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Junioﬁi ve formû
Ptýrov podruhé
Během několika dní se skoková veřejnost opět vypravila do Ptýrova. Po třetím
kole ČSP (VC Kolína), zde své závody
uspořádal Janákův východočeský sbor selké jízdy a Tarpan Odolena Voda. Hradecké
kolbiště bylo zalité vodou a tak se i CSI*
Hradec Králové konalo v Ptýrově.

Známý z Hartpury
Pro pořadatele CSI je v evropsky přeplněném kalendáři zajistit zahraniční účast
obtížné. Do Hradce - Ptýrova dorazilo celkem 19 koní z Polska a Německa. Na startu se pochopitelně objevil již před týdnem
startující Němec Holtgräve-Osthues. Tomu
přišla skutečnost, že nemusel cestovat do
Hradce jistě nejvíc vhod a mohl celý týden
v Ptýrově v klidu trénovat. Na jeho výkonech to bylo také hned znát a po řadě
Foto I. Neumannová

umístění a vítězství byl při závěrečném
hodnocení vyhlášen nejúspěšnějším jezdcem závodů.
Největší zahraniční atrakcí byl ale britský
stavitel parkurů Peter Gillespie. Toho
pomohl pořadatelům zajistit Radovan
Šalek, díky svým kontaktům získaných při
různých školení FEI.
Peter Gillespie staví především v Británii
a Irsku a na otázku JEZDCE zda stavěl
i při nějaké významnější evropské soutěži
odhalil, že byl stavitelem evropského šampionátu v Hartpury. Na to že zde vyhrál
Aleš Opatrný si již nepamatoval, ale věděl,
že vítěz byl nějaký méně známý jezdec
z východní Evropy.

Jandourek jede
Senzační sezónu zažívá Ludvík Jandourek. Ve svých úspěších pokračoval i při
CSI* Hradec Králové. V pátek a sobotu
nenašel přemožitele v hlavních
soutěžích do 140 cm. Obě vítězství získal v sedle ABC CATARO
Wepol, který již při vstupu do
sezóny svoje možnosti naznačil.
Před Velkou cenou Hradce Králové tak byl jedním z favoritů.

Prima parkur
Závěrečná Velká cena (140
cm + zkrácené -T-) byla výborným vyvrcholením závodů. Britský stavitel připravil v prvním
kole několik technických kousků
a sledování soutěže tak bylo velmi divácky atraktivní. Největší
potíže dělal jezdcům vodní příkop
s následným dvojskokem ze
dvou stacionát.
Na start soutěže se postavilo
32 dvojic a po první půlce bylo
jasné, že bezchybné absolvování
bude výrazem skutečné kvality.
Nakonec se to povedlo sedmi
dvojicím.
Druhé kolo již tak zábavné
nebylo. Překonat ale bezchybně
osm skoků do 150 cm se ukázalo nad síly většiny. Jako první ze
sedmičky bezchybných se to
podařilo až juniorce Barboře
Tomanové na stále se zlepšujícím CLARK 12. Ta se tak rázem
vyhoupla do průběžného vedení.
Za chvilku zbývali do konce již
jen dva jezdci a tak ve vzduchu
viselo další vítězství pro stáj DanJiří Luža (RONALDO S) ze stáje Schneider Plzeň pro- ce and Jump.
měnil hned svůj první důležitější start po nucené dovolené ve vítězství
(Pokračování na str. 2)

Vítěze druhého kola O pohár Prahy Filip
Tošovský na LIPÍK (JPS Vanice) dekoruje
starostka Prahy 9 Čakovice Alena Samková

O pohár Prahy
ve Ctěnicích
V zámeckém areálu ve Ctěnicích ve
Vinoři (Praha 9) se v sobotu 12. června
konalo druhé kolo seriálové soutěže ve
skocích na pony O pohár hl. města Prahy.
Tradičně byly na programu dvě soutěže,
zahajovací ponyhandicap -ZL- (Cena společnosti JRS) a seriálový ponyhadicap -L(Cena společnosti Dance & Jump). V první
soutěži zvítězila mezi 17 pony Eliška Pavlíková na CIPÍSEK 1 (JK Všemily). Hlavní
soutěž vyhrál mezi 18 dvojicemi Filip
Tošovský na LIPÍK (Vanice) před Ingrid
Bayovou na REPSI (Těchlovice) a Anetou
Paličkovou s LIMBA 1 (JK Český Dvůr).
V průběžném pořadí seriálu tak vede
Ingrid Bayová, která získala doposud 15
bodů za 5. místo v 1. kole a 2. místo ve
Ctěnicích. Na druhém místě průběžného
pořadí je Anna Kukrechtová (12) před
Terezou Kožnarovou (11).
Třetí kolo Poháru hl. města Prahy se
koná v sobotu 28. srpna opět ve Ctěnicích.
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Dokončení ze str. 1
Přišel ale další bezchybný výkon a ten
se podařil Jiřímu Lužovi na fenomenálním
RONALDO-S (Schneider Plzeň). Jiří Luža
se na naše kolbiště vrátil po šestitýdenní
dovolené, vynucené pohmožděným ramenem po pádu ve Zduchovicích. Návrat se
mu tak výborně vydařil. Byl druhým dvakrát
bezchybným, ale s rychlejším časem ve
druhém kole. Vše mohl rozhodnout již jen
Ludvík Jandourek na CASIO Karsit. I on
byl bezchybný, ale o třetí vítězství při
CSI ho připravil o 0,7 s horší čas.
Kompletní výsledky naleznete na
www.tarpan.cz

Honzova Litomyšl
Ve dnech 11. - 13. června pokračoval
X. ročník Českého skokového poháru čtvrtým kolem v Litomyšli. Kolbiště Za primátorskou hrází bylo i přes přívalové deště
slušně připraveno.

Páteční a sobotní kvalifikace
V pátek dosáhli na nejvyšší příčky ještě
senioři. V nejvyšším skákání (dvouf.
130/140 cm) to byl pořadatel Jiří Skřivan
na MERCEDES. V dalších dnech se však
čím dál více prosazovali mladší jezdci.
V sobotu si domácí diváci užili především -S**-, kde téměř až do konce soutěže
vedli pouze příslušníci dynastie Skřivanů.
Teprve poslední jezdci z 82 členého pole je
dokázali překonat a tak se Jan Skřivan
(VINIVIDIVICI), Petra Skřivanová (ODYSSEA) a Miroslava Skřivanová (AFRODITA
4) umístili až na 6.-8. místě.
V závěrečném -ST**- se rozeskakovalo
10 dvojic a domácí Petru Skřivanovou na
ODYSSEA porazil pouze Jiří Luža s LAND
REBEL-S (Schneider).
Pro nedělní soutěže byly páteční a sobotní starty kvalifikacemi a tak se podařilo
organizátorům zredukovat startovní pole
nedělního programu. Tím byl také zajištěn
časově snesitelný průběh závěrečného dne.

V nedělním -L**- zvítězila juniorka Kristina
Stonjeková na VIDINA 1 (JK Marengo)
SISI 5, který tak porazil Jana Bubna (IRON
1) i Aleše Opatrného (VERDI 6). I díky
tomuto vítězství se Jan Zwinger stal i vítězem 4. kola DaJ Junior Cup.

Voltižní vystoupení XXL
Na laické publikum se v Litomyšli nezapomíná a v rámci doprovodného programu
se představily i dámy v sedle (pozvánka na
MČR v areálu na Suché 4. - 6. července)
a voltižní skupina TJ Lucky Drásov. Největší ovace od diváků ale získala voltižní dvojice XXL Aleš Suchánek a Michal Mundil,
kteří cvičili na chladnokrevném koni Čenda
ze stáje Suchá. Lonžoval je sám mistr světa Petr Eim. To že si ze sebe umí udělat
legraci pak dokázal v roli voltižního cvičence i Aleš Opatrný.

Po Barboře Honza

Na start VC Litomyšle (-T**-) se postavilo
25 dvojic. Parkury stavěl Robert Smékal za
Všechny nedělní soutěže tak byly určeny
asistence Václava Drbala. Tato dvojice již
pouze pro čtyřicítku nejlepších. Ve vstupv letošním roce prokázala, že staví na české
ním -L**- (+ finále) si nejlépe vedla úřadujípoměry těžké kurzy a stejně tak tomu bylo
v Litomyšli. O to je
cennější, že se do
finále
nejlepších
deseti dostal junior
Jan Zwinger. Ten
v sedle AL CAMPO
potvrdil
úžasné
schopnosti
koně
a v této kombinaci
vyrůstá pro českou
juniorskou reprezentaci velmi kvalitní dvojice. Spolu s Janem
Zwingerem se s nulou
do finále dostal i Aleš
Opatrný na QUORUM
G a Jiří Skřivan na
MERCEDES 1. Pouze juniorský reprezentant ale dokázal
zvládnout i finále bezchybně a poprvé tak
Foto K. Návojová
zvítězil v ČSP.
V
průběžném
Aleš Suchánek je stále se zlepšující moderátor a bavič při jezdec- pořadí ČSP 2010 je
kých soutěžích a neváhal pobavit diváky i v Litomyšli
na prvním místě stále Ludvík Jandourek.
Jeho náskok je však již minimální a o bod
cí mistryně mladších juniorů Kristina Stonza ním je Martin Šoupal. Třetí je Jiří Papoujeková na VIDINA 1 (JK Marengo).
šek a čtvrté dělené místo patří Barboře
Ve druhém finálovém závodě (-S**- +
Tomanové a Petře Charvátové. Další kolo
finále) dokázaly pouze tři dvojice absolvoČSP se koná v Opavě 25. - 27. června.
vat obě kola bez trestných bodů. NejrychKompletní výsledky naleznete na
lejší ve finále byl junior Jan Zwinger na
www.ceskyskokovypohar.cz K. Návojová

Juniorská neděle

Peníze nebudou?
Národní hřebčín má za sebou několik
měsíců práce jejímž jediným cílem byla
změna statutu ze státního podniku na státní příspěvkovou organizaci. Veřejnou informací je, že se jednalo o zcela účelovou
operaci s jediným cílem. Čerpat evropské
prostředky z Integračního operačního programu (IOP), který není určen státním podnikům.
Celá tato změna byla jistě spojena
s ekonomickými nároky a budoucímu provozu hřebčína přinese i řadu komplikací.
(Např. to, že tento typ státního vlastnictví
byl doposud praktikován u organizací
muzeálního typu a výnosy z činnosti jsou
určeny výhradně pro další sbírkovou
a vědeckou činnost ap.). Na všechny tyto
okolnosti upozorňoval již i bývalý ředitel NH
MVDr. Jaroslav Dražan, který chtěl proto
do příspěvkové organizace převést pouze
historické budovy, na jejichž rekonstrukci
by byla případná evropská dotace určena.
Koně a chov chtěl ponechat i nadále ve
stávajícím státním podniku.
S minulým ředitelem Jar. Dražanem je
spojena ještě jedna zajímavá informace.
Jeho odvolání bylo zdůvodněno chybami
v žádosti o tolik skloňovaný příspěvek
z IOP Evropské unie. Tyto chyby měly být
důvodem, proč NH v roce 2009 na peníze
nedosáhl. Jar. Dražan se však již na sklonku roku hájil, že následek a příčina jsou
účelově zaměněny. Formální chyby v projektu byly podle Dražana nalezeny proto,
že ve skutečnosti již žádné prostředky ve
škatulce IOP nebyly.
Zpravodaji JEZDEC se z velmi dobře
informovaných zdrojů podařilo získat informaci, že bývalý ředitel měl nejspíš pravdu
a do Kladrub žádné evropské peníze v nejbližších měsících nedorazí. Prostředky IOP
pro ČR jsou již rozděleny.
Další zdroj odhalil JEZDCI, že jedinou
nadějí je, že se některému z příjemců prostředků nepodaří již přidělenou dotaci
vyčerpat do konce roku 2014, kdy musí být
unijní prostředky přidělené ČR definitivně
zúčtovány. NH tak bude pouze pasivně
čekat, zda se někomu z šikovnějších či
rychleji připravených nepodaří zrealizovat
zamýšlené záměry. Je otázkou, zda tato
naděje stála za změnu statutu a nebo zda
byla změna statutu NH „potřebná”
i z jiných, veřejnosti stále ještě skrytých,
důvodů.
Cyril Neumann
Foto K. Návojová

První vítězství v ČSP získal v Litomyšli
junior Jan Zwinger na AL CAMPO
(Mustang Lučina)
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ryovou (RICHMOND) v St. Georg a následně
pak obsadila dvě 2. místa v IM I a IM I Kür za
maďarskou dvojicí G. Komjáthy (WOLKENSTERN).
Hana Vášaryová kralovala mezi mladými
koňmi s LA FLEURETTE. Další vítězství si
odnesla i v sedle ZAFFIER (-L-) a na RICHMOND (JD).

Češi v zahraničí
Sigismondi v Lipici
Téměř 130 koní z dvaceti zemí se sjelo ve
dnech 27. - 30. května do slovinské Lipice na
CDI 3*-W/CDIY/CDIJ 2010.
V rámci CDI 3*-W startovalo 90 koní,
včetně Fabrizia Sigismondi na CHAMBERLAIN, který se představil v malé rundě. Celkem soutěžilo na této úrovni (SG, IM I a vIM
I) 29 dvojic. Ozdobou soutěže byla účast
slavných jmen jako např. Christine Stückelberger ze Švýcarska či Elena Sidneva
z Ruska.
V úvodní Prix St. Georges byl český reprezentant oceněn 63,789%, což stačilo na 14.
místo. Zvítězila Italka Maria Milla na SERENATE s 68,000%.
V úloze IM1/2009 se soutěžilo o postup do
nedělního finále. Třinácté místo Fabrizia
Sigismondiho na postup stačilo.

Foto D. Sorm

Fabricio Sigismondi - CHAMBERLAIN
V nedělní volné jízdě startovala naše dvojice jako druhá v pořadí. F. Sigismondi byl
s předvedením úlohy velmi spokojen. Zisk
65,550% pak stačil a 10. místo. Z vítězství se
radovala Rakušanka Nina Stadlinger na
QUANDU s 71,150%.
Grand Prix bylo rozděleno na kategorii CDI
3* s kvalifikací do Grand Prix Special a CDIW, kvalifikační pro Grand Prix Kür. V první
kategorii nenašla v obou kolech přemožitele
Uta Gräf na LE NOIR. V nejvyšší kategorii
pak zářil britský olympionik Richard Davison
na HISCOX ARTEMIS. V Grand Prix zvítězil
před Michalem Rapciewiczem na RANDON
z Polska a Peterem Gmoserem na COINTREAU z Rakouska. V küru se Peter Gmoser
dostal na druhé místo a třetí příčku obsadil
Maďar Robert Acz s WEINZAUBER.
D. Sorm

Úspěch v Alpách
Za hustého deště se ve dnech 4. - 6. června sešli příznivci všestrannosti v rakouském
městečku Laintal nedaleko Gratzu, aby se
zúčastnili soutěží úrovně CIC* a CCI**.

I v Motěšicích vítězství

Karolína Žižková na DARWIN v Pezinoku
V úrovni CIC* startovalo 24 dvojic a ČR
reprezentovali Petr Pejřil (PASTOR 1), Kristýna Dostálová (LESTER) a Zuzana Šmídová
(ROSA 1)
Velmi pěknou drezuru předvedl Petr Pejřil
na PASTOR 1, který po zisku 49,9 bodů skončil na průběžném 5. místě. Náš jezdec pak přidal k hodnocení pouze 4 body za shození na
parkuru a z Rakouska si odvezl vítězství.
Kristýna Dostálová skončila na 17. místě a
Zuzana Šmídová byla vyloučena na parkuru.
K soutěži CCI** nastoupila za ČR Barbora
Žáčková (FREY) a Sabina Erbeková (JOHANKA 2). Společně s nimi se na start postavilo
dalších 14 startujících. Naše jezdkyně začaly
slušně a po drezuře obsadily 7. resp. 8. místo.
Sobotní kros se konal již za velkého vedra.
Zvlášť terénní zkouška soutěže CCI** tím
byla hodně ztížena. Kros měřil pět kilometrů
a měl 35 skoků a diváci viděli i několik pádů.
FREY B. Žáčkové, která navíc starovala se
zlomeným prstem, ztratil hned na druhém
skoku podkovu, ale
i s tímto handicapem
zvládl terén pouze
s penalizací za čas.
Stejně
si
vedla
i JOHANKA Sabiny
Erbekové. Celkově
obsadily naše jezdkyně 8. (B. Žáčková)
a 9. místo.

Pezinok
v české režii
Ve stejném termínu
(5.-6. června) startovali čeští drezuristé ve
slovenském Pezinoku.
Nejvíce se zde dařilo
Karolíně
Žižkové
a Haně Vášáryové.
Karolína Žižková nejprve zaujala s mladým
CARTIER DIAMOND,
když vyhrála zahajovací Z1. Především
byla ale spokojena na
DARWIN. S tím zvítězila před Hanou Váša-

Pro prestižní školu jezdectví
v Kuvajtu
hledáme zkušeného instruktora
(možno i manželský pár - oba instruktoři)
na

Dresage and Show Jumping
Životopisy a dotazy zasílejte přímo na:

www.kuwaitridingcenter.com

O týden později, ve dnech 11.-13. června
se soutěžilo při CCI* a CCI** ve slovenských
Motěšicích. K jedné hvězdě nastoupil
v záplavě především maďarských dvojic
(12), ale i jezdců z Rakouska (5) a Bulharska
(5), Miloslav Příhoda na GOMBA 1. Náš jezdec po slušné drezuře (5.) již žádné další
trestné body neinkasoval a v konečném hodnocení ve 26 členném startovním poli zvítězil.
V úrovni CCI** startovalo pouze osm koní
a jen čtyři dvojice soutěž dokončily. Poslední
z nich skončil na 4. místě Miloslav Příhoda na
REBELLION 1. Zvítězil i u nás dobře známý cpt.
Paul Adams na ALGORITHM z Velké Británie.

Barbora Žáčková na FREY skončila při
CCI** v Laintalu na 8. místě

Z DOMOVA

NÁZORY

Jaký by měl být prezident ČJF?
Vážení čtenáři z důvodů neočekávaného pracovního vytížení autora dalšího příspěvku do rubriky o budoucím prezidentovi ČJF, jezdce a chovatele Jan Chýleho, si tentokrát musíme na jeho názor počkat do příště.
Redakce

Český drezurní pohár
Polovinu ze stanoveného počtu deseti kvalifikačních závodů má za sebou ČDP 2010.
V půlce května (15.-16.5.) na Vondrově (JTJ
Holiday Horses Club) zářil Fabrizio Sigismondi, když všechny své čtyři starty s CHAMBERLAIN (2 x SG a 2 x IM-I) proměnil ve vítězství.
Pro Top Ten Cup zde byly vypsány čtyři soutěže se 40 starty (12+14 v SG a 6+8 v IM-I).
V kategorii Novice Cup se na prvních dvou až
třech místech střídaly Eva Jančaříková (FIORELA QUEEN a CHARLES CHARMING)
s Hanou Vašáryovou (CLARISSA a LUIS
LASALLE). V této kategorii byly vypsány tři
úlohy (2 x JU a JD), rovněž se 40 starty.
ČDP pokračoval 5. - 6. června v Praze
v areálu TJ Žižka Praha současně s Mistrovstvím hl. m. Prahy a soutěžemi KMK. Pro
kategorii Novice Cup byly vypsány dvě soutěže (JU a JD), pro kategorii Top Ten Cup to
byly tři úlohy (2 x SG a IM-I).
Závěr první poloviny kvalifikací se konal
v Brně, kde se 12. - 13. června závodilo v JK
Panská Lícha. V poněkud komplikované
kombinaci otevřených soutěží a soutěží pro
Mistrovství Jihomoravské oblasti bylo pro
kategorii Novice Cup odjeto celkem šest úloh
(3 x JU a 3 x JD). V kategorii Top Ten Cup se
jezdci utkali ve čtyřech soutěžích (2 x SG + 2
x IM I). Výsledky na www.panskalicha.cz

V kategorii Top Ten Cup má pět a více
startů jedenáct dvojic a mezi nimi si prozatím
nejlépe vede Fabrizio Sigismondi s CHAM-

Cena českých
chovatelů

Průběžné pořadí po pěti kolech
V polovině kvalifikace mají již některé dvojice požadovaný minimální počet pěti startů
a tak průběžné pořadí má již konkrétnější
podobu.
V kategorii Novice Cup je jich 13 a na čele
průběžného pořadí je Roman Bravenec
s DR.SCHIWAGO (průměrné hodnocení
63,596 %) před Evou Jančaříkovou s FIORELA QUEEN (63,524) a Idou Jančářovou
s BOHÉM (62,979). Ve skupině dvojic se
čtyřmi absolvovanými starty jsou čtyři s průměrným hodnocením na 60 % a tím i se
značnou šancí na postup do finálové desítky.

BERLAIN (66,901) před Michaelou Habáskovou na SAPIENS-K (64,824) a Hanou Vašáryovou s RICHMOND (63,673). Do pořadí
však jistě zasáhne Karolina Žižková (DARWIN - 4 starty - 66,842). Eva Jančaříková
(GUARDIAN ANGEL - 4 starty - 65,921) již
sedlo tohoto koně opustila, a tak pro tuto
dvojice je finále pravděpodobně uzavřeno.
V sedle GUARIAN ANGEL nyní působí Kateřina Říhová - po šesti startech má průměrné
procento 63,216 a v současné době drží
postupové 5. místo. Ema Jančářová (ATHOS
7) má na svém kontě pouhé dva starty, ale
průměrné hodnocení 68,509 jistě o mnohém
napovídá.
ČDP 2010 pokračuje dalšími kvalifikačními
úlohami 26. a 27. června na kolbišti v Karlových Varech - Sadově s pořadatelem JS Gabrielka. Kompletní informace o ČDP naleznete
na www.tjzizka.wz.cz
Ing. Jan Žižka

Ve dnech 12. - 13. června se konalo v Brně
v rámci soutěží Českého drezurní ho poháru
i Mistrovství JmO. V oblastním šampionátu
mladých jezdců s převahou zvítězila se svými
oběma koňmi Lucie Soustružníková (PM
Brno). Vítězství získala na LALIQUE a
2. místo na FIEELA. Tato soutěž byla současně otevřenou soutěží kvalifikace Novice
Cup, kde mezi 24 koňmi Lucie Soustružníková zvítězila s LALIQUE a na 2. místě se
umístila Kamila Kotyzová na ALICE.

Ve dnech 12.-13. června se v zemském
hřebčinci v Písku konal další ročník Ceny
českých chovatelů, v rámci které viděli
diváci i soutěže speciálně vypsané pro
koně českého chovu. Sobotní program
vyvrcholil soutěží -ST**- + finále pro české
koně a ten den již druhé prvenství získal
Kamil Papoušek na BAXTER (JO Srnín).
Mezi 25 dvojicemi se pouze jemu a druhému Matěji Kotalíkovi na CLASIC WAY (Dita
Opalice), podařilo obě části překonat
s nulou.
Kamil Papoušek zvítězil již v předcházejícím Memriálu MVDr. Vlastimila Sixty na
SALLY 17. Tato soutěž byla určena 6letým
klisnám (125 cm) a 7 a 8letým klisnám
(135 cm).
V neděli pak Kamil Papoušek ve svých
vítězných jízdách pokračoval a po prvenství
v -L**- vyhrál i -S**- (obě na STARNATO).
V závěrečném -ST**- (16 start.) zvítězil po
rozeskaskování tří dvojic Jan Majerčík na
GENTLEMAN (Jindř. Hradec) před Tomášem Navrátilem (BENTLEY KLETEČKA)
a Filipem Doležalem na LARAMIS.

Smířený Czech Team

Ve středu 2. června vydala ČJF a ve stejném termínu i společnost Dance and Jump tisková prohlášení k řešení nastalých problémů s použitím loga Czech Team společně
s logem Dance and Jump na reprezentačním oblečení.
VV ČJF původně podepsal se společností D&J dohodu, která ukládala reprezentantům
povinnost používat při při oficiálních reprezentačních výjezdech obě loga společně. Po protestech ze strany reprezentantů bylo ČJF a společností DJ přijato kompromisní řešení.
Z obou tiskových zpráv přinášíme tento výtah:
● Společnost DJ bude prezentována při všech aktivitách ČJF jako „oficiální dodavatel
reprezentačního vybavení”.
● Na povinném vybavení reprezentantů bude logo společnosti DJ možností, nikoliv povinností.
● Společnost DJ poskytne všem reprezentantům, pokud se rozhodnou umístit na ně logo
DJ, reprezentační oblečení za velmi výhodných podmínek. (Za cenu nákupní, pokud se rozhodnou pro logo Czech Team i logo DJ, se slevou 25% pokud se rozhodnou pouze pro logo
Czech Team).
● Na závodech nejvyšší úrovně smlouva dovoluje jezdcům na reprezentačním oblečení
a vybavení zviditelnit své sponzory, pokud na něm logo Czech Team nebude spojeno s přímým obchodním konkurentem DJ.
● Na závodech, které nespadají pod závody nejvyšší úrovně, mohou jezdci propagovat svého sponzora na oblečení společně s logem Czech Team anebo bez něho. Výjimkou je přímý obchodní konkurent DJ, kterého mohou jezdci propagovat na těchto závodech pouze
bez loga Czech Team.
● Všichni ostatní zákazníci si budou moci v prodejně DJ zakoupit zboží označené logy
Czech Team a Dance and Jump se slevou 20% a dalších 5% z ceny získá ČJF na rozvoj
jezdeckého sportu.
Všechny další dokumenty (Marketingové využití loga Czech team, Povinné vybavení
reprezentace a nový Reprezentační řád naleznete jako přílohy č. 1, 2 a 3 v zápisu z jednání
VV ČJF ze dne 16.5. 2010 na www.cjf.cz
Zástupci Asociace parkurových jezdců ještě chtěli, aby byla smlouva časově omezena
pouze do konce roku 2010, ale o délce platnosti smlouvy žádná tisková zpráva nehovoří.

V německých Cáchách vrcholí přípravy na
nejprestižnější jezdecký festival CHIO
Aachen. Ten se koná ve dnech 9. - 18. července. Cášský stadion, který je každoročně zvelebován a zdokonalován, bude mít
novou dominantu. Tou se stane televizní
věž, ve které naleznou útočiště německé
stanice ARD, WDR a ZDF. Kompletní informace o CHIO Aachen 2010 naleznete na
www.chioaachen.de
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Napínavé
Cannes
Čtvrté
kolo
nejbohatšího
skokového seriálu Global Champions Tour zavítalo 12.června na
francouzskou
Rivieru, do filmového města Cannes. I letos
vyrostlo kolbiště
v centru letoviska
na
veřejném
sportovišti, kde po většinu roku hrají zdejší
muži francouzskou specialitu petang. Parkury stavěli před dvanácti tisíci diváky
domácí stavitelé Serge Houtmann a Luc
Musette. Kurz prvního kola byl pro zúčastněné jezdce poměrně snadný. Ze čtyřiceti
tří startujících jich sedmnáct zůstalo bez
chyby a dalších patnáct skončilo se čtyřmi
body. Zato na druhém kole si dali stavitelé
záležet. Náročné byly obě kombinace
a problémy dělala i distance po trojskoku,
nebo řada před věží rozhodčích, a hlavně
časový limit. Přesto se pěti jezdcům podařilo ani ve druhém kole neinkasovat a ti se
utkali v dramatickém rozeskakování.
Jako první, německý vítěz Světového
poháru Markus Ehning se skvělým holandským hř. PLOT BLUE (Mr. Blue). Hned od
startu nasadil ohromné tempo, ale stala se
mu osudnou stacionáta po obratu 4/37,88. Úřadující mistr Evropy, domácí
Kevin Staut s hnědákem LE PRESTIGE
ST LOIS (Quidam de Revel) jel za bouřlivé
podpory publika velice riskantně. Čas měl
skvělý, jen to chtělo přidržet před posledním skokem… 4/36,29.
Další na startu, odbornice na rychlá
rozeskakování, Jessica Kürten v sedle
nedostižné klisny LIBERTINA (Libero H).
Byla úžasná až na ten poslední oxer, stejný jako Kevin Staut - 4/36,78. Zopakovat
triumf chtěl i vítěz posledního kola v Turíně,
Marko Kutscher se 14letým holštýnem
CASH (Carthago). Šel rychle, skvěle se
i otočil, ale ani on se chybě nevyhnul 4/37,14. Vítězství tak leželo na stříbrném
podnose před poslední startující Edwinou
Alexander se subtilním a obratným ryzákem CEVO ITOT DU CHATEAU (Le Tot de
Semilly). Edwina si dala záležet a všechny
skoky najížděla korektně, hezky zvolna
a vyplatilo se to. S časem sice o osm vteřin
pomalejším, ale hlavně bez chyby, si dojela
pro šek na 95 tisíc EUR. Druhý Kevin Staut
získal 57 tisíc, Jesica Kürten 38tisíc, Marko
Kutscher 21.850 a Marcus Ehning si odvezl 18.050 EUR.
Příští kolo Global Champions Tour bude
v nedalekém Monte Carlu 26. června.
Kompletní výsledky naleznete na
www.jumpingcannes.com

Zastaví někdo
Francouze?
O prvním červnovém víkendu pokračovala ve švýcarském St Gallen elitní soutěž
národních týmů Meydan Superliga. V reprezentativním jezdeckém areálu, který pamatuje legendární deštivé mistrovství Evropy
před patnácti lety, na prostorném travnatém
kolbišti stavěl parkury renomovaný domácí
stavitel Rolf Lüdi. Deštivé počasí, které
i letos sužuje Evropu, donutilo pořadatele
zrušit čtvrteční program, ale v pátek na
Pohár národů se svatý Petr umoudřil
a chvílemi dokonce vysvitlo slunce. Pořadatelům se podařilo udržet povrch v dobrém
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stavu, byť za cenu vyztužení trávníku pískem a posunutí několika skoků před druhým kolem. Parkur byl letos určitě doposud
nejtěžší a i když tentokrát šéfové jednotlivých ekip zřejmě nasadili ty nejlepší, které
mají k dispozici, měli mnozí z nich velké
problémy. Sedmi jezdcům spadl hned první
skok. Těžká byla distance na vratkou stacionátu FEI za vodním příkopem. Nepřekonatelný se zdál mohutný oxer uprostřed
trojskoku a všechno bylo umocněno velmi
přísným časovým limitem.
První kolo zvládli s grácií Francouzi, kteří
si připsali pouhé čtyři body a dobře jim
sekundovali s pěti body Němci. Už patnáct
bodů inkasovali třetí Britové a sedmnáct
měli přes enormní snahu domácí Švýcaři.
O dobrý výsledek moc usilovali Holanďané,
kteří se v obou předchozích soutěžích
nedostali do druhého kola. Začali dobře,
když dva z nich měli jen jednu chybu (oba
pět bodů) a třetí chyboval dvakrát, jenže
ten čtvrtý, tolik úspěšný Marc Houtzager,
hned před jedničkou zastavil a spadnul ze
svého šampionátového hřebce OPIUM
(Polydor). Byl vyloučen a družstvo postoupilo s osmnácti body. Devatenáct mělo
shodně Irsko se Španělskem a za nimi proklouzlo do druhého kola ještě USA. Před
branami zůstali tentokrát Švédové (33) a už
tradičně otloukánci z Polska (44).
I ve druhém kole pokračovala francouzská spanilá jízda, když Kevin Staut v sedle
12letého hřebce KRAQUE BOOM (Olisco)
a Penélope Leprevost s 10letým ryzákem
TOPINAMBUR (Heartbreaker), stejně jako
v prvním kole přešli s nulou a dobře jim
sekundoval Nicolas Delmotte v sedle impozantního hřebce LUCCIANNO*HN (Burggraaf), který měl jednu chybu. Olivier Guillon s 11letým hnědákem LORD DE
THEIZE (Donald Rouge) nemusel ani na
start, protože v tu chvíli jejich vítězství
s osmi body už nemohl nikdo ze soupeřů
ohrozit. Nejblíže byli s třinácti body Němci.
Marco Kutscher se 14letým holštýnem
CASH (Carthago) měl
výsledek 4/4, Carsten-Otto
Nagel
s 12letou bělkou
CORRADINA (Corrado I) 4/0 a Ludger
Beerbaum v sedle
9leté hannoveránky
GOTHA (Goldfever)
1/4. Ani Marcus
Ehning se 13letým
hřebcem PLOT BLUE
(Mr. Blue) 0/DNS
nemusel ve druhém
kole nestartovat. Třetí
příčku obsadilo zkušené družstvo Velké
Británie - bratři Whitakerové a Peter
Charles posílení benjamínkem Ben Maherem - 19 bodů a čtvrté irské kvarteto
nasbíralo 28 bodů.
Pátí skončili domácí,
kterým se nedařilo
jak si představovali,
se 30 body a šestí
Španělé měli 32.
Sedmé USA 39
a nešťastní Holanďané na osmém místě
42 bodů. Bezchybných parkurů bylo
celkem
jedenáct
a v obou kolech to
dokázali jen dva členové vítězného týmu
- Kevin Staut a jeho
přítelkyně Penélope
Leprevost.
Kompletní výsledky
na: www.csio.ch

Foto V. Streun

Člen vítězného francouzského týmu v St.
Gallen Olivier Guillon na LORD DE THEIZE
Superliga po třech kolech: 1. Francie 30, 2. Velká Británie - 18.5, 3. Německo 16.5, 4. Irsko - 13.5, 5. Španělsko - 12.5, 6.
USA - 12, 7. Švýcarsko - 8, 8. Švédsko - 2,
9. Nizozemí - 1, 10. Polsko - 0
Příští kolo se koná v pátek 18. června
v Rotterdamu.
Zahraniční rubriku sestavil
Václav K. Dvořák

SPORT

Zraněný OKI DOKI
OKI-DOKI (Jodokus), ještě nedávno špičkový kůň holandského jezdce Albert Zoera
se těžce zranil v honebním skákání v rámci
CSI v Cannes. Nehoda se stala pod jeho
novým majitelem, Argentincem José Laroccou. Počátkem tohoto roku, když byla uzavřena koupě tohoto vyjímečného 14letého
valacha, oznámil José Larocca svůj cíl - Světové jezdecké hry v záři v Kentucky. Tento
sen se nyní zdá být v nedohlednu. Přivolaný
veterinář konstatoval těžké poranění šlachy
na pravé přední noze a je otázka kdy, a jestli
vůbec, se OKI-DOKI do sportu vrátí.
Albert Zoer se vyjádřil na serveru EquiNews.de „Zastavilo se mi srdce a moc mě
bolelo, když jsem viděl jak odchází po třech."

Řada spřežení
do Altenfeldenu
V tradičním termínu 17. - 20. června
pořádají Rakušané mezinárodní závody
spřežení v malebném městečku Altenfelden. Letos se na závody chystá početná
výprava českých jezdců. Pro jednospřeží je
tento závod poslední možnou příležitostí
kvalifikovat se na MS (Pratoni del Vivaro).
Do soutěže jednospřeží je za ČR přihlášeno sedm startujících: J. Exnar, J.Jelínek, J.
Minarčík, K. Neumannová, L. Jirgala, L.Kurka a P. Jadrníček. V soutěži dvojspřeží nás
bude reprezentovat šest jezdců: E. Zuvač,
J. Juráň, J. Kohout, J. Nesvačil jun., M.
Gossl, R. Nesvačil. A v disciplíně čtyřspřeží
pak P. Vozáb a J. Nesvačil st. Celkem je do
Altenfeldenu přihlášeno 105 startujících.
Připraveny jsou nové maratonové překážky
a jejich přestavbou byl pověřen uznávaný
stavitel tratí Ch. Iseli, který staví i letošního
MS jednospřeží.
J.Pavel

CAI Nebanice 2010
V nezvykle raném termínu se letos konají
mezinárodní závody spřežení zařazené do
Světového poháru v Nebanicích. Jejich 18.
ročník je na programu 1. - 4. července. JO
Agro Cheb musel zvolit tento termín, protože
v polovině července se letos koná CHIO
v Cáchách. Ten je zase posunut kvůli světovému šampionátu ve fotbale, který, přes
obrovskou popularitu Cách, dostal pochopitelně přednost. V Nebanicích se tak nemusíme o zahraniční konkurenci obávat. Přihlášeno je celkem deset států + ČR.
V soutěži dvojspřeží uvidíme 15 párů.
Tradičně nejpočetněji obsazenou soutěží
bude soutěž jednospřeží s 25 účastníky. Při
CAI-A W Nebanice 2010 uvidíme i dvě
kategorie pony. Pro soutěž dvojspřeží je
přihlášeno šest soutěžících, včetně naší
Moniky Pospíšilové a pro soutěž čtyřspřeží
pak šest zahraničních čtyřek.
Rozhodčí sbor bude pracovat pod vedením Ge Königa z Holandska a stavitelem
tratě je Falk Böhnisch (SRN).
V hlavní soutěži čtyřspřeží uvidíme
16 jezdců. Mezi přihlášenými je pět spřežení z první světové desítky např. Thomas
Erikson (SWE), Werner Ulrich či Daniel
Würgler (SUI) a i jediný český jezdec Jiří
Nesvačil st. hřebčína Favory Benice (10.).

Kentucky padlo
Překvapující je především neúčast Petra
Vozába z Národního hřebčína. Především
proto, že tento jezdec chtěl letošní sezónu
zakončit startem na Světových jezdeckých
hrách v Kentucky. Na to, proč v Nebanicích
kladrubské spřežení neuvidíme, jsme se
Petra Vozába zeptali: „Bohužel musím
oznámit, že jsme se startu starokladrubského spřežení NH v USA po úvaze rozhodli
vzdát. Hlavním důvodem je obava, aby
v současné finanční situaci hřebčína nebyl
takto nákladný zájezd vnímán veřejností
negativně. Veškeré náklady měly být sice
pokryty ze soukromých zdrojů našeho
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mecenáše, ale i přes tuto skutečnost bylo
rozhodnuto od startu za mořem upustit.
V plánu tak máme startovat v průběhu léta
dvakrát na závodech v západní Evropě
a start v Nebanicích se nám termínově
nehodí.”

Slatiňanské muzeum
ano či ne
V poslední době se objevila na veřejnosti zpráva, že slatiňanský zámek zruší hipologickou expozici, realizovanou
v 50. letech profesorem Františkem Bílkem. Tato zpráva vyvolala řadu reakcí
včetně dopisů na vedení Národního
památkového ústavu, který zámek ve
Slatiňanech spravuje.
Národní památkový ústav neuvažoval
a neuvažuje o likvidaci hipologické
expozice ve Slatiňanech, naopak má
zájem na zkvalitnění celkové prezentace objektu včetně expoziční části týkající se problematiky koní. Faktem je, že
současný stav interiérové náplně zámku
ve Slatiňanech vedl k počátečním jednáním odborníků NPÚ o určitých
nezbytných úpravách expozice, která
po 60 letech ztrácí v mnoha místech na
reprezentativnosti a degraduje jak
památkovou hodnotu objektu, tak
samotného koně. Proto se započalo
s přípravami nové koncepce, která by
v širším měřítku zhodnotila zámecké
interiéry z doby Auerspergů ve vazbě
na chov koní ve Slatiňanech, v další
části by se zaměřila na význam koně.
Je však třeba uspořádat rozptýlené historické soubory předmětů, další mobiliář
vyžaduje konzervaci či restaurování.
Předpokládá se také rozšíření stávající
prohlídkové trasy o další interiéry. Na
zámecké expozice by pak navazovaly
atraktivní prohlídky stájí, prohlídky dětského hospodářství s živými exponáty,
nebo expozice tzv. Švýcárny, kterou připravuje město Slatiňany a která bude
opět tématicky zaměřena na koně - tentokrát historii starokladrubského chovu.
Areál slatiňanského zámku má v propojení a možné kombinaci těchto lokalit
a expozic do budoucna velký potenciál,
je však nezbytně nutná spolupráce
všech zainteresovaných složek - Národního památkového ústavu, Národního
hřebčína a města Slatiňany.
Naděžda Kubů, Národní památkový ústav

Nabízím výrobu
venkovních a vnitřních
boxů, oken, vrat, žlabů,
přístřešků, parkurových
překážek,
kotců pro psy,
nově i kolotočů, atd.

Pronájem
turnajových boxů.
Tel: 728 162 407

Sportovní
kalendáﬁ
23.6.
24.-27.6.
25.-27.6.
25.6.
26.6.
26.6.
26.-27.6.
26.6.
26.6.
26.-27.6.
26.6.
26.6.
26.-27.6.
26.-27.6.
26.6.
26.-27.6.
26.6.
26.6.
27.6.
27.6.
29.6.
30.6.
1.-4.7.
1.-4.7.
2.-3.7.
2.-4.7.
2.-4.7.
3.7.
3.7.
3.-4.7.
3.-5.7.
3.-4.7.
3.7.
3.7.
3.-4.7.
3.-4.7.
3.-4.7.
3.7.
3.7.
3.7.
4.7.
4.7.
4.7.

Opřetice
Z-L KMK
Zduchovice CSIP CH,J, Y, U-25
Opava Kateřinky
Z-ST ČSP
Stráň Gabrielka
D/Z-L
Poděbrady
Z-S
Kosova Hora
Z-L
Páterov
Z-ST
Mažice
D/Z-S + pony
Chrastava
Z-L
Most
Z-S
Hubiles
Z-L
Janov
Z-S
Hradištko
D/Z-T
Brno Soběšice
Z-S
Nový Jičín Žilina
Z-L
Stráň Gabrielka
D/L-TT ČDP
Martinice Z-L
Žďár nad Sázavou
Z-S
Holešov
D/Z-L
Dešná
Z-L
Brno Soběšice
Z-S
Opava Kateřinky
ZL-S KMK
Martinice
Z-ST
Nebanice CAI-A W 1/2/4 + P 2/4
Zduchovice
Z-S + pony
Sloup v Čechách
MČR - E J, Y
Mikulov
A/L-T
Praha Epona
D/L-T
Nymburk Komárno
Z-S
Heroutice
Z-S + pony
Doubek u Říčan
D/Z-T
Židovice
Z-ST
Javorník
D/Z-T
Brozany
Z-S
Deštné v Orl. horách
D/Z-T
Kolesa CNC*, CIC*/CCN* + pony
Frenštát p. Radhoštěm
Z-S
Dolní Moravice
Z-L
Pravčice
Z-S
Ždírec
Z-L
Mirotice
Z-L
Borová
R
Štarnov
D/Z-S

Převzato z www.cjf.cz

30. Cena rotundy
Na konci května (29.-30.5.) se v Praze na
Přední Kopanině konal již 30. ročník drezurních závodů Cena rotundy. Na programu b
ylo celkem 18 soutěží, které vrcholily urovní
IM I a GP. Ve dvoukolové IM I zvítězila mezi
11 dvojicemi (včetně jednoho účastníka ze
SRN) Adéla Neumannová na EDIE 1 (Zájez).
V soutěžích GP byl jednou úspěšný Alexander Onoprienko (UFO) z Varta Aleko a druhé
prvenství si na své konto připsala Alena Zeusová na CORRADO AZ (JS Cís. ostrov)

INZERCE

SPORT

Bohatý červenec
v Martinicích
Organizačně horký první
prázdninový měsíc čeká areál
v Martinicích. Společnost Equitana připravuje hned patery
skokové závody, které vyvrcholí národním šampionátem ve
dnech 15.-18. července. Týden
před ním však budou v Martinicích ještě skokové závody
úrovně -ZM- až -S**-. Zahajovací prázdninová dekáda pak
nabízí jezdcům i návštěvníkům
čtyřdenní Memoriál Jana
Papouška (samotný memoriál
bude dvoukolové -ST**- o 150
000,- Kč) a pak ještě jednodenní kvalifikace na Český šampionát ml. koní (6.7.) a KMK (7.7.).
Podrobné rozpisy naleznete na
www.equitana.cz

Výsledky

Hlavní soutěž Letních závodů v Nebanicích (-S-) vyhrála mezi dvacítkou startujících Lucie Šímová na PHÉBE z TJ Cheb Háje.

Plzeň-Bory 5.6. 46. ročník
Memoriálu Jindřicha Navrátila -Z(60) 1. Zítková - DESPERADO (JS
Opatrný Hořovice), -ZL- (57) 1. Hladíková - DEWIE (TJ JK Klatovy
Luby), -L- (33) 1. Kůst - PIK LADY
(JS Domažlice), 2. Šlechtová DENZI (JK Chovu koní Bernartice),
3. Dohnal - ZERAFINA 2 (stáj Petr
Dohnal), -S- (8) 1. Málková - COURAGE (Stáj Málek), 2. Ovsjanniková - ANDORRA (JS Podhradí Vlčtejn), 3. Dub - QUICK BOY (JS
Millennium).
Nebanice ?.6. -ZM- děti (7) 1.
ŠŤovíčková - IRON (Nejdek), -ZM(12) 1. Stebelská - MENUET (JS
Mar. Lázně), -Z- (34) 1. Nágr - VIKTORIE (JS Mar. Lázně), -ZL- (37) 1.
Škodová - CALETTO (Třešňák Ostrov), -L- (20) 1. Janča - CONTESSA
(Marktredwitz), -Z- (30) 1. Pospíšilová - GRAMMI (JK Tachov), -ZL(27) 1. Pěchouček - FESTOD VANT

Foto J. Gebauer

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

V úterý 8. června se konalo v Dubicku - Třeštině 4. kolo Moravského šampionátu ml. koní. V kategorii šestiletých zvítězil po rozeskakování Jan Malý na CATANGO E ze Stáje Montána.

Foto J. Gebauer

V Hradci nad Moravicí v soutěži -L**- zvítězila 12. června Zuzana
Ivánková na SALINA 1 (JS Watango Staříč)
(JK Tachov), -L- (26) 1. Pěchouček
- ZENSATION (JK Tachov), -S- (20)
1. Šímová - PHÉBE (Cheb Háje), 2.
Nágr - LAUSBUB (JS Mar. Lázně),
3. Lahodná - RESKÁTOR (Děpoltovice).
Písek 12.-13.6. stupň. obt. do
110 cm (54) 1. Mayer - COLETTE
(JS Ohrazenice), dvouf. sk.
120/130 cm (71) 1. Navrátil BENTLEY KLETEČKA (Navrátil), 2.
Perníčková - ÚSVIT (Heroutice), 3.
Chýle - DILONA (Chýle), 125/135
cm pro 6leté a 7-8leté klisny (17) 1.
Papoušek K. - SALLY 17 (Srnín), 2.
Švec - ATHÉNA 3, 3. Švec ANTARKTIDA (JS Mar. Lázně), ST**- pouze koně českého chovu
(25) 1. Papoušek K. - BAXTER
(Srnín), 2. Kotalík - CLASIC WAY
(Opalice), 3. Kupcová - DUEL 3
(Vondrov), -L**- (34) 1. Papoušek
K. - STARNATO (Srnín), 2. Švec ATHÉNA 3 (JS Mar. Lázně), 3.
Hanušová - CARETINA (JS Ohrazenice), -S**- (34) 1. Papoušek K. STARNATO (Srnín), 2. Doležal F. LARAMIS (ČJK), 3. Papoušek K. LITEA (Srnín), obl. mistr. žen (S**-) 1. Hanušová - ACOBADA (JS
Ohrazenice), -ST**- (16) 1. Majerčík
- GENTLEMAN (Jindřichův Hradec), 2. Navrátil - BENTLEY KLETEČKA (Navrátil), 3. Doležal F. LARAMIS (ČJK), obl. mistr. mužů
(-ST**-) 1. Majerčík - GENTLEMAN
(Jindřichův Hradec).
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