně. Fran3. USA - 10, 4. Německo a Španělsko couzka Penelope Leprevost, Lucreicia9.5, 6. Irsko - 8.5, 7. Švýcarsko - 4, 8.
Pilar Cordon ze Španělska a Janne-FredeŠvédsko - 2, 9. Holandsko a Polsko - 0
rike Mayer z Německa. Z mužů to
Příští kolo bude už 4. června ve švýcarnedokázal nikdo.
ském St Gallen.
Václav K. Dvořák

Foto J. Matuška

Sobotní -L- ve Zduchovicích započítávané do seriálu Fitmin Junior Channel Star vyhrála Dagmar Neumannová na GINGER 3 (JK JS Ctěnice)
ska, Německa, Rakouska, Slovenska a pořadatel očekává potvrzení
z Maďarska a Polska. Uzávěrka přihlášek je 15. června.

SIEC WYS 2010 zahajuje na Cash Ih Tour
Ještě před těmito závody se však ve Zduchovicích budou konat
další závody v rámci seriálu Case Ih Tour, jejichž součástí bude
i první kvalifikace pro letošní ročník Světového seriálu mládeže
SIEC WYS 2010. Další česká kola pak proběhnou v Herouticích
(3.-4.7.) a v Trojanovicích (7.-8.8.). Přihlášky do soutěžře družstev
Světového seriálu přijímá Zdeněk Goščík na goscik@tiscali.cz

REPORTÁŽE
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V Mostě Aleš
V sobotu a neděli 22. a 23. května se
soutěžilo na kolbišti Hipodromu Most a na
programu závodů byly soutěže až do úrovně -ST-.
Předposlední soutěží byl skok úrovně S**-, ke kterému nastoupilo 33 dvojic. Po
rozeskakování osmi (tři dvojice k rozeskakování nenastoupily) zvítězilů Petr Kuba na
OUTSIDER DE GRANDRY ze stáje Kentaur Prostějov před Ivanou Hronovou
s TIMPEX ÁBRÁND (Opatrný Hořovice)
a Janem Chýlem s MAMIO (Stáj Chýle).
V závěrečném -ST**- startovalo 24 koní
a do rozeskakování se dostalo devět dvojic. První dvě místa obsadil Aleš Opatrný
s koňmi QUORUM G a TITAN R.S. před
Veronikou Macánovou na CHIN CHIN
(Tecton Most) a Veronikou Krajníkovou na
BALIRINA (Accom Praha).
Kompletní výsledky na www.hipodrom.cz

Memoriál V. Sixty
Ve dnech 12. 13. června se
v Zemském hřebčinci v Písku koná
IV. ročník Ceny českých chovatelů.
Pořadatelem závodů je TJ Sokol hřebčinec Písek.
Na
programu
soboty jsou dvě
nižší otevřené soutěže a pak Cena českých klisen (6, a 7-8 leté, 125/135 cm).
Soutěž je vypsána jako Memoriál MVDr.
Vlastimila Sixty. Již z názvu vyplývá, že se
jedná o soutěž pro klisny českého chovu.
Stejně tak následující -ST**- je vypsáno
jako Cena českých chovatelů a je přístupné pouze koním českého chovu.
V neděli otevřené soutěže (-L**-, -S**-,
-ST**-) jsou současně i oblastním mistrovstvím Jihočeského kraje pro juniory, mladé
jezdce, ženy a seniory.
Pořadatel připravil finanční ceny včetně
premií pro chovatele a majitele v celkové
výši 187 000,- Kč.

Pohár podruhé

Foto J. Matuška

Mělnická dvojice Karolína Hájková a SABINA byla nejúspěšnější mezi pony při Fitmin
Junior Channel Star ve Zduchovicích

V sobotu 12. června se v zámeckém
areálu ve Ctěnicích v Praze 9 - Vinoři koná
druhé kolo 7. ročníku seriálové soutěže pro
jezdce na pony O pohár hlavního města
Prahy. Závody pořádá JK Jezdecké společnosti Ctěnice. Na programu jsou dva
ponyhandicapy -ZL- a -L-. V rámci závodů
proběhne v areálu ve Ctěnicích dětské
odpoledne. Rozpis závodů naleznete na
www.jsctenice.cz

Všestrannost i drezura v Brně
Generálka na CDI
Areál na Panské Líše v Brně hostil 23.
května drezuristy při Jarní ceně. Z celkově
sedmi úloh ovládli tři úlohy úrovně -L- a -Sslovenští jezdci. Vedle SG a IM I byla rozpisem vypsána i IM II. Ta měla ale pouze
dva startující a Ema Jančářová na ATHOS
7 (Vega Brno) s přehledem zvítězila nad
Alexanderem Onoprienkem s UFO 2 (Varta
Aleka). Kompletní výsledky naleznete na
www.panskalicha.cz
Soutěže byly generálkou na 12. ročník
CDI-W, který se v areálu koná ve dnech
18.-20. června. Zatím mají pořadatelé
potvrzenou účast jezdců z Maďarska,
Rakouska, Švýcarska, Polska, Lotyšska,
Německa, Holandska, Kanady a samozřejmě České republiky. Rozpis obsahuje tradičně tři úrovně: Velká runda - Intermediate II, Grand Prix, Grand Prix free style test,

Malá runda - Prix st. Georges, Intermediate
I, Intermediate free style test a úlohy pro
mladé jezdce - Young riders individual test,
Prix st. Georges, Young riders free style
test. Začátky jsou plánovány každý den
v 10.00 hodin.

Olympionička na startu

O víkendu 28.-30. května obsadili Panskou Líchu militaristé. I když počasí nebylo v posledních týdnech ideální, trať byla
bezpečná pro koně i jezdce. Hlavní
zásluhu na tom měl stavitel trati
Miloslav Příhoda st. a jeho asistent, motěšický Palo Adamatěm.
Pořadatelé byli rádi především
za účast dvojnásobné účastnice
olympijských her Margit Appelt,
která si nakonec odvezla dvě
vítězství. V soutěži stupně -ZLs koněm RONJA
APPELT a v soutěži
stupně -L- se SPACE
JET. I vítězství v první
soutěži stupně -Z- patřilo zahraniční účastnici Kláře Abrahamfyové
na JAWA-2 ze Slovenska.
Slovenská ekipa se
v Brně představila ve
velmi silné sestavě
a ve všech soutěžích
předvedla výborné
výkony. Domácí se
radovali z prvního místa Elišky Opravilové
z JK Panská lícha na
HUGGIE, která vyhrála
mistrovství JmO ve
Foto Z. Šedá
všestrannosti seniorů.
Kompletní výsledky na
Dvojnásobná olympionička Margit Appelt byla hlavní www.panskalicha.cz
ozdobou soutěží všestrannosti na Panské Líše
M. Rozsypalová

Sportovní
kalendáﬁ
8.6.
9.6.
11.-13.6.
12.6.
12.6.
12.6.
12.-13.6.
12.-13.6.
12.-13.6.
12.6.
12.6.
12.-13.6.
12.-13.6.
12.6.
12.-13.6.
12.6.
12.-13.6.
13.6.
13.6.
13.6.
16.6.
18.-20.6.
18.-20.6.
19.-20.6.
19.6.
19.-20.6.
19.6.
19.6.
19.-20.6.
19.6.
19.6.
19.6.
19.-20.6.
19.-20.6.
19.6.
19.6.
19.6.
20.6.
20.6.

Třeština - Háj
Z-S + pony
Ptýrov
Z-S
Litomyšl
L-T ČSP
Ctěnice
ZL-L pouze pony
Přítoky
Z-L
Horky n. Jizerou
Z-L
Heroutice
D/Z-S KMK
Písek
ZL-ST
Javorník
D/Z-T
Jaroměř - Josefov
D/Z-S
Dlouhá Ves u Rychnova
Z-L
Brno - Soběšice
D/Z-T
Hradec n. Moravicí
Z-S
Trojanovice
D/Z-L
Otice
Z-S
Karlovy Vary S. Role
Z-S
Prostějov
D/Z-L
Újezd u Běhařovic
Z-L
Troubky
Z-L
Jihlava
D/Z-S
Litomyšl
Z-L
Brno Soběšice
D/S-TT CDI3*-W CDIY
Radslavice
V/T + pony
Praha Cís. ostrov
Z-ST
Praha - Orion
D/Z-L + pony + paradrezura
Opřetice
Z-ST
Stará Boleslav
Z-ZL
Mělník
D/Z-S
Zduchovice
Z-ST
Plzeň Bory
D/Z-T
Židovice
Z-S
Hustířany
Z-S
Loštice CIC*/CCN*/CNC** + pony
Opava Kateřinky
Z-S
Děpoltovice
Z-ST
Kroměříž
Z-S
Hybrálec
Z-L
Heroutice
Z-ST + pony
Klatovy
Z-S

Převzato z www.cjf.cz

Laptop na obdélníku
Kůň Jiřího Pecháčka LAPTOP, kterého
jsme vídali na parkurech i úrovně -STmožná zahájil drezurní kariéru. V úlohách
úrovně -L- ho předvedla již na třech závodech Kateřina Hrdličková a dvojice má na
svém kontě již i dvě vítězství.

INZERCE

SPORT

Proč spí koně
vestoje?
101 odpovědí na zvídavé
otázky týkající se záhad spojených s koňmi, s jejich veterinárními zvláštnostmi a podivným chováním.
Ať už chováte ke koním
obdiv, užíváte si s nimi zábavu,
anebo na nich jezdíte, rozhodně o nich v této knize zjistíte
mnoho nového. Od šlechtění
a zvláštností až k veterinárním
tipům.
160 stran 140x185 mm,
nápaditá grafická úprava, 160
stran, brož s klopami, EAN
978-80-7252-286-6, MC cca
179,-Kč, vyjde v dubnu.

47. Cena
Chodska
Poslední víkend v květnu se
v Domažlicích konala 47.
cena. Chodska, jejíž součástí
bylo i seniorské mistrovství
západočeské oblasti. Přeborníkem oblasti se na parkuru -Sstal Luděk Smaha na EROS 4
(Smaha Dýšina). Vítězem
Ceny Chodska (-ST-) se stal
Kamil Papoušek na BAXTER
(Srnín)
před
Ondřejem
Nágrem s CASINO (JS Mariánské Lázně) a Petrem
Dohnalem, který startoval na
ADÉLA S (Stáj Dohnal).

Smutná zpráva přišla ze
severu Moravy, kde 5. května pod dlouhé nemoci zemřel ve věku 67 let sedlář
Karel Mročka. Vedle svého
řemesla byl Karel Mročka
od počátku 80. let i průkopníkem westernového a distančního ježdění.

Výsledky
Heřmanův Městec 22.5.
všestrannost -ZL- (12) 1. Raušová - BOBO 1 (Dolní Chabry),
-ZK- (16) 1. Havelková - NARDY 1 (JK Tůně).
Brno-Panská Lícha 23.5.
drezura DD (24) 1. Orthová - LA
VIENNA (SVK), DJ (17) 1. Vančo - LORETTA (SVK), SG (11)
1. Skripová - MONTEK (Skrip
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Dobročovice), IM I (5) 1. Skripová - MONTEK (Skrip Dobročovice), IM II (2) 1. Jančářová ATHOS 7 (Vega Brno), JU (16)
1. Soustružníková - FIEELA
(PM Brno), JD (12) 1. Rosická ARMEN (SVK).
Praha-Komořany 23.5. drezura Z1 (7) 1. Pačesová MORAVA 2 (Epona Praha), Z2
(13) 1. Hrubešová - DAQUAN
(JS DDM Praha), Z3 (17) 1.
Chocová - WELFENPRINZ (JK
ICDC Prague), LO (9) 1. Hrdličková - LAPTOP (Leonard Praha), L1 (5) 1. Habásková ROULETTE (JK Ronex), L5
(10) 1. Rosická - GERONIMOR (JK Céva), DD (18) 1. Neumannová - WELFENPRINZ (JK
IDC Prague).
Ptýrov 28.-30.5. Velká cena
Kolína ČSP -Z- 4-5letí (16) 1.
Beranová - LADIMOZ (JK Mozaika), ostatní (55) 1. Větrovská LIBEREC (Javorník), -ZL- děti
a jun. (39) 1. Pružinová - KASKADÉR (Mělnická Vrutice),
ostatní (77) 1. Plundrová - NORMAN (JS Plundra), -L**- (79) 1.
Plundrová - NORMAN (JS
Plundra), 2. Šoupal - COTILLAK (Olympia), 3. Vachutka CALIPPA-T (TJJ Pegas), dvouf.
sk 110/120 cm (46) 1. Šafrata -

SISSI 3 (JK Louňovice), -L**(104) 1. Veselovská - KIRA 1
(JK Suchá), 2. Papoušek J. BROOKE (JK Věštice), 3. Jandourek - BORGIO (Karsky), S**- (128) 1. Zwinger - SISI 5
(JK Mustang), 2. Holtgrave-Osthues - CORUBA 2 (Německo),
3. Jandourek - BORGIO (Karsky), -ST**- (86) 1. Crnková CONGO KING Gain (JS Bost),
2. Skřivan - MERCEDES 1 (Stáj
Manon), 3. Pařenica - CALLEDA (Audit Sulice), 4. Jandourek
- CASIO Karsky, 5. Minxová SABOCCO i2M (JK Liboš), -L**(59) 1. Stonjeková - VIDINA 1
(Marengo), 2. Tomanová COLOMAN (D&J), 3. Veselá SÁRGARÓZSA (Libchavy), S**- (89) 1. Poláková - QUENTA
1 (Stáj Polák), 2. Holtgrave-Osthues - NHENRIETTE P (SRN),
3. Kuba - OUTSIDER (Kentaur),
Velká cena Kolína -T**- (42) 1.
Tomanová - INSUL TECH
CLARK (D&J), 2. Papoušek J. HELP (JK Všetice), 3. Koza EIBISCH II (Mustang), 4. Charvátová - VIGORA 1 (Strážiště),
5. Tomanová - CAREFUL
FRANZ JOSEF (D&J).
Domažlice 29. - 30.5. 47.
Cena Chodska -Z- (55) 1. Tolarová - PEPPER/PAŠÁK (JS

Podhradí Vlčtejn), -ZL- (82) 1.
Otradovec - CLER (JK Otradovec), -L- (46) 1. Rédl - VIKTORIA 1 (Bernartice), -L- (31)
1. Smaha - BRITT (Smaha
Dýšina), -S- (40) 1. Smaha EROS 4 (Smaha Dýšina), 2.
Nágr - DAHLIA VAN ROSSEM-

HOF (JS Mariánské Lázně), 3.
Doláková - WINDSOR (Diana
Bohemia s.r.o.), -ST- 47. Cena
Chodska (20) 1. K. Papoušek BAXTER (JO Srnín), 2. Nágr CASINO (JS Mar. Lázně), 3.
Dohnal - ADÉLA S (Petr
Dohnal).

Foto R. Polanecký

V sobotu 22. května se konal v hřebčíně Favory v Benicích desátý
jezdecký den. Ve zhruba šestihodinovém odpoledním programu
byli návštěvníkům představeni nejenom významní koně z benického chovu, ale diváci mohli vidět i celou plejádu spřežení, ukázky
sportovní zápřeže i práce pod sedlem či v postroji. Ústředními
aktéry pod vedením Romany Krausové byli pochopitelně oba hlavní jezdci Favory Team Benice Jan Exnar (foto) a Jiří Nesvačil st.
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