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Kostky jsou vrÏeny
Česká jezdecká federace potvrdila předpokládanou masivní účast českých jezdců na
skokovém ME dětí, juniorů a mladých jezdců.
V pondělí 5. července poputuje do Jardy, které je vlastně předměstím Paříže, mezi francouzskou metropolí a zámkem ve Versailles,
přihláška s celkem 12 jmény.
Vedle dvou kompletních týmů (děti a junioři) budeme mít zastoupení i mezi mladými
jezdci. Na definitivní přihlášce, která poputuje
do Francie, jsou připravena jména: Adéla
Půlpánová, Tina Šalková, Nicole Grünthalová, Lucie Přikrylová a Kateřina Málková
(děti), Jan Zwinger, Barbora Tomanová,
Michaela Krulichová, Lucie Strnadlová a Chiara Szitášová (junioři) a v soutěži mladých
jezdců nás podle očekávání budou reprezentovat Nathálie Crnková a Filip Doležal.
Konec června a začátek července tak
zastihl většinu našich adeptů na evropský
start při závěrečných kontrolních startech,
které měly potvrdit formu koní a současně
i oprávněnost jejich nominace.

Internationales
Jugendreiterfestival
Výraznou ambici na úspěch v Jardy prezentuje systematickou přípravou i nákupem
koně s výraznou zkušeností stáj Dance and
Jump. Seznámení s evropskou konkurencí
i nároky srovnatelné s evropským šampionátem se rozhodla Barbora Tomanová a trenér
Jiří Pecháček ověřit v Hagenu ve světoznámém středisku Ulricha Kaselmanna. Zde se
ve dnech 16.-20. června konal mezinárodní
jezdecký festival určený mladým, jezdcům
a pony. Společně s Barborou Tomanovou si
evropskou úroveň přijela vyzkoušet Chiara
Szitášová a do drezurních soutěží pony se
přihlásila Kateřina Rosická na EMIL R.
Barbora Tomanová dorazila se dvěma jedničkami stáje CAREFUL Franz Josef
a CLARK 12 a Chiara Szitášová s LANZOR
2, která výkonností překvapila při několika
startech v Českém skokovém poháru.
Rozpis soutěží však obsahoval jeden problém. Podle statutu mezinárodních soutěží
byl jezdcům umožněn pouze jeden start denně. Protože v pátek byla pro juniory vypsána
pouze dvě pohárová kola, přišli junioři nestartující v týmech o možnost jednoho startu.
Mezi takové patřily i naše jezdkyně a tak by
vlastně cestovaly na prestižní závody do
Hagenu kvůli pouhým dvěma parkúrům. Česká výprava proti tomu protestovala, a protože
názor získal podporu i dalších takto "postižených" jezdců, byl program narychlo doplněn
o páteční soutěž jednotlivců. Jezdci nezařazení v týmech tak získali možnost startu na
parkuru 1. kola Poháru národů. Navíc byl
dovolen start jezdce v průběhu závodů celkově ve třech soutěžích bez pravidla "jednou
denně".

CAREFUL čtvrtý

Foto J. Gebauer

Jan Zwinger startoval na AL CAMPO v Bratislavské Karpátii. V -T- dokončil s jednou chybou. Posledním jeho startem před ME bude
Memoriál Jana Papouška v Martinicích

Trenér Barbory Tomanové Jiří Pecháček
pak vybral pro CAREFUL hned dva starty ve
čtvrtek. Nejprve to byla zahajovací soutěž
135 cm (8 bodů) a následně hned i kvalifikace pro finále juniorů (140 cm). Zde se po bezchybném rozeskakování umístila mezi 87
koňmi na 4. místě. Na závěr se pak CAREFUL objevil na startu sobotní soutěže (135
cm) pro koně nestartující ve Velké ceně. Tu
absolvoval také s nulou, ta ale stačila mezi
70 dvojicemi pouze na 13. místo. CAREFUL
tak sice neabsolvoval Velkou cenu, ale vzhledem ke své standardní výkonnosti stále
zůstává i on možným adeptem na start při
evropském šampionátu.
CLARK zahájil hned čtvrteční kvalifikací
(Pokračování na str. 2)

V hlavní soutěži CSI Zduchovice Velké
ceně Big Tour (140 cm) zvítězila domácí
Michaela Krulichová na LORETTA 2

Dvakrát
Zduchovice
Zduchovické kolbiště bylo po dva víkendy
dějištěm důležitých skokových závodů. Nejprve
byl ve dnech 19.-20. června v rámci seriálu
Case Ih Tour zahájen druhý ročník týmové soutěže mládeže SIEC WYS. I letos jsou plánovány
tři národní kvalifikace. Po Zduchovicích se skokové týmy dětí a juniorů přesunou ještě do
Heroutic (3. - 4. 7.) a uprostřed léta bude třetí
kolo na severní Moravě v Trojanovicích (7. - 8.
8.). Regionální finále, ke kterému bude přizván
i nejlepší český tým, je pak plánováno buď
v Německu či Holandsku, ale o místu dosud
není definitivně rozhodnuto.
Světový seriál mládeže SIEC WYS však v roce
2010 doznal zásadní změny. V letošním roce jsou
vypsány soutěže pro dvě věkové kategorie. Nejmladší jezdci (12-16 let) soutěží na úrovni do 115
cm a na stejné výšce se bude soutěžit i ve finále.
Druhou kategorií je pak věková skupina 16 - 25
let, pro kterou je již připravena úroveň 130 cm.

Jenom děti
Bohužel v České republice se pro starší kategorii nenašlo dost zájemců a tak pro tento rok
zůstala starší kategorie neobsazena. Ve Zduchovicích se tak sešla pouze čtyři družstva
(Pokračování na str. 3)
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Kostky jsou vrženy
Dokončení ze str. 1
pro GP a absolvoval se 4 body. Páteční první
kolo Poháru národů (140 cm) dokončil se 14
body. Barbora Tomanová pak v jeho sedle
absolvovala i závěrečnou Velkou cenu, kterou měli junioři na programu v sobotu večer.
I zde zvolili pořadatelé časově "úspornou"
variantu, která není příliš obvyklá. Jezdcům
byly dovoleny pouze dvě chyby a po nich
musela dvojice parkur opustit. Ve výsledkové
listině ale je 8 bodů uvedeno jako celkový
výsledek. Z něho se ovšem nepozná, zda
tuto penalizaci jezdec docílil již na počátku či
na samotném konci parkuru.
Technicky náročný kurs přinesl dvojici dvě
chyby a tak naše jezdkyně nemohla parkur
dokončit. První byla v pasáži vodní příkop, po
kterých byl postaven v oblouku na šest krátkých cvalových skoků trojskok (stacionáta,
oxer, oxer). Druhá chyba pak přišla opět na
krátké šesticvalové distanci, v kombinaci stacionáta a oxer. K výkonu dvojice Jiří Pecháček řekl. „CLARK potvrdil, že je skvělým
koněm. Barbora má ale stále mírné potíže
s ovladatelností, které se projevují právě
v technických pasážích, které vyžadují výraznější zkrácení. To bylo i příčinou obou chyb
v GP v Hagenu". Dodejme ještě, že do cíle
GP zbýval již pouze jediný skok.
Chiara Szitášová na LANZOR zahájila
čtvrteční kvalifikací pro GP (140 cm), kterou
dokončila s 16 body. Páteční první pohárové
kolo absolvovala s 22 trestnými body a v GP,
stejně jako B. Tomanová, nedokončila po
druhé chybě. Chiara Szitášová chybovala
poprvé hned na prvním skoku. Pak ale následovala bezchybná pasáž a druhá chyba přišla na skoku č. 9, stacionátě po trojskoku.
K obtížnosti kursů v Hagenu nám Barbora
Tomanová řekla: „Rozhodně se jednalo
o doposud nejobtížnější parkury, které jsem
absolvovala. Jsem ráda, že jsem mohla získat tuto zkušenost, protože se dá předpokládat, že v Jardy bude stát něco obdobného.
Mohu jen opakovat již mnohokrát řečené.
Jedná se o kursy, které nedovolují na
moment přerušit soustředění a jakákoliv chyba v rytmu, je většinou potrestána i více chybami. Všechny skoky jsou přesně či mírně
nad předepsanou mírou a důsledně jsou
dodržovány i šířky."
Kateřina Rosická na EMIL R startovala ve
dvou drezurních úlohách, ale vždy skončila
poslední.

Ještě Wiener Neustadt
Tým Dance and Jump nyní čeká definitivně závěrečný start při CSI ve Wiener Neustadtu (2.-4. 7.). Teprve po něm bude rozhodnuto, zda se na přihlášce putující do
Francie objeví jméno CAREFUL či CLARK.

Naši v Magna Racino
Ve dnech 17.-20. června se v rakouském
Ebreichsdorfu nedaleko Vídně v novém
a moderním areálu Magna Racino uskutečnilo CSN-A* CSNP-A CSN-B. Na programu
čtyřdenních závodů bylo 39 soutěží. Ty probíhaly na dvou kolbištích a zúčastnila se i sedm
českých jezdců s 16 koňmi. Byli to Filip Doležal (CONAIRY, CON CALANDO, LA SILVA
a PIKER FELICE), Ria Hoffmeisterová (PASSOBELO, BB CARTANO), Nikola Grüntalová
(PRIMUS DE L'AUBE, VENEZIA, NIAGARA
LA JUST), Šárka Čapková (COOPER S,
AREZZO, CHESTER 91), Adéla Půlpánová
(DESTINY VD NOORDHEUVEL , LA GABANA), Stefanie Hornig (SNOW WHITE 4)
a René Olšák (LAVER).
Nejlépe se na těchto závodech vedlo bezesporu Šárce Čapkové, které se podařilo
hned druhý den závodů dvakrát zvítězit. Nejprve na COOPER S v soutěži pro 5 a 6leté
koně a podruhé na AREZZO (st. obt. do 100
cm). V pátek se Nikola Gruntálová umístila
na 2. místě s PRIMUS DE L'AUBE v kvalifi-

kaci pro Grand Prix pony (110 cm). Adéla
Půlpánová pak zvítězila v soutěži -L- na LA
GABANA. V následující soutěži se Ria Hoffmeisterová po bezchybném výkonu s PASSOBELO radovala z 2. místa v soutěži stupně -S-.
Závěrečný den se pak v soutěži stupně L- na prvních 11 dekorovaných místech umístily tři české jezdkyně se čtyřmi koňmi. Zvítězila Šárka Čapková na CHESTER 91 před
Adélou Půlpánovou na LA GABANA. Ta
s DESTINY VD NOORDHEUVEL obsadila
i 5. místo.
V nejvyšších soutěžích stupně -T- reprezentoval Filip Doležal, pro kterého byly závody, stejně jako pro dětské reprezentantky A.
Půlpánovou a N. Grünthalovou, přípravou na
ME. Na LA SILVA i PIKER FELICE absolvoval první parkur s jednou chybou. Ve druhém
se pak po bezchybném výkonu umístil
s PIKER FELICE na 10. místě (65 st.).
Kompletní výsledky naleznete na
www.horseshows-magnaracino.at

českého pohledu na věc nesmí junior mladší
16 let startovat ve Velké ceně, bez ohledu
na její obtížnost. To, co se zdálo našim
předkům jako normální, je však z hlediska
výkonnosti dnešních juniorů již zcela
absurdní. O to více, že v rámcové soutěži
takové omezení neplatí. A tak mohl Dominik
Slodczyk v sobotu vyhrát soutěž -ST**-, ale
v neděli do Velké ceny (stejné obtížnosti) již
nastoupit nesměl.

Juniorský Český skokový pohár
Velká cena Opavy (-ST**- + finále do 150
cm) byla 5. kolem Českého skokového poháru. Do Opavy dorazili především jezdci ze
severní Moravy. Většina jezdců z Čech dala
koním jeden víkend volno nebo startovala
v zahraničí. Startovní listina hlavní soutěže
tak měla 28 dvojic.
Dvojice Vladimír Hruška a Pavel Hudeček
připravila příjemný parkur s několika technickými pasážemi a tak se divák měl na co
dívat. Celkem sedmi koním se podařilo zvládFoto: J. Gebauer

CSI*** Maria Wörth Reifnitz
O týden později startoval ještě Filip Doležal (společně s Alešem Opatrným) na závěrečném předšampionátovém startu při CSI3*
v Maria Wörth Reifnitz.
Aleš Opatrný přivez do Rakouska pro soutěž mladých koní 6letého hřebce CASAL
I a pro vyšší soutěže LUKA#S NINJA a QUORUM G. Filip Doležal startoval v Big Tour na
15leté klisně po For Pleasure FOLLOW ME
a v soutěžích do 145 cm na LA SILVA.
Nejvíce umístění získal Aleš Opatrný na
QUORUM, který byl jednou v soutěži 140 cm
i čtvrtý a zajistil si tak body i do seriálové soutěže Amadeus High Tour.
Spokojen mohl být i Filip Doležal, který na
LA SILVA absolvoval závěrečný parkur (-S**145 cm) pouze se dvěma body za překročený čas. V GP se naši zástupci neobjevili.
Kompletní výsledky naleznete na:
http://www.reitsportnews.at/de

Zwinger a Crnková
na Papouška
Dalšími adepty startu ve Francii jsou junior
Jan Zwinger a ml. jezdkyně Nathálie Crnková. Jan Zwinger si poslední mezinárodní zkušenost před Jardy odbyl v Bratislavě, kde
absolvoval v sedle AL CAMPO i GP Karpatia
(150 cm) a s jednou chybou skončil na 12.
místě. I on chtěl, stejně jako Barbora Tomanová, poslední start před ME absolvovat ve
Wiener Neustadt, ale této stáji již nebyla, pro
záplavu startujících, přihláška přijata.
Náhradně tak bude Janu Zwingerovi posledním startem před „Evropou“ Memoriál Jana
Papouška v Martinicích (4. 7.).
Nathálie Crnková a CONGO KING se
naposledy ukázali při Velké ceně v Litomyšli,
kde se dvojici příliš nedařilo. Poslední start
před ME tak také absolvuje tato
jezdkyně na kvalitním povrchu
v Martinicích při Memoriálu Jana
Papouška.

Velká cena
Opavy
Jednou z posledních zkoušek
před juniorským šampionátem
Evropy se stala i Velká cena Opavy ve dnech 25.-27. června. Tradičně na ni dorazili i jezdci z Polska a celkem čtyři prvenství
z celkově devíti soutěží získal
v Opavě patnáctiletý polský junior
Dominik Slodczyk.

Zapomenuté pravidlo
Výkonnost tohoto jezdce odhalila i jeden již zastaralý paragraf
našich národních pravidel. Podle

Vítězka Velké ceny Opavy Lucie Strnadlová
na ATLANTA 12 (Trojanovice) se stala třetím
juniorem, který letos zvítězil v ČSP
nout základní kolo s nulou a tak se do finále
dostali i dva jezdci s penalizací za čas
a jeden se 4 body.
Ve finále však diváci již bezchybný výkon
neviděli a nakonec se z vítězství radoval,
v ČSP letos už potřetí, junior.
Pro Lucii Strnadlovou na ATLANTA 12 se
tak Velká cena Opavy stala nejenom vyvrcholením její jezdecké kariéry, ale i příjemnou
tečnou za předevropskou přípravou. Druhá
skončila Petra Charvátová na VIGORA (Strážiště, před Josefem Kinclem na CASCAR
(Horymas).
Součástí velké ceny bylo i rozloučení
s životním koněm rodiny Zwingerů
TUDOR, který po absolvovní čtyř skoků
parkuru -ST- definitivně ukončil ve svých
20 letech kariéru.

MEMORIÁL
MIROSLAVA BALCARA

LOUNY
10. 7. 2010 od 10:00 hodin

- L**- dotace 35 000,- Kč
Stavitel parkuru Petr Švec

KONTAKT:
e-mail: J.K.Louny@seznam.cz
Tel.: 736 762 603
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KOMENTÁŘE

Bude i Superšampionát?
Zhruba před rokem jsem na stránkách
Jezdce přinesl komentář s názvem Kvalifikace
není nominace. Snažil jsem se v něm přijít na
řešení, jak vysvětlit ambiciózním jezdcům, že
starty na evropských a světových šampionátech „na zkušenou“ jsou nesmyslem a že je
nezbytné rozlišovat kategorii „skutečná šance“
od kategorie „zbožná přání“. Letos, po velkorysé nominaci českých dětí, juniorů a mladých
jezdců na evropský šampionát v Jardy, se tato
diskuse v kuloárech opět bouřlivě rozvinula.
Už jsem měl připraven sloupek, který opakovaně tuto praxi kritizoval, dovolával se zvýšené náročnosti a argumentoval hazardováním
s jezdeckou pověstí České republiky. Jmenoval se opět Kvalifikace versus nominace.
Ale pak jsem zapochyboval. Je opravdu
urputná snaha některých jezdců, majitelů a trenérů o start na vrcholné světové soutěži jenom
výrazem jejich neodbornosti a neschopnosti
zhodnotit své skutečné možnosti? Anebo je to
jenom zákonitým důsledkem velkolepého projektu sportovního jezdectví, který byl odstartován v Evropě po 2. světové válce? Projektu,
který preferuje výsledek kořistnicky dolovaný za
každou cenu. Výsledek, za kterým se skrývají
v první řadě další marketingové projekty. Vždyť
všechno toto FEI, a s ní i ostatní federace, podporuje a celý takový systém již řadu let buduje.
Soutěž je povýšena nade vše. Z evropských

Dvakrát ...
Dokončení ze str. 1
mladších jezdců, kteří budou nyní ještě dvakrát
soutěžit na výšce do 115 cm.
Nejlépe si v prvém kole vedl tým ve složení Zdeňka Vávrová (MEIDLINGER’S LAVINIA), Kateřina Kubrická (ŠEJNA 1), Jiřina
Pružinová (HONOS) a Michael Mácha

a světových šampionátů se stávají obrovské
aukční síně. Startující OH, MS či ME si již na
základě účasti budují své profesní kariéry.
Zakladatelům systému se občas již vše
vymyká z podkontroly. Řešení se zatím
našla. A tak zbyla jen nostalgická vzpomínka
na meziválečnou gentlemanskou ideu soutěže O pohár národů. Dnes máme náhradní
podsoutěž pro všechny, ale zraky jsou upřeny již jen na Superligu. Až příznačné je, že
s totožnými problémy se potýká současná
Evropa i v politické a měnové oblasti. Možná
se objeví i SuperEuro.
A tak se dá očekávat, že vedle evropského šampionátu vznikne i Superevropský
šampionát. Po zkušenostech s úrovní některých dvojic při mezinárodní drezuře v Brně
možná vzniknou i SuperCDI.
Vše s přízviskem Super bude o výkonnosti,
ale především o marketingu a penězích. Ty
budou sice hrát prim i ve zbytku, ale tam zbude stále kousek místa i pro ty ostatní. Pro ty,
které bude účast odměnou za celoživotní úsilí, anebo si jenom zajedou přivonět k pozlátku
světovosti. A i pro ty, kteří jsou více ambiciózní a bezohlednější než je snesitelné. Z nadšení, které budování toho všeho provázelo,
koňařina nenávratně odplývá. Česká republika je jen malým a typickým kamínkem v celé
této hře.
Cyril Neumann
(TASMÁNIE). Tento tým zvládl dvoukolovou
soutěž s penalizací pouhé 4 body.
Druhým vrcholem sobotního programu byla
soutěž Mini-Maxi, ve které se z prvenství, po
absolvování výšky přes 160 cm, radovala Kateřina Vašáková na TOANNA (JK Český Dvůr).
Neděle vyvrcholila soutěží -ST**- s 22 startujícícmi. Po rozeskakování tří jezdců zvítězil Václav Horký na CÁRLET (JK Tandem) před Romanem Šafratou s CHARLIE 11 (JK Louňovice) a Sergejem
Motyguinem se ZOE DE LIEBRI Z (JK Všetice).

CSI Saint Norbert
O týden později byly na programu ve Zduchovicích mezinárodní závody pro pony, děti,
juniory, mladé jezdce a jezdce do 25 CSI
Saint Norbert. Cestu do Zduchovic si tentokrát nenašly zástupy jezdců, ale i tak startovalo cca 100 koní z šesti zemí. Diváci se tak
museli smířit se skromnějšími startovními listinami. O to větší soutěžní pohoda ve Zduchovicích vládla. Početná ekipa přijela z Polska
a Německa a dále ozdobili startovní listiny
jezdci z Maďarska, Rakouska a i dvě jezdkyně ze Švédska.
Parkury stavěl zahraniční stavitel Martin
Otto ve spolupráci s Janem Šímou. Startovní
listiny měly mezi 10 až 20 dvojicemi, málo bylo
dětí. Do Children Tour se jela na výškách
100cm/110cm a byly do ní přihlášeny pouze tři
jezdci na pěti koních. Lucie Přikrylová s LEONA 4, se kterou se chystá na mistrovství Evropy, dvakrát zvítězila. Jedno vítězství a dvě druhá místa získala další adeptka na evropský
start Tina Šalková s FATIMA 7.
Juniorská túra na patřila zcel českým jezdcům. První místo získala dvakrát úřadující
mistryně ČR Kristina Stonjeková na VIDINA 1.
Small Tour byla po celé tři dny otevřena
juniorům, mladým jezdcům a jezdcům do 25
let. Dvakrát se radovali zahraniční jezdci.
Prvenství pro ČR ve Finále (120 cm) zajistil
Jakub Smrčka se SALOME 4.
V GP Big Tour (140 cm) vládli také čeští
jezdci. O zisk nejcenější trofeje se v neděli při
postarala domácí Michaela Krulichová na
LORETTA 2. I pro tuto jezdkyni se domácí soutěže staly vyvrcholením přípravy na evropský
šampionát v Jardy. O prvenství se s ní rozeskakoval pouze Jakub Novotný na FILIGRANO L,
který skončil druhý před švédskou reprezentantkou Veronicou Fischer Hallberg na CORNEL.
Soutěžní program ve Zduchovicích nyní
pokračuje dalším kolem juniorského Fitmin
Cup, který je na programu 2.-3. července.
Podrobné výsledky naleznete na
www:kone-zduchovice.cz

DISKUZE
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Jaký by měl být prezident ČJF?
Další autorem v rubrice o budoucím
prezidentovi ČJF je jezdec a chovatel
Jan Chýle.
Je dobře, že na stránkách časopisu
JEZDEC probíhá diskuze na toto důležité
téma. S velkým zájmem si vždy čtu názory
ostatních pisatelů a jejich pohled na věc
konfrontuji s tím, jak záležitost vidím já.

Odborník - hipolog
Za prezidenta ČJF preferuji odborníka hipologa, nejlépe celoživotně spjatého
s koňským děním u nás a majícího přehled i o vývoji jezdectví ve světě. Musí být
schopen dění a vývoj analyzovat
a následně se snažit vše pozitivní přenést do domácího prostředí. Měl by se
snažit být prezidentem všech členů ČJF.
Chápat jejich přání, potřeby a se schopností empatie jejich problémy i řešit.
Složitost současnosti a řízení dnešní
organizace jakou je ČJF, vyžaduje spolupráci s odborníky a specialisty. Zde
musím souhlasit s Vojtěchem Czabim,
že zvolenému prezidentovi by mělo být
umožněno spolupracovat s takovými lidmi, které si sám vybere, a kteří budou
schopní a ochotni pro danou věc pracovat.Jakými lidmi se zvolený prezident
obklopí, napoví o celkovém směřování
jeho systému vedení. Prezident musí mít
koncepci a program s vizí do budoucna.
Musí být schopen program vytvořit,
představit, nebát se konfrontace
a následně být i prosazovatelem tohoto
programu. Nedostatky ve vlastní programové tvorbě může, alespoň částečně,
nahrazovat přebíráním zahraničních zkušeností. Opravdu nevynalézejme dávno
vynalezené.

Minimum direktiv
Síla programu a tvůrce se pozná na
jeho schopnosti oslovit. Prezident musí
velmi pozorně sledovat a vnímat chování
jezdecké společnosti, musí být schopen
poučit se z chyb. Být pružný v metodách,
ale pevný v zásadách. Vedoucí osobou
ČJF by měl být člověk charakterní, inteligentní a pracovitý s přirozenou morální
autoritou a charismatem. U prezidenta to
platí dvojnásob. O jazykové vybavenosti
není třeba hovořit. Pro takovou funkci je

znalost alespoň jednoho, nejlépe dvou,
světových jazyků nezbytností.
Jsem mínění, že ČJF by měla být chopna zabezpečit pro všechny své členy veškerý servis a služby s využíváním minima
direktiv. Nalézt vyváženost mezi zdravou
a nezbytnou demokracií a zároveň zamezit
vzniku možné anarchie není snadné. Podmínky pro jezdecký sport, které ČJF vytváří
a bude vytvářet musí být takové, aby každý
dostal příležitost se zapojit.

Péče o vzdělání
Zázemí v co nejširší členské základně je
nezbytné a vážnost ČJf bude přímo úměrná tomu, co federace je a bude schopna
svým členům nabídnout.
Rozšiřování jezdecké a obecně hipologické vzdělanosti, obecných principů jezdeckého umění a jezdecké etiky, považuji
za nejdůležitější. V současné době, kdy pro
mnohé jezdce je kůň pouze cvičebním
nářadím, které se vymění v případě nedostatečnosti či nevhodnosti, je hledání pokory k živému tvoru nezbytnou součástí osvěty v rámci hipologické etiky.
Pokud by federace měla vlastní jezdecké a školící sídlo i s jistým počtem jezdecky
korektně vzdělaných školních koní, jednalo
by se o skvělý počin. Učitelem pro jezdce
je vždy kůň.

Podpora reprezentace
Jsem přesvědčen, že čím hipologicky
vzdělanější a movitější bude členská
základna, tím lepší se vytváří pozice pro
špičku. Jezdecká úroveň a šíře kádru jezdců schopných důstojné reprezentace vypovídá o celkové úrovni jezdectví v zemi.
Finanční podpora reprezentace je jistě na
místě při oficielních reprezentačních výjezdech. Souhlasím s názorem A. Starosty, že
sbírání zkušeností na mezinárodních šampionátech je nesmysl. Oficielní reprezentační výjezdy musí být podloženy skutečně
kvalitními výsledky buď z domova nebo ještě lépe ze zahraničních kolbišť. Jezdec je
vždy tak dobrý, jak dobří jsou jeho soupeři.

Spolupráce s chovateli
Vzhledem k tomu, že jsem chovatel, tak
oceňuji spolupráci ČJF s chovatelskými
svazy. Příkladem úspěšné spolupráce jsou
již téměř dvacet let fungující soutěže KMK.

Nominace pro Řím

ME v Pardubicích

V úterý 29. června byla definitivně uzavřena nominace pro MS jednospřeží, které
se koná na přelomu července a srpna
nedaleko Říma na závodišti Pratoni del
Vivaro. ČR budou reprezentovat v kompletním týmu Jan Exnar (Favory Team Benice), Jan Jelínek a Libor Kůrka (3K). Pokud
pořadatelé přijmou i přihlášku čtvrtého
jezdce pro soutěž jednotlivců pocestuje
s touto trojicí do Itálie i Jan Minarčík.

Již třetí evropský šampionát uspořádá
Dostihový spolek Pardubice. Bude se
konat ve dnech 30. července až 1. srpna
a za ČR je již nominace ukončena. Za ČR
budou startovat Miloslav Příhoda na GOMBA 1, Jiří Machovec s ALNAKI, Sabina
Erbeková na JOHANKA 2 a Barbora Žáčková s FREY. vedoucím naší ekipy je Daniela Diringerová.

Smířený Czech Team

Proti našemu sloupku, který vyšel pod
tímto názvem v minulém čísle, se kategoricky ohradil prezident ČJF ing. Jaroslav Pecháček. V úvodu komentáře jsem
použil formulaci „VV ČJF původně podepsal se společností D&J…"
Prezident ČJF uvedl tuto informaci na
pravou míru a zdůraznil, že žádná smlouva podepsána nebyla a všechny materiály byly pouze navrhovanými pracovními
verzemi. Podepsaným dokumentem je
tak pouze závěrečná smlouva mezi společností Dance and Jump a ČJF, o jejíž
obsahu sloupek „Smířený Czech Team"
informoval.
Cyril Neumann

Hatla je už v Anglii
V sobot 26. června odcestovala z Prahy do
Velké Británie výprava z Horse Academy
Radimovice. Náš olympionik Jaroslav Hatla
tak zahájil dlouho připravovaný pobyt na ostrovech, který by měl vyvrcholit účastí na OH v
Londýně v roce 2012. Jaroslav Hatla má
sebou v Británii sedm koní a společně s ním
odjela i Nicola Ečrová a ALVAR. Nyní se v
místě pobytu rozhoduje, zda stáj našeho olympionika doplní ještě nějací domácí koně. Celkem má J. Hatla k dispozici 12 boxů.
Hned v sobotu 3. července budou někteří
mladší koně startovat na jednodenních přípravných závodech. Dva nejlepší členy stáje
pak čeká první skutečná zkouška 8.-11. července v Barbury. SECOND SUPREME by se

Jan Chýle
Tento projekt přináší českému chovu
mnoho dobrého a dnes s odstupem času
jsou k dispozici nezpochybnitelná statistická data.

Profesionální sekretariát
Federace je dobrovolné sdružení
a lidé, kteří přijímají kandidaturu na presidentskou funkci si musí být vědomi skutečnosti, že tato funkce znamená především sloužit. Sloužit dobrovolně pro blaho
celé jezdecké společnosti bez výrazných
osobních zájmů. Takováto služba v čele
organizace s profesionálním sekretariátem je a měla by být výzvou, prestiží a ctí.

Délku v úřadu neomezovat
Základní principem demokracie je
nezpochybnitelné právo volit a být volen.
Jakékoli omezení pouze na dvě volební
období nevidím jako šťastné. Pokud za
prezidentem stojí neoddiskutovatelné
výsledky jeho práce, a pokud je nadále
schopen svým programem a vizí oslovovat své volitele, nechť má možnost být
zvolen opětovně. Příkladem za všechny
je mnohaleté působení Dieter von Landsberg - Velena v čelé německé FN. Tato
mimořádná osobnost německé hipologie
byla ve funkci prezidenta mnoho let
a německému jezdectví to bylo rozhodně
jen ku prospěchu. Najdeme-li takového
presidenta, proč ho omezovat pouze na
dvě volební období.
měl objevit v CIC** a WESTWINDE EL DIVO
v CIC***. Podrobnosti o závodech naleznete
na: www.barburyhorsetrials.co.uk

GP Karpatia
V bratislavské Karpatii se 17. - 20. června
konaly skokové závody GP RS Team. V soutěžích od 100 do 150 cm bylo početné
zastoupení českých jezdců. Ve čtvrteční stupňované obtížnosti 110/120 cm zvítězil mezi
124 dvojicemi Marek Hentšel na SHEILA
Auto Sitta (Baník Ostrava). V pátek porazil
121 soupeřů (120 cm) Jiří Luža s ELISE
S (Stáj Schneider). Ve stotřicítce se stovkou
startujících byl druhý Jan Zwinger s EL
PASO II (JK Mustang). Na stejné úrovni byla
v neděli druhá Veronika Krajníková s BALIRINOU ze stáje Accom Praha (105 st.) a třetí
Josef Kincl s GREAY ROSE (JO Horymas
Horní Město). K hlavní soutěži Grand Prix RS
TEAM (150 cm) nastoupilo 29 dvojic. Po
rozeskakování devíti koní zvítězil Aleš Opatrný na TITAN R.S. (Opatrný Hořovice) před
Zuzanou Zelinkovou s WISTON G (Ulan Bratislava) a Radovanem Šillem s MONARK DU
CHARMEUX (Pezinok). Čtvrtý skončil Jan
Štětina s BALOUBET S před svým stájovým
kolegou Jiřím Lužou na RONALDO S (oba
Stáj Schneider).
-jge-
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Dvě setiny v Monte Carlu
Global Champions Tour se přesunula z festivalového Cannes jen
kousek po Zlatém
pobřeží do hráčského Monte Carla. I zde se těšily
skokové soutěže
velkému zájmu
diváků. Jen prostor, který se
podařilo najít na
nábřeží v blízkosti přístaviště luxusních
jachet, byl ke škodě celého podniku velice
stísněný. Parkur, který postavil Frank Rothenberger pro čtyřiačtyřicítku předních světových jezdců musel být proto hodně technický. Podle ustáleného modelu postupovalo
do druhého kola, kde se rozdávají body
a tučné dotace, osmnáct jezdců. S nulou se
přes první kolo dostalo čtrnáct dvojic a ty
byly doplněny čtyřmi nejrychlejšími s jednou
chybou. Šest jezdců zůstalo bez chyby i po
druhém kole a ti připravili přihlížejícím VIP
celebritám strhující podívanou. První jel
stříbrný z posledních OH Rolf-Göran Bengtsson se svou jedničkou, 15letým valachem
NINJA LA SILLA (Guidam). Snažil se, jel velmi svižně, ale udělal chybu. To Španěl Sergio Alvarez Moya s 10letým hřebcem ACTION-BREAKER (Heartbreaker) jel na jistotu.
I jemu však spadl jeden skok a navíc se
nevešel do časového limitu. Velkou ruletu
roztočil Jos Lansink v sedle 12leté ryzky
VALENTINA VAN'T HEIKE (Nabab de

Reve). Riskoval a zdálo se, že to bude i na
vítězství. To by ale po něm nesměla jít Jessica Kürten s famózní hnědkou CASTLE FORBES LIBERTINA (Libero H). V obou řadách
udělala o cvalový skok méně a čas měla
o pět vteřin kratší. Jenže stále nebyl konec.
Další velká favoritka, Meredith MichaelsBeerbaum s legendou SHUTTERFLY (Silvio
I), byla jen o dvacet jedna setiny pomalejší,
bohužel s jednou chybou. S velkým napětím
očekávala v detailu televizního přenosu
vedoucí Jessica Kürten start posledního
jezdce, kterým byl Brazilec Bernardo Alves.
Předvedl nepříliš známou 9letou belgickou
ryzku BRIDGIT (Kannan). Bylo to však exelentní představení, v dostihovém tempu, se
skvělými obraty a výsledný čas byl o dvě
setiny vteřiny kratší. Dvě setiny měly tentokrát hodnotu 38 tisíc EUR což je bezmála
milion korun.
Výsledek: 1. Bernardo Alves (Bra) 0/35,27
- 95.000 Eur. 2. Jessica Kürten (Irl) 0/35,29 -

Nebezpečná drezura
Přední americký drezurista Günther Seidel, utrpěl těžký pád při přípravě na podzimní
Světové hry ve středisku Klause Balkenhola
v Německu. Pro těžce zraněného rodilého
Němce musel přiletět vrtulník, který ho dopravil na univerzitní kliniku v Münstru. Zde mu
byla operována zlomenina pánve a těžké
poranění plic. Podle posledních zpráv je pravděpodobné, že jednotku intenzivní péče brzy
opustí. Než si ale znovu sedne do sedla bude
asi nějakou dobu trvat.

Rotterdam ovládly Američanky
Pátek 18. června byl nejvýznamnějším
dnem CSIO v nizozemském Rotterdamu,
protože se zde jezdil letošní čtvrtý díl Meydan Superligy. Autorem parkuru byl znovu
Louis Konickx. Kurz, který si pro tento rok
připravil, byl pro valnou část zúčastněné
konkurence korektní, dobře skákatelný, byť
s několika technickými prvky. Muselo se
ale jezdit dopředu, protože časový limit byl
velmi přísný.
První kolo skvěle vyšlo Američankám,
které škrtly jedinou chybu Nicole Simpson
a zůstaly s nulou. Těsně za nimi postupovali do druhého kola se dvěma body Britové. Čtyři body si nesli domácí Holanďané a osm nasbírali dosud suverénní
Francouzi. S devíti body postupovali
Němci a Španělé, Irové měli už dvanáct
a stále se hledající mistři Evropy Švýcaři,
dokonce šestnáct. Před branami druhého
kola zůstali tentokrát Švédové s dvaceti
jedním bodem a nešťastníci z Polska
s dvaceti šesti.
Americké dámské družstvo bylo suverénní i podruhé. Startovalo ve složení: Lauren Hough s 11letým QUICK STUDY
(Quick Starr) 0/0, Candice King a 10letý
bělouš SKRA GLEN'S DAVOS (Carthago
Z) 0/0, Nicole Simpson s ryzákem TRISTAN (Lancelot) 4/1 a Laura Kraut
s 12letým běloušem CEDRIC (Chamberlain) 0/0. V součtu obou kol to znamemalo
skvělou nulu. Druzí byli Britové, kteří v každém kole dokazují, že do Superligy opravdu patří - celkem sedm bodů. Třetím místem konečně zabodovali Holanďané, osm.
Promarněného prvního kola mohou litovat
Němci, kteří ve druhém už nepřipsali ani
bod a s devíti skončili čtvrtí. Pátá příčka
patřila současně Francouzům a Španělům
- dvanáct a sedmá Irům spolu se Švýcary dvacet čtyři body.
V prvním kole překonalo parkur
s nulou osm jezdců a ve druhém třináct.
V obou kolech to dokázali tři členky
vítězného družstva Lauren Hough, Can-

dice King a Laura Kraut a pak ještě
domácí Erik van der Vleuten a Michel
Robert z Francie. Časový limit nedodrželo sedmnáct jezdců. Superligová
tabulka v polovině seriálu: 1. Francie 33.5, 2. Velká Británie - 25.5, 3. USA 22.0, 4. Německo - 21.5, 5. Španělsko 16.0, 6. Irsko - 15.0, 7. Švýcarsko - 9.5,
8. Nizozemí - 7.0, 9. Švédsko - 2.0, 10.
Polsko - 0.0
Připomeňme, že letos sestupují poslední čtyři týmy a nervozity na zadních
příčkách v dalších kolech bude
jistě přibývat. Namočeni jsou úřadující mistři

57.000 Eur, 3. Jos Lansink (Bel) 040,21 38.000 Eur, 4. Meredith Michaels-Beerbaum
(Ger) 4/35,50 - 21.850 Eur, 5. Rolf-Göran
Bengtsson (Swe) 4/39,94 - 18.050 Eur, 6.
Sergio Alvarez Moya (Spa) 5/45,13 - 9.500
Eur
Příští kolo bude 3. července v portugalském Estoril
Podrobnosti najdete na www.globalchampionstour.com

Dozvuk z Hong Kongu
Sportovní tribunál CAS rozhodl poslední
dopingovou kauzu vlekoucí se od OH
2008 v Hong Kongu. Během vyšetřování
přiznal německý jezdec Marco Kutscher,
že jeho kůň Cornet Obolensky byl v průběhu skokové soutěže ošetřen nepovoleným prostředkem Laktanase. V této látce
je obsažena kyselina dichloroctová, která
účinně ovlivňuje odbourávání kyseliny
mléčné z organismu a podporuje regeneraci svalstva. Na svou omluvu uváděl, že
tehdy věřil, že týmový veterinář učinil
nezbytná oznámení a zajistil vše aby ošetření bylo povoleno v souladu s pravidly.
Soud však rozhodl, že osoba odpovědná
za koně je jeho jezdec a proto vynesl tento verdikt. Marco Kutscher je diskvalifikovaný ze všech umístění která na OH 2008
dosáhl. Vzhledem k době, která od incidentu uplynula bylo upuštěno od zákazu
činnosti, ale byla stanovena bezprecedentní pokuta ve výší 10 000,- CHF. Dále
musí jezdec zaplatit soudní výlohy ve výši
dalších 5 000,- CHF. Proti rozsudku se
ještě může Marco Kutscher do třiceti dnů
odvolat.
Diskvalifikace se týká celého německého týmu, protože za podobný delikt byl už
před časem diskvalifikován i Christian Ahlmann.
Zahraniční rubriku připravil
Václav K. Dvořák
Evropy, mistři světa a také tradiční severská bašta - Švédsko. Beznadějná je pozice Polska. Naši severní sousedé se ještě
nedostali ani jednou do druhého kola,
nemají tudíž ani bod a nezískali ani Euro
dotace. Je otázkou, zda si to „získávání
zkušeností” představovali zrovna takhle.
V superlize nás ještě letos čeká 9. července švédské Falsterbo, 15. července
Cáchy, 30. července Hickstead a 6.srpna
Dublin.
Foto D. Caremans

Členka vítězného týmu z Rotterdamu Candice King na SKARA GLEN’S DAVOS
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SPORT

CDI-W/CDIY Brno
Jediné mezinárodní drezurní závody
v ČR, CDI Brno se konaly ve dnech 18.-20.
června. Dvanáctý ročník brněnské mezinárodní drezury ale přilákal výrazně chudší
konkurenci, než jsme byli zvyklí v letech
minulých. Po roční odmlce byla sice opět
vypsána runda pro mladé jezdce, ale ta
nezájmem soutěžících utrpěla nejvíce.
K úlohám pro mladé jezdce nastoupily pouze čtyři dvojice. Tři maďarské a naše
Michaela Lagínová na COURTAGE. Naše
jezdkyně ale dvakrát výsledkovou listinu
uzavřela a tak se ČR nevešla do nedělního
„kür“ finále.
Naopak „malou rundu“ (St. Georg, IM
I a IM I Kür) jsme letos ovládli. Na jejím
startu bylo v Brně 14 koní a pod značkou
ČR startovalo pět dvojic. Společně s našimi
soutěžili v Brně jezdci z Maďarska, Holandska, Švýcarska, Polska, Německa a Slovenska. V této kategorii vévodí české drezuře
Fabricio
Sigismondi
na
CHAMBERLAIN, který se neztratil ani tentokrát. Nejprve skončil za Zsófií Dallas na
DRUPPI druhý v St. Georg. V sobotu v IM
I ho mezi 12 dvojicemi porazila pouze Švýcarka Patricia Sarasin na RODDICK a při
nedělním Kür IM I se 70,700 % dokonce
zvítězil. Kvalitně hájila domácí barvy i Karolína Žižková na DARWIN, která skončila třikrát na 6. místě.
S velkou rundou se na český obdélník
opět jednou dostala i piafa a pasáž. Zatím
sice ještě ne zcela v podání dvou českých
účastníků. Ve skupině GP viděli diváci osm
dvojic a skupinu ovládl holandský jezdec
Aat van Essen na PREMIER. O výkonnost-

ní kategorii výše postoupila od loňského
roku Ema Jančářová na ATHOS. Její předvedení bylo ještě v intencích zahajovací GP
sezóny.
Bohužel skvrnou na brněnském CDI
bylo, že jsme v každé kategorii měli zástupce, který zcela zjevně do soutěže nepatřil.
Pro zahraniční rozhodčí byl jejíich start jen
těžko uvěřitelný. Na hodnocení CDI i výkonů jezdců na konci výsledkových listin,
jsme se zeptali slovenského rozhodčího
a znalce české drezurní scény Ilji Vietora:
Nemohli by sami rozhodčí pomoci
řešit problém nesoudnosti některých
jezdců udělováním nul za neprovedení
cviku? V české drezurní historii se traduje historka o nule v hodnocení, která
vynesla mezinárodní prestiž československému rozhodčímu Františkovi
Jandlovi. Ten nakonec rozhodoval i OH
v japonském Tokiu.
„Pokiaľ sa týka konkrétnych známok
(teda aj nuly), kritériá pre každý cvik a ich
ohodnotenie známkou od 0 do 10 celkom
presne definovala FEI v príručke pre rozhodcov (a nielen pre nich), ktorú som sa
snažil v preklade aspoň v stručnej forme
sprostredkovať aj českým a slovenským
drezúristom. Napr. súťaž GP v Brne rozhodovalo päť kvalifikovaných medzinárodných
rozhodcov, medzi nimi aj pán Gotthilf Riexinger, ktorý rozhodoval na OH v Hongkongu a bolo by teda zaujímavé sa pozrieť na
jednotlivé známky, ktoré udelili oni. Vzhľadom na definíciu nuly som si však istý, že
ňou neohodnotili ani jeden cvik. V konečnom hodnotení získali všichni nad 50 %, to

Mokrý Altenfelden

upravovaván i nedělní parkur. Přes všechno
snažení pořadatelů se ale závěrečná disciplína jela na velmi rozbitém terénu. O to víc nás
potěšilo čisté bodové konto M. Gössla, kterým
si tak zajistil celkově krásnou čtvrtou příčku.
Již tradičně nás dobrými výsledky těší
reprezentanti stáje Favory, Jiří Nesvačil si ve
čtyřkách vybojoval celkově pátou pozici
a v jednospřežních z našich nejlepší J. Exnar
12. místo. Soutěž jednospřeží vyhrál Werner
Ulrich (SUI), dvojspřeží G. Moser (AUT)
a čtyřspřeží T. Eriksson (SWE).
Závody v Altenfeldenu byly poslední možnou kvalifikací jezdců na MS v jednospřeží
(Pratoni del Vivaro 29.7. - 1.8.). Komise spřežení se i na základě těchto výsledků o nominaci rozhodla a definitivně určila
jezdce na svém zasedání v Praze.
(viz Nominace pro Řím str. 4).
Jaroslav Pavel

Jako již tradičně se do Altenfeldenu vydala
nejpočetnější výprava českých jezdců,
z původně anoncovaných chyběl pouze
P. Vozáb a K. Neumannová.
První a druhý den závodů patřil drezurám,
ve kterých žádný z našich závodníků příliš
nezazářil. Celkový dojem se dal hodnotit jako
průměrný. V ostatních disciplínách se našim
dařilo o poznání lépe. Především ve dvojspřeží zabodoval perfektním výkonem Radek
Nesvačil (2. místo) a v těsném bodovém
odstupu se na čtvrté příčce objevil Martin
Gössl. Standardně dobrý výkon podal v jednospřežní J. Exnar a ve čtyřkách J. Nesvačil.
Celé závody znepříjemňovala nepřízeň
počasí a sbor rozhodčích rozhodl i o vynechání jedné překážky maratonu. Následně byl
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Martin Gössl skončil v Altenfeldenu na 4. místě

znamená, že väčšinu cvikov bolo možné
oceniť aspoň známkou 5, teda v slovnom
vyjadrení „dostatočne“.
Problém však vidím inde. Na jednej strane si cením húževnatosť a pracovitosť jazdcou, ktorý mají snahu štartovať i v najnáročnejšej drezúrnej súťaži. Na druhej strane je
však otázne, či výkon na úrovni 53 % je
pozitívnou reprezentáciou krajiny na medzinárodných pretekoch zaradených do seriálu SP. Tu by boli asi na mieste prísnejšie
kvalifikačné kritériá zo strany ČJF. Jazdci
musia dostať možnosť si overiť svoje schopnosti v podmienkach pretekov. To by však
malo byť na úrovni národných súťaží a pre
štarty na medzinárodných pretekoch FEI by
mali spĺňať kvalifikačné kritériá podobne
ako tomu je pri kvalifikácii na šampionáty.
Vo väčšine krajín je to 64 %. Nemeckí jazdci bez súhlasu FN vo Warendorfe nesmí
štartovať a rakúski jazdci mali kvalifikačnú
podmienku pre OH dokonca 71% v GP!
Podľa mňa to netreba s prísnosťou preháňať, ale splnenie kvalifikačných kritérií by
mohlo byť pre jazdcov aj do určitej miery
pozitívnou motiváciou.”
Kompletní výsledky naleznete na:
www.panskalicha.cz
Problém jak přistoupit ke kritice
špatného či nedostatečného výkonu
v jezdecké soutěži (bez ohledu na disciplinu) nabízí dva úhly pohledu. Ilja
Vietor použil ve své odpovědi oba.
Vznikla tak typická situace.
Na jedné straně často kritizujeme
výkonnostní nedostatečnost, na straně
druhé ale vidíme osobní houževnatost
a úsilí. Prvé bývá zdrcující, druhé
nabízí i jisté sympatie.
Směšování těchto rovin nás ale
vede do slepé uličky. Všichni adepti
soutěže, bez ohledu na její obtížnost,
by měli mít ambici předvést své umění a ne houževnatost. Pokud není
výkonnostní úroveň standardně
zvládnuta, ukazuje pouze míru
nesoudnosti soutěžícího, či celého
okolí, které jej usměrňuje. My všichni
toto okolí vytváříme. Tolerováním
takové situace tak také všichni přispíváme k zařazení ostudných výkonů
do kategorie „normální“. Jinak si ale
myslím, že i zde platí vše vyslovené
v komentáři „Bude Superšampionát?
Cyril Neumann

INZERCE

SPORT

Cena Klatov
v Domažlicích

Ford Cup
v Trojanovicích

Cena Klatov, která má již
půlstoletou tradici, se konala
letos 20. června. Netradičně se
však její 51. ročník odehrál na
kolbišti v Domažlicích. Za
“technickými důvody” pak byly
především problémy s povrchem klatovského kolbiště.
Soutěž -S**- měla 12 startujících a po finále zvítězila Kateřina Hanušová na ACOBATA
se dvěma nulami před Jiřím
Mayerem s CONSTANZE (oba
JS Ohrazenice). I třetí místo si
odezla na CARETINA do Ohrazenic K. Hanušová.

Pořadatelé 1. ročníku Ford
Cup v Trojanovicích srdečně
zvou všechny milovníky skokového sportu. V rámci závodů se bude ve dnech 10. 11. července soutěžit až do
úrovně -S**-. Na startu
budou účastníci ze Slovenska a Polska. V doprovodném programu se poběží
pony dostih Velká trojanovická, vozatajské rychlostní
soutěže jedno a dvojspřeží,
své umění předvedou také
nejmladší vozatajci pony.
Předvádět se budou vozy zn.
Ford a vařit Trojanovický kotlíkový guláš.

Do Sobotky
pro sedlo

Dne 30. června oslavil 70.
narozeniny národní rozhodčí
severočeské oblasti Antonín
Hausenblans . Přejeme hodně
zdraví a mnoho dalších let ve
společnosi koní.

JK Sobotka pořádá 24. července na kolbišti pod Humprechtem skokové závody.
Vrcholem bude Memoriál Vladimíra Havránka (-S*-). Zde je
připravena dotace 20 000,- Kč.
Novinkou bude i mistrovství
začínajících jezdců. Parkur
stupně -Z- pro jezdce do 20 let,
kteří startují maximálně druhým
rokem. V této soutěži je první
cenou sedlo.

V sobotu 3. července oslaví životní jubileum 70 let dlouholetá
členka a funkcionářka ČJF MVDr. Eva Nesňalová CSc. Do povědomí jezdecké společnosti se zapsala nejen jako jezdkyně, trenérka a rozhodčí, ale také jako sekretář JmO. V současné době se
věnuje i vzdělávání v ČJF. Výkonný výbor Zlínské oblasti děkuje
MVDr. Evě Nesňalové CSc. za obětavou práci pro jezdecký sport
a do dalších let přeje pevné zdraví, spokojenost v osobním životě
a radost z úspěchů svých svěřenců. K přání VV Zlínské oblasti se
ráda připojuje i redakce Jezdce.

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

Druhou pak bude mistrovství blondýnek (-ZL-). Zde soutěžící nemusí měnit natrvalo
barvu svých vlasů, ale je na
jejich fantazii, jak se mezi
blondýnky zařadit. Rozpisy
jsou na www.vco-cjf.cz v sekci závody.

ČDP 2010
Do druhé poloviny vstoupila
kvalifikace ČDP 2010. Ve
dnech 26.-27. června pokračoval v Karlových Varech Sadově. Pro kategorii Novice
Cup byly vypsány tři soutěže
(2 x JU a JD) s celkem 32
starty (11+12 a 9). Pro kategorii Top Ten Cup pak dvě
úlohy (IM-I a SG) s celkem 12
starty
(7 a 5).
V čele průběžného pořadí
kvalifikace Novice Cup je
zatím Hana Vašáryová (CLARISSA - průměrné hodnocení
64,516 %) před Romanem
Bravencem (DR.SCHIWAGO
- 63,596 %) a Evou Jančaříkovou (FIORELA QUEEN 63,537).

Kategorii Top Ten Cupvede
Fabrizio Sigismondi s CHAMBERLAIN (67,158) před
Michaelou Habáskovou na
SAPIENS-K (64,824) a Ladislavem Umlaufem s QUIRINA
(63,363).
ČDP 2010 pokračuje dalšími kvalifikačními úlohami 16.
a 18. července v Nebanicích.
Další
naleznete
na
www.tjzizka.wz.cz
Ing.Žižka

Pod Bezdězem
LAGOS
Soutěží -ST**- vyvrcholily
závody na kolbišti v Páterově
v Bělé pod Bezdězem. Na startu bylo 14 dvojic a po rozeskakování dvou bezchybných zvítězila Tereza Schederová na
LAGOS 1 (Stáj Abík) před
Tomášem Kociánem se
SPRINT (SK Hlavica). Jediný
výkon se 4 body stačil Anitě
Bačkovské na GRACIANO
(Větrný ranč Rychnov) na
3. místo.

Výsledky

Klatovy-Domažlice 20.6. -Z- (21) 1. Hladíková - KOLIZE
(Klatovy-Luby), -ZL- (21) 1. Dardová - ELEKTRA 1 (Blovice),
-L**- (25) 1. Rédl - NARCIS (Bernartice), -S**- (12) 1. Hanušová - ACOBATA (JS Ohrazenice).
Bělá pod Bezdězem 26.-27.6. -ZM - 4-5letí (19) 1. Vančura - COMELA-K (Valdštejnská obora), -Z- (71) 1. Tvrdíková - SALLY 9 (Klub J.F.), -ZL- (63) 1. Bureš - NÁDEJ (JK
Vacek), -L*- (29) 1. Chýle - GINA H (Chýle), -ZL- (22) 1.
Poláková - ALABAMA 1 (Equienter), -L**- (41) 1. Míková VANQAIR (Plaňany), -S**- (26) 1. Bielíková - GLADIÁTOR
(Exkalibur Veltěže), 2. Voksa - VULCANO (Bakov), 3. Kabátová - NAOMI 4 (Nesměň), -ST**- (14) 1. Schederová LAGOS 1 (Abík), 2. Kocián - SPRINT (Hlavica), 3. Bačkovská - GRACIANO (Větrný ranč Rychnov).
Martinice u Holešova 26.6. -ZM- 4-5letí (4) 1. Horáková
- DONNA LAURA (Renosport), stupň. obt. do 100 cm děti,
jun. (8) 1. Kotasová - TÁRA (Rektořík), dvouf. sk. 100/110
cm (39) 1. Krejčířová - BRELA (Troubky), -ZL- (34) 1.
Galušková - CENTURY 2 (Veselí n.M.), -L**- (13) 1. Jarka MIA 1 (JK Haná), drezura DÚ (7) 1. Turčynová - TREVIS
Jospo (Azavero), DD (9) 1. Kroupová - SACRAMOSO
(Mostkovice), DJ (8) 1. Fojtová - GRANADA 5 (Fojta), -L8(5) 1. Fojtová - GRANADA 5 (Fojta).

Plzeň-Bory 19.6. drezura -L- 1.
Komenda - SIMEON M.P. (JS
Caballo), -S- (JD) 1. Boháčková SIR TAPIO (Stáj Havel Strýčice),
2. Jirsová M. - CORÁDO 1, 3. Jirsová M. - GROSSE DAME (Stáj Jana
Jirsová), -S- (JU) 1. Čejková ZORA 2, 2. Čejková - MARCUS 2
(JK Pet Horses), 3. Vávrová SALON 1 (JSK Rohan o.s.), -ST- 1.
Hřebík - CASCAVELLO/COR (JS
Caballo), 2. Boháčková - KODEX
ROYAL (Stáj Havel Strýčice), 3.
Drozenová - MARIONETTE (JK
Ronex).
Děpoltovice 19.6. -ZM- 4.-5.letí
1. rokem (14) 1. Janča - MELODIE
(Domažlice), -Z- (57) 1. Štorkán ČARMIN (Děpotovice), stupň. obt.
do 120 cm (41) 1. Štorkán - ČARMIN (Děpotovice), -L**- (15) 1. Smrčka - SALOME 4 (Slzavé údolí), 2.
Štorkán - CORNET CHERRY, 3.
Štorkán - EXTÁZE (Děpotovice), S**- (21) 1. Smrčka - BADEN LUPO
(Slzavé údolí), 2. Janča - SNASNU
(Domažlice), 3. Kostová - ROCCO 2
(Děpoltovice), -ST**- (5) 1. Hudcová
- KRISSIA (Miskovice).

V sobotu 26. června se v Národním hřebčíně v Kladrubech n.L. konal jezdecký den. O vyvrcholení se
postaral Petr Vozáb, který letos zapřáhl dokonce šestnáctispřeží.

Jednospřeží
v Čakovičkách
V sobotu 26. června pořádala
Selská Jizda Čakovičky hobby
závody spřežení. Soutěž se
skládala ze zkraceného maratonu a parkuru. Pořadatele
bohužel nemile překvapil malý
zájem soutěžících (4 jednospřeží).
Doufejme, ze tomu tak nebude
i v příští sezóně.
Vysledky, informace a rozpisy
na: www.sjcakovicky.cz

Domácí Martin Štorkán, byl úspěšný při závodech
19. června v Děpoltovicích. Získal tři vítězství
i řadu umístění. Na EXTÁZE skončil třetí v -L**-.
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