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Zimním králem Marcus Ehning
Vyvrcholení
halové sezóny ve
velkorysém
výstavním komplexu ženevské
Palexpo Arény se
zúčastnilo čtyřicet
tři jezdců z devatenácti
zemí.
O kvalifikaci se
na celé planetě
pokusilo
814
zájemců, rozdělených do třinácti ligových oddělení. Do
poslední chvíle si nechávala otevřená vrátka i trojnásobná držitelka a obhájkyně loňského titulu Meredith Michaels-Beerbaum,
ale nakonec uznala, že šest týdnů od narození její dcery je příliš krátká doba a do
soutěže nenastoupila. Neobjevila se ani
jedna z největších favoritek Jessica Kürten,
která týden před zahájením utrpěla ošklivý
pád při tréninku mladého koně a jen díky
důkladné bezpečnostní přilbě, po karambolu zcela rozbité, vyvázla bez těžkého poranění hlavy. Shodou okolností ji nahradil její
přemožitel z poslední kvalifikace RolfGöran Bengtsson a dvě zelené karty obsadili domácí Niklaus Schurtenberger a Jane
Richard.
Parkury na prostorném, šestiúhelníkovém kolbišti, stavěl renomovaný domácí
designer Rolf Lüdi a za svoji práci sklízel
jen samou chválu.

další z Američanů Todd Minikus s holandským 13letým ryzákem PAVAROTTI (Lancelot) - 73.18 a na šesté příčce se usadil
úřadující mistr Evropy Kevin Staut
s 11letou bělkou SILVANA (Corland)
73.84. Výborný byl i Američan Mario
Deslauriers, který v roce 1984, tehdy
devatenáctiletý, zvítězil ve Světovém
poháru v barvách rodné Kanady. Dnes
v sedle 9letého KWPN hnědáka URICO
(Zando Z) v čase 74.30 obsadil sedmé
místo. Osmý byl Angličan Michael Whitaker s 10letým tmavým hnědákem GIG
AMAI (Darco) - 74.91 a devátý Francouz
Patrice Deleveau s 12letou KATCHINA
MAIL (Calvaro) - 75.21. Desátou příčku

Honební skákání
Prvním kolem ve čtvrtek 15. dubna byla
podle ustáleného modelu honební „150",
za chybu se k dosaženému času připočítávaly čtyři vteřiny. Divácky zajímavá trasa
s několika řadami a prudkými obraty sváděla k riskování a ne všem tato kalkulace
vyšla. Devatenáct jezdců překonalo tento
parkur bez penalizace a ti obsadili přední
příčky. Mimořádný výkon předvedl Američan Rich Fellers se 14letým subtilním
hřebcem FLEXIBLE (Cruising), který
v ďábelském tempu překonal celou trasu
a s časem 70.63 zvítězil. Jen málo za ním
zaostal jeho krajan, druhý z loňského finále McLain Ward s 15letou ryzkou SAPPHIRE (Darco) - 71.13. Třetí příčku obsadil
trojnásobný vítěz SP Brazilec Rodrigo
Pessoa s perspektivním 11letým hannoveránem LET'S FLY (po Lordanos - ze stejné matky jako legendární Shutterfly)
časem 72.36. Skvělý výkon podala i jeho
krajanka, reprezentující nyní Portugalsko,
Luciana Diniz, s bílým hřebcem WINNINGMOOD (Darco) - 72.47. Pátý skončil
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Marcus Ehning s pohárem pro vítěze

obsadil nejlepší z Němců Marcus Ehning
s 12letou NÖLTES KÜCHENGIRL (Lord
Z) -75.26. Švýcar Pius Schwitzer v sedle
belgického valacha ULYSSE (Nonstop)
jednou chyboval a čtyři trestné vteřiny
znamenaly propad na jedenáctou příčku
a další z domácích reprezentantů Steve
Guerdat s 13letou JALISCA SOLIER (Alligator Fontaine) po dvou chybách byl
dokonce až dvacátý čtvrtý.
Svůj den neměla ještě nedávná světová
jednička Albert Zoer, který v sedle 11letého
hnědáka Samurai (Iroko) shodil šest skoků,
pětkrát chyboval Mexičan Alberto Martinez,
a čtyřikrát Abdullah Al Sharbatly ze Saudské Arábie.

Druhé kolo
Následující den byla na pořadu klasická „160" s jedním rozeskakováním. Parkur byl o dost obtížnější, muselo se cválat pravidelně a kdo nejezdil dopředu
měl problém s časovým limitem. Strašákem byl dvojskok
stacionáta - oxer se širokými
bazénovými podnosy a hodně
chyb bylo na závěrečném kolmém skoku z prken, který se
stal nepřekonatelným pro jednoho estonského a jednu
kanadskou jezdkyni. Včerejší
rychlík Rich Fellers udělal dvě
chyby a propadl do poloviny
výsledkové listiny.
Do rozeskakování se dostalo devět koní a to ještě dva
tahači zpátky byli penalizováni
jedním bodem za čas. První
startující, vítěz obou severských
kvalifikací, Daniel Etter se
14letým PEU A PEU (Polydor),
nesplnil očekávání publika
a odcházel rozladěný z inkasovaných dvanácti bodů.
Naopak vlnu nadšení přinesla
hned následující jízda Steve
Guerdata, tentokrát v sedle
energického hřebce TRESOR
(Papillon Rouge). Ve vysokém
tempu výborně točil a jistě skákal, dvakrát i bujně vyhodil
a časem 36.12 postavil ostatní
před neřešitelný problém. Velice
se snažili Rolf-Goran Bengtsson
v sedle QUINTERO LA SILLA,
Ludger Beerbaum s klisnou
GOTHA (Goldfewer) i jeho souputník Marco Kutscher s holštýnem CASH (Carthago), ale
všichni postupně udělali chybu.
Stejně jako Steve Guerdat, koně
vyměnil i další ze Švýcarů a současný světový Nr.1 Pius Schwi(Pokračování na str. 2)
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Zimním králem Marcus Ehning
Dokončení ze str. 1
zer, který osedlal 9letou holštýnku CARLINA (Carvallo). Šel výborně a hala ho bouřlivě povzbuzovala, sice bez chyby, ale svého mladšího kolegu neohrozil. Báječný byl
i Marcus Ehning, tentokrát v sedle hřebce
PLOT BLUE (Mr. Blue). Na hranici možností, ale v cíli mu přece jen kus chybělo.
Skvělou formu potvrdil Mario Deslauriers
s valachem URICO. Velice riskoval
a výsledek ho zařadil hned za vedoucího
Švýcara. Poslední v rozeskakování šel
McLain Ward s ryzkou SAPPHIRE. Klisna
skákala v ohromném tempu, úžasně zatahovala přední a vysoko vyhazovala zadní
nohy a zdálo se, že nemůže udělat chybu.
Čas by ji zařadil na druhou příčku a byla
tak také dekorována.

Kauza SAPPHIRE
Během odpoledne před soutěží informoval oficiální veterinář finále Světového
poháru týmového veterináře USA, že klisna Sapphire byla vybrána k veterinární prohlídce. Při termografickém testu byla zjištěna zvýšená citlivost na levé přední noze,
nicméně bylo konstatováno, že se klisna
může druhého kola zúčastnit. Večer se
komise posílená o několik funkcionářů FEI
rozhodla znovu přezkoumat stav v jakém
se klisna po soutěži nachází. Půl hodiny po
půlnoci bylo oznámeno, že vzhledem ke
stupni citlivosti nelze klisně povolit pokračování v soutěži a zpětně byla ve druhém
kole diskvalifikována. Zároveň bylo konstatováno, že nebyl zjištěn žádný ukazatel
jakékoli nepovolené činnosti.
McLain Ward byl v roce 1998 na dlouhou dobu distancován, když při závodech
v Německu, byly u jeho koně nalezeny pod
bandážemi předních nohou úlomky umělé
hmoty. Ze stejného důvodu byl před ním
sankcionován i jeho otec. Přesto tato akce
vzbuzuje značné rozpaky, zvláště když
v momentě tohoto rozhodnutí, vedla klisna
v průběžném pořadí před závěrečným
dnem náskokem tří bodů.
V neděli ráno zamítla Jurry protest Ame-

rické federace a pokračování v soutěži klisně Sapphire nepovolila.
Výsledek 2. kola: 1, TRESOR (Steve
Guerdat) Sui 0/0 36.12; 2, URICO (Mario
Deslauriers) USA 0/0 37.50; 3, PLOT
BLUE (Marcus Ehning) Ger 0/0 38.85; 4,
CARLINA (Pius Schwizer) Sui 0/0 39.87; 5,
QUINTERO LA SILLA (Rolf-Goran Bengtsson) Swe 0/4 37.97; 6, GOTHA (Ludger
Beerbaum) Ger 0/4 38.38; 7, CASH (Marco
Kutscher) Ger 0/4 38.50; 8, PEU A PEU
(Daniel Etter) Sui 0/12 38.71; 9, ex equo
SNAI SELDANA DI CAMPALTO (Natale
Chiaudani) Ita a KATCHINA MAIL (Patrice
Deleveau) Fra 1 bod.
Po přepočtu pořadí z prvních dvou kol
a vyřazeni McLain Warda vypadala tabulka
takto: Mario Deslauriers - 0, Marcus
Ehning - 2, Pius Schwizer - 3, Patrice Deleveau - 4, Luciana Diniz a Rodrigo Pessoa 5, Kevin Staut a Marco Kutscher - 6, RolfGoran Bengtsson, Ludger Beerbaum
a Steve Guerdat - 7, Philipp Weishaupt
a Rich Fellers - 8.

Třetí kolo
Pro závěrečný den si Rolf Lüdi připravil
dva rozdílné, náročné parkury. V prvním
kole znovu hodně padala prkenná stacionáta, tentokrát už číslo čtyři, úzká sedmička v obratu a bazén pod oxerem číslo
deset. Pozdější vítěz by mohl vyprávět
o skvěle vyřezaných švýcarských kravách,
které dekorovaly vrchol závěrečné zdi. Na
start se postavilo dvacet devět jezdců
a sedmi z nich se podařilo neinkasovat.
Skvělý byl znovu Mario Deslauriers, který
si upevnil vedení, když všichni jeho největší
konkurenti kromě Luciany Diniz a Ludgera
Beerbauma chybovali, Rodrigo Pessoa
a Marko Kutscher dokonce dvakrát. Marcus Ehning udělal lehounkou chybu na již
zmiňovaném posledním skoku a rázem
byla jeho ztráta šestibodová. Lépe teď na
tom byla Luciana Diniz s pěti body, Pius
Schwitzer a Ludger Beerbaum ztráceli
sedm.
Ve druhém kole stály náročné řady

Foto K. Houghton

Marcus Ehning - PLOT BLUE
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Vítěz druhého kola Steve Guerdat (SUI) na
TRESOR V
a byly obtížné obě kombinace. Muselo se
cválat, čas byl na hraně. Počet startujících
se snížil na dvacet jedna a bezchybných
bylo i tady sedm. Startovalo se v obráceném pořadí a soutěž gradovala. Z favoritů
šel nejprve Beerbaum a GOTHA se překonávala. Byla perfektní a Ludger šel se
sedmi body do vedení. Za velkého ohlasu
publika s ním srovnal krok i Pius Schwitzer. Marcus Ehning a PLOT BLUE předvedli velký koncert. Byl to nádherný zážitek a Marcus zůstal na šesti bodech.
Luciana Diniz absolvovala životní konkůr.
Bylo znát že s WININGMOODEM našla
společnou řeč. Bohužel jediná chyba ji
zastihla v tom nejnevhodnějším okamžiku.
Skončila s celkovými devíti body a sen
o vítězství musí o rok odložit. I když to
bylo na dosah. Pro titul si jel Mario
Deslauriers. Měl luxusní náskok. Mohl
udělat chybu a stále by zvítězil. Infarktový
moment měl na posledním oxeru trojskoku. URICO do něj spustil zadní nohy a ještě je stačil vytáhnout. Hned na následné
stacionátě to udělal podobně jenže tu už
totálně rozbořil a měl všechny bonusy
vyčerpané. Skočil ještě pět skoků a přišla
ta fatální chyba, na posledním skoku ještě
jedna, k tomu bod za čas. S třinácti body
skončil šestý. Američané zaznamenali
totální zmar a výbuch radosti vytryskl
v německém táboře. První Marcus a Ludger současně s Pius Schwitzerem druhý.
Pro Marcuse Ehninga je to velká satisfakce po několika nepříliš úspěšných
letech. Zařadil se po bok trojnásobných
vítězů Hugo Simona, Rodriga Pessoi
a Meredith Michaels-Beerbaum, ale jako
jediný z nich dokázal vítězit na různých
koních. Nejprve to byla ANKA, později
SANDRO BOY a nyní NOLTES KÜCHENGIRL respektive PLOT BLUE.
Výsledek: (po třech kolech finále):
1, NOLTES KUCHENGIRL/PLOT BLUE
(Marcus Ehning) Ger 6; ex equo 2, GOTHA
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(Ludger Beerbaum) Ger, a CARLINA/ULYSSE (Pius Schwizer) Sui 7; 4,
WINNINGMOOD (Luciana Diniz) Por 9; 5,
HALLMARK ELITE (Dermott Lennon) Irl
10; 6, URICO (Mario Deslauriers) USA 13;
ex equo 7, SILVANA (Kevin Staut) Fra,
CRISTALLO (Richard Spooner) USA,
VIVANT (Chris Chugg) Aus 14; 10, QUINTERO LA SILLA (Rolf-Goran Bengtsson)
Swe 15.
Foto K. Houghton
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Výstaviště v Ženevě bylo ve dnech 15.-18. dubna centrem skokového sportu světa

Slova vítězů

Američan Rich Fellers na FLEXIBILE
vyhrál v Ženevě první kolo

„Po dnešním prvním kole jsem myslel,
že je všechno ztraceno" řekl Marcus
Ehning, „ale pak jsem si řekl, že se musím
znovu motivovat a bojovat. Byl bych ale
velmi šťastný i kdybych skončil druhý. Velice cítím s Mariem. Předvedl tady ohromné
výkony."
Ludger Beerbaum byl zdravě potěšený ze svého výsledku a že to byla právě
GOTHA, dcera jeho Goldfevera se kterou to dokázali. „Tajně jsem doufal na
umístění mezi prvními pěti. Tohle je fantastické" řekl. Velice také pochválil
odbornost stavitele Rolfa Lüdi „Je to
velmi obtížné, když máte tolik dobrých
jezdců a koní, kdy to svádí stále zvyšovat nároky a to snadno může být špatně.
Ale on vystihl tu správnou rovnováhu
s hezkými kurzy, s některými novými
překážkami a velkým dramatem na kon-

Oficiální zpráva veterinární komise
k diskvalifikaci koně SAPPHIRE
Kůň SAPPHIRE (ježděn McLain Wardem - USA) byl večer 16. dubna vyloučen z druhého kola finále Světového poháru v Ženevě a diskvalifikován z dalších soutěží na základě
pozitivního testu na hypersensitivitu. Kůň byl vybrán na test termografické zkoušky nohou
a veterinář amerického týmu Dr. Tim Ober byl informován, že kůň bude testován v 19.30
hodin. Test byl vykonán pomocí termografické kamery a klinických zkoušek nohou a provedli jej vybraní veterináři FEI Dr. Paul Farrington a zahraniční veterinární delegát Dr. Emile Welling. Během zkoušky informoval Dr. Farrington doktora Tima Obera a přítomné dva
ošetřovatele, že kůň jeví známky přemíry citlivosti na levé přední noze. Přes toto zjištění
byl ale koni ještě povolen start.
Po umístění dvojice na druhé příčce druhého kola se ale veterinární komise FEI rozhodla
znovu koně vyšetřit s použitím obou termografů a klinických zkoušek. Druhý test se konal
v sobotu 17. dubna dopoledne ve 12:30. Přítomni byli Rene Billardon (Ground Jury - FRA),
Dr. Tim Ober, oba ošetřovatelé a Lizzie Chesson z federace USA.
Dr. Paul Farrington, Dr. Emile Welling (BEL) a Dr. Markus Mueller (SUI) opět a nezávisle na sobě přezkoumali koně a prohlásili, že na základě stupně citlivosti přední končetiny je
kůň nezpůsobilý dále v soutěží pokračovat.
Zahraniční FEI veterinář Dr. Emile Welling okamžitě informoval prezidenta Ground Jury,
který informoval jezdce (osobu zodpovědnou) o tom, že kůň byl vyloučen ze soutěže a diskvalifikován z dalších závodů. Dr. Farrington zdůraznil, že nebyly shledány žádné potvrzené indikace ani evidováno žádné zneužití jezdcem ani jiným členem týmu.
Na základě FEI pravidel (Art. 159.6.2, 159.6.4), není odvolání proti rozhodnutí Ground
Jury vyloučit nebo diskvalifikovat koně ze soutěže pro abnormální citivost končetin.
Oficiální zpráva o vyřešení kauzy koně SAPPHIRE vnáší nový pohled na potírání
nedovolených praktik v jezdeckém sportu. Veterinární komise ústy svých představitelů
potvrdila, že nebyly shledány žádné skutečné důkazy o tom, že by kůń byl někým úmyslně poškozen a nebo přecitlivělost nohy zapříčiněna medikamentem. Přesto bylo rozhodnutí komise nekompromisní a dvojice byla diskvalifikována bez ohledu na skutečnost, že byla v té chvíli na vedoucí pozici. Zdá se, že to FEI myslí s potíráním
nesportovního přístupu ke koním vážně. Případ SAPPHIRE z Ženevy je významným
precendentem do budoucna.
C. Neumann

ci. To byl perfektní výsledek". tolik Ludger Beerbaum
Halová sezóna je tedy za námi a my se
můžeme jen těšit co nám světové hvězdy
předvedou na otevřených kolbištích.

Spřežení
V Ženevě se jezdilo také finále Světového poháru ve čtyřspřeží. Už po třetí zvítězil
největší favorit Australan Boyd Exell s celkovým časem z obou kol 284,85 i když na
něj tvrdě dotírali dva Holanďané Koos de
Ronde - 287,94 a IJsbrand Chardon 292,29. Na čtvrtém místě se umístil domácí
Daniel Würgler časem 155,71 z prvního
kola, pátý byl Švéd Tomas Eriksson 158,76 a šestý Švýcar Werner Ulrich 164,16
Kompletní výsledky najdete na:
www. worldcupgeneva.com
Václav K. Dvořák

Český skokový
pohár zahajuje
V sobotu 24. dubna zahajuje v Praze
na Císařském ostrově 9. ročník Českého
skokového poháru. Na programu jsou
soutěže od 110 cm až po -ST-. Sobota
vyvrcholí Cenou firmy Equiservis (-ST*-)
a v neděli se návštěvníci mohou těšit na
Velkou cenu Prahy (-ST**-), která je prvním kolem seriálu Český skokový pohár.
Pro jezdce je celkově připravena dotace
103 000,- Kč.
Ani letos nebude v rámci závodů ČSP
chybět souběžná seriálová soutěž Dance
and Jump Czech Junior Cup, která je
určena jezdcům do 21 let. Ti sbírají body
v rámci úrovní -L- a vyšších a vedle
samostatně vyhodnocených pěti nejlepších jezdců na každých závodech získává dvacet nejúspěšnějších dvojic
pozvánku na závěrečné finále (-S** + 8
skoků do 140 cm-). Stejně jako každý
rok má i letos ČSP
11 kvalifikačních
kol (Praha, Brno, Ostrava, Kolín (Ptýrov),
Litomyšl, Opava, Strakonice, Všemily
(Praha), Jemčina, Plzeň). Posledním
kolo a následné finále devátého ročníku
se koná ve dnech 24.-26. září ve Frenštátě pod Radhoštěm.
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Dvakrát v Pardubicích
programu druhého víkendu osm
soutěží, ve kterých startovalo
Na Dostihovém závodišti v Pardubicích
132 dvojic ze Slovenska, Maďarse o víkendu 10.-11. dubna konalo tradiční
ska, Polska a ČR.
zahájení sezóny všestrannosti a na prograV soutěži CIC* putovalo
mu byl 7. ročník Ceny hejtmana Pardubicprvenství do Polska. Zvítězila
kého kraje.
Marta Gierlicz-Dziak s koněm
Dvoudenní soutěže ovládly jezdkyně,
VACAT. Vedla již po úvodním
které získaly všechna čtyři prvenství
dnu a první místo si udržela
a i většinu umístění. V -ZL- (34 startujících)
i v závěrečném nedělním krosu.
zvítězila Veronika Příhodová na IMPODruhou příčku si držel její manSANT RULES (JK PAM Vlčkovice) a v -Zžel Artur Gierlicz na KATON,
se nejvíce dařilo Miriam Záveské (JK
který jednohvězdičkovou soutěž
Železnice) na LUKRECIE 1.
v Pardubicích vyhrál vloni
v létě. Tentokrát však
chyboval v krosu
a klesl na šestou pozici. Druhé místo tak
vybojoval Miloslav Příhoda s GOMBA 1 (JK
Gold Star, o.s.) před
Lubomírem Vrtkem
s DAVOS 1, který na
DALLAS 1 skončil
čtvrtý.
Mladý jezdec Miloslav Příhoda si stříbrné
Foto J. Bělohlav
umístění zopakoval
i v kvalifikaci Zlaté pod- V CIC* zvítězila Polka Marta -Gierlicz-Dziak s koněm
kovy - Memoriálu VACAT
MVDr.
Vladimíra
Matouška. Zde byl druhý na
SZEPTEVO před Orsolya Szabó na ZIZI
NORIDES. Tentokrát se jeho
ST. JOHNS.
přemožitelem stal Čech Martin
V rámci Stříbrné podkovy se konalo i KriMaivald na HARWY - Przedswit
térium mladých koní šestiletých, kde zvítěXXIX, který ovšem startuje za
zil Petr Myška na ROVER 1 (JO Albert Stoslovenský hřebčín Motěšice. Třelany) a v rámci Soutěže nadějí soutěžili
tí skončila Anna Makovská
koně v KMK pětiletých a mezi nimi vyhrál
s GOLDIE 1 z domácího JK
Myškův oddílový kolega Robert Pokorný na
Dostihový spolek.
koni PIPPA FUN.
Foto J. Bělohlav
Stříbrná podkova byla s 36
Kompletní výsledky najdete na
koňmi
nejpočetněji
obsazenou
www.pardubice-racecourse.cz
Veronika Příhodová na IMPOSANT RULES (JK PAM
s
o
u
t
ě
ž
í
.
Vlčkovice) zvítězila při prvním víkendu v Pardubicích
Dominov soutěži -ZLvala zde
Gabriela Slavíková
V hobby soutěži -Z- pak byla první Marna BERRY NICE
kéta Čeganová na LIBERTA 1 (JK Belcredi
(JK
Flamenco
Goldstar)a mezi pony (-ZK-) byla nejúspěšSloupno).
nější Andrea Beranová s LIPTON STARV Bronzové podLET (JK Humpolec). Celkem se představilo
kově zůstalo prven80 dvojic.
ství na pardubickém
závodišti díky Markétě Matouškové
s RENOIR 116.
O týden později (17.-18. dubna) pokraSoutěž nadějí
čovala na pardubickém závodišti sezóna
ovládli
Maďaři.
prvními kvalifikacemi již 45. ročníku soutěží
Vyhrál Balasz KaiPodkovy a soutěží CIC*. Celkově bylo na
zinger s koněm

Cena Hejtmana

Zlatá podkova
na Slovensko

Foto J. Bělohlav

První kvalifikaci Zlaté podkovy 2010 vyhrál pro slovenské Motěšice Martin Maivald na HARWY - Przedswit XXIX

SPORT

ROZHOVOR

Koně mám pořád rád
Rozhovor s českým reprezentantem ve
všestrannosti Jiřím Ciprou vznikal v podstatě téměř rok. Ne že bychom tak důkladně zvažovali pronesená slova, ale tuto
dobu potřeboval Jiří Cipra k nalezení nové
životní rovnováhy. To, že ji znovu získává,
vypovídá nejenom o jeho vitalitě a síle, ale
zároveň o jeho životní pokoře. Připomeňme jen, že náš spolujezdec, mistr ČR
a účastník ME ve všestrannosti Jiří Cipra,
leží po pádu z koně od 27. června 2008
s poškozeným 2. a 4. obratlem a jizvami na
míše v nemocnici a je zatím stále závislý
na dýchacím přístroji.
Tak Jiří, začněme samotným pádem.
Pamatuješ si na ten krizový moment
a nebo to vše zmizelo v zapomnění?
Na samotný pád si pamatuji docela dobře. Ne tedy přímo na pád, ale na to co mu
předcházelo. Připravoval jsem se na start
terénní zkoušky v soutěži CIC* v polské
Strzegomi. V prostoru před startem bylo
několik cvičných skoků a také jedna
poměrně pevná proutěnka asi 90 cm vysoká. Rozhodl jsem se i tento skok absolvovat. DAR CHURY přišel trošku dále. Sice
odskočil, ale následoval pád. Pak už nevím
nic. Nepamatuji si nic z mého oživování
polskými lékaři, žádný let do ČR. Nic.
Jenom, ostýchám se to říci, mám pocit, že
jsem plul na nějakém obláčku. Asi jsem již
byl na odchodu.
První skutečná vzpomínka pak přichází
až z nemocnice v Hradci Králové, kde si
uvědomuji, jak mě vezli z operačního sálu.
Bohužel právě tato velmi důležitá operace
se nepodařila a byla opravena až po roce
v liberecké nemocnici.
Každý, kdo prožívá život v sedle, na
všech výkonnostních úrovních, si myšlenku, že by se mu něco podobného
mohlo přihodit, většinou nepřipouští.
Když si rozsah svého zranění uvědomil,
nezanevřel si na koně?
Musím se přiznat, že ano. První měsíc
jsem koně nenáviděl. Měl jsem pocit, že po
tom všem co jsem pro ně celý život dělal,
mne něco podobného nemělo potkat.
Naštěstí pro mě se mi však velmi rychle
začal vracet normální pohled na svět
a pochopil jsem, že koně za to nemohou.
Vše byla nešťastná souhra náhod. Dnes se
již dokáži na celou situaci dívat pragmatičtěji. O mnoho snadnější to ale není.
Chceš svým jezdeckým přátelům, kterých je velmi mnoho, ale nepatří k tvým
osobním a nejbližším lidem, popsat stav
ve kterém se nalézáš?
To klidně mohu. Bohužel i po měsících
intenzivního snažení celé armády zdravotníků a i mého, zůstává moje tělo stále
nehybné. V zásadě jsem zcela zdráv a vše
funguje. Bohužel od krku dolů nejsem
schopen žádného pohybu. Momentálně
jsem v nemocnici s dokonalou péčí o pacienty s podobným druhem zranění. Můj den
je tak poměrně dobře vyplněn celou sestavou různých cvičení. Každý den mám možnost pohybovat se v různých přístrojích tak,
aby moje tělo zcela neatrofovalo. Já sám
se snažím o stále delší dobu, kdy jsem
schopen být bez dýchacího přístroje. Dosavadním rekordem je plných osm hodin
samostatného dýchání. Bohužel je to pro
mě velmi namáhavé a po takové době
jsem velmi vyčerpaný. Kdybych se dokázal
zbavit alespoň dýchacího přístroje, byl by
pro mne můj současný život snadnější.
V každém případě si ale uvědomuji, co
pro mě čtenáři Jezdce a i všichni ostatní
udělali. Všem svým známým i neznámým
donátorům děkuji. Dýchací přístroj, který
jsem si díky solidaritě jezdců mohl pořídit,
je výrazně komfortnější než ten, který
poskytuje VZP. Díky němu mohu absolvovat všechna cvičení a dokonce občas

mohu opustit i nemocnici. Procházky po jejím
okolí jsou však pro mě
spíše trochu stresující.
Zatím největším zážitkem bylo, že jsem mohl
díky přenosnému přístroji a přátelům strávit čtyři
velikonoční dny doma
v Pilníkově. Po téměř
dvou letech jsem viděl
jak nám vyrostla hříbata,
viděl jsem co všechno
moje žena za tu dobu
dokázala, prostě byl
jsem doma. I to je důsledek sbírkové solidarity
všech jezdců, která mi
tolik pomohla a stále
pomáhá.
Říkal jsi, že Tvůj den
je vyplněn různými cvičeními a procedúrami.
Máš zájem o návštěvy
svých přátel?
Nechci, aby to vypadalo nepříjemně, ale
žádám všechny své jezdecké známé, aby mě
spontánně nechodili navštěvovat. Osobní kontakt
vítám jenom skutečně se
svými nejbližšími. Novinkou mého života je ale
zařízení, které mi sice
obtížně, ale přeci, dovoluje komunikovat
přes internet. Moje elektronická adresa je
jirka@cipra.eu
Budu velmi rád, když mi kdokoliv z mých
známých pošle zprávičku. Nikdo se ale
nesmí zlobit, pokud mu nedokážu odpovědět. Čte se mi velmi dobře, ale psaní mi
pomocí přístroje v ústech dělá stále potíže.
Napsat větu trvá leckdy i více jak deset
minut a je pro mě velmi vyčerpávající.
Zprávy od svých přátel a známých si ale
přečtu velmi rád.
Protože vím, že jsi pozorným čtenářem Jezdce. Přispěj svoji troškou do
mlýna naší diskuse o budoucím prezidentovi ČJF.
Není pro mě snadné z mé pozice zaujímat nějaká výraznější stanoviska. Můj
systém hodnot je již zcela odlišný od dob,
kdy jsem byl aktivním členem jezdecké
společnosti. V zásadě jsem ale názorově
velmi blízko redakci Jezdce.
President ČJF je osoba, která silně
ovlivňuje celé soutěžní dění. Stejně tak
tomu bude v budoucnu. Navíc se ale síla
a vliv celé jezdecké federace bude, jak
doufám, zvyšovat. Alespoň současný
nárůst popularity jezdeckého sportu tomu
nasvědčuje.
Člověk na tak významné pozici by měl
mít především manažerské schopnosti.
Měl by si dokázat i v současné době, kdy
je vše provázáno se vším, udržet značnou
nezávislost. Důležitou vlastností takového
manažera bude na jedné straně schopnost
rázných rozhodnutí, která bude schopen
obhájit i před svými oponenty, ale na druhé
straně i jistá bezkonfliktnost, nutná pro
vedení dobrovolného sdružení. Jazyková
vybavenost je dnes již považována za
samozřejmost.
Důležité ovšem je i jaký mandát mu
k výkonu funkce členové našeho sdružení
poskytnou. Rozhodně by měl budoucí prezident mít možnost v dostatečné míře sám
rozhodnout o schopných a pracovitých
spolupracovnících.
Osvědčené heslo je, že ukázaná platí.
Jako nemůže být každý závodním jezdcem, tak taky ne každý je vhodný pro funkcionářskou práci. Ti, kterým bude výkon

funkcí svěřen, si musí stále uvědomovat,
že jejich povinností je a bude zastupovat
celou jezdeckou veřejnost a nejenom
výkonnostní špičku. Musí být schopni tlumit
vášně a hádky, kterým se určitě jezdecká
veřejnost ani v budoucnu nevyhne.
Jako velmi důležitou vidím schopnost
presidenta ČJF zajistit spolupráci se státními institucemi jako jsou Zemské hřebčince
a Národní hřebčín. Dále je nezbytná spolupráce a ovlivňování směru vývoje v jezdeckých školách a učilištích. Do jisté míry pak
i v chovatelských svazech a dostihových
závodištích, která se stala organizátory
i jezdeckých závodů (Pardubice, Most ad.).
Ve výkonnostním sportu vidím jako důležitou podporu výjezdů na soutěže do
zahraničí nejen jezdců, ale i rozhodčích
a stavitelů tratí. Mezi osobnosti, které bych
rád viděl v důležitých funkcích ČJF jsou
lidé, kteří mi pomáhali v mém sportovním
životě. Seznam jmen je dlouhý, ale určitě
mezi ně patří rozhodčí ing. Jan Paleček.
ing. Jar. Pecháček, trenéři František Slavík,
Jiří Pecháček, Karolina Žižková, z chovatelského světa ing. Frant. Petřík, ing. Markéta
Novková, Věra Nágrová, MVDr. Norbert
Záliš, ing. Lenka Gothardová, stavitelé ing.
Jan Šíma, Petr Švec, Zdeněk Ságl, ing. Jan
Kutěj a dále nesmím zapomenout na Bohumila Starnovského či MVDr. Pavla Sedláčka, Ivana Černocha, Michaelu Kubištovou,
Bohumila Oslika, ing. Jiřího Kunáta či Boba
Rejnka. Hodně mně jako odborník a charakterní kamarád přinesl i MVDr. Zdeněk
Žert. Obávám se, že jsem v tomto výčtu na
mnoho lidí zapomněl, ale tato jména jsem
si uvědomil jako první.
Jiří, i když jsem o tom nepochyboval
vidím, že v jezdeckých kruzích máš
mnoho přátel. Věřím, že ti všichni pošlou část své pozitivní energie. V čem by
ti mohla momentálně nejvíce pomoci?
Prvním důležitým signálem by bylo, kdybych dokázal sám dýchat. Co se týče
mého zranění míchy, zde musím jen doufat, že lékařský výzkum jde natolik rychle,
že i taková zranění budou lékaři v budoucnu schopni napravit. Zatím musím být silný
a trpělivý.
Děkujeme za rozhovor. Cyril Neumann

DISKUZE

Z DOMOVA

Jaký by měl být prezident ČJF?
Po Aloisovi Starostovi jsme o příspěvek do diskuse pozvali majitele stáje
Mustang Lučina a člena představenstva
Svazu chovatelů Českého teplokrevníka
Vojtěcha Csabi.
V každém případě jsem rád, že diskuse na toto téma byla odstartována včas
a že se můžeme s dostatečným předstihem zamyslet nad tím, kdo by měl stanout v čele naší organizace. Pokusím se
držet tématické osnovy vyslovené Cyrilem Neumannem v Jezdci číslo 5.

Národní jezdecký stadion

Manažer a nebo odborník?
Ideálem pro post prezidenta ČJF by byl
manažer a odborník v jedné osobě. Člověk na čele České jezdecké federace by
měl mít velké charisma a přirozenou
autoritou. Musí se být schopen obklopit
specialisty. Při této úvaze se ale přiznám,
že bych uvítal změnu ve stanovách ČJF.
Zvolenému prezidentovi by mělo být
umožněno, ve volebním období za které
samozřejmě zodpovídá, pracovat
s týmem odborníků a pracovníků, který si
sám vybere.
Prezident by měl být uznávanou osobností v celé rodině profesionálních i amaterských jezdců, bez závadné minulosti.
Důraz při výběru takového odborníka
bychom měli klást na jasnou koncepci
práce a rozvoje pro dané volební období,
kterou by měl každý uchazeč o prezidentskou funkci být schopen jezdecké veřejnosti představit. Musíme si uvědomit, že
tento člověk bude předsedat organizaci,
která v současné době čítá cca 24 000
členů. Již dávno nejsme nějakou malou
a k podceňování odsouzenou organizací.

Jazyk je samozřejmostí
V současném moderním jezdeckém
světě je jazyková vybavenost samozřejmostí. To nejen u prezidenta, ale i dalších členů týmu. Souhlasím s Aloisem
Starostou, že překladatel je v dnešní
době velice nákladná záležitost, tím více,
když požadovanou další vlastností takového překladatele by měla být i hiplogická odbornost.

Dvakrát a dost
I v tomto bodu souhlasím s Aloisem Starostou. Prezident ČJF by měl, i podle
mého názoru, ve své funkci působit maximálně dvě volební období. S novými lidmi
vždy přijdou nové názory a impulsy. Otázky před kterou nyní stojíme je, jak se alespoň přiblížit pro nás tak vzdálené západní
Evropě. To se nám za dobu, kdy jezdeckému sportu již život nekomplikuje ideologie
stále nedaří. Bez nových nápadů a hlavně
nového elánu se kupředu neposunem.

Jak získat peníze?
Tím se dostáváme k další důležité otázce
a tou je celková ekonomika. Ať si to chceme
či nechceme přiznat, současná společnost
a pochopitelně i náš jezdecký sport, stojí
nebo padá, v závislosti na výši finačních prostředků, se kterými bude ČJF disponovat.
Nyní by asi bylo vhodné položit si otázku,
kde tyto finance získat? V prvé řadě, a to je
nejjednodušší, je zvednout poplatky členů ČJF.
To je však vždy nepopulární rozhodnutí, ke kterému najde odvahu jen málo funkcionářů ČJF.
Rozhodně vidím cestu k získání peněz
prostřednictvím přijatelného zpoplatnění
dosud neplatících členů ČJF.
Nesplněným úkolem stále zůstává spolupráce ČJF s nějakou odbornou marketinkovou firmou, která by byla na základě
smlouvy pověřena získáváním sponzorů.
Jistě by se vše nepodařilo najednou, ale
bez toho abychom nezačali profesionálně
nabízet marketingové produkty, nikdy na
generálního sponzora nedosáhneme.

Důležitou věcí, na kterou bychom
neměli v budoucnu zapomínat je, že ČJF
a tudíž i její prezident by měl úzce spolupracovat s chovatelskými sdruženími, na
vybudování vlastního areálu. K tomu by
se jistě daly využít i možnosti, které nabízí různé dotační možnosti evropské unie.
V takovém areálu by se pak mohla konat
nejenom mistrovství ČR či mezinárodní
jezdecké závody. ale například i chovatelská finále (KMK, ŠMK), ale i všechna
ČJF organizovaná soustředění či by zde
mohla pracovat Sportovní centra mládeže. Již tento výčet ukazuje, že by takový
areál v majetku a správě ČJF rozhodně
netrpěl nedostatkem práce. Téměř
všechny okolní státy podobná sídla mají.
Myslím, že je nutné abychom si takové
kvalitní centrum vybudovali také.

Nevymýšlejme již vymyšlené
Na závěr si myslím, že imaginárně hovořit o prezidentovi ČJF, by mohla být debata
na několik večerů u dobrého moku, ale
představa je diametrálně odlišná dnešní
realitě. Jsem přesvědčen, že ing. Jaroslav
Pecháček se svým týmem, odvádí dobrou
práci a momentálně mě nenapadá osoba,
která by ho v této kvalitě nahradila. Nesmíme zapomenout, že každý prezident ČJF
neznamená nic, pokud každý jednotlivý
člen, v rámci svých možností, v další dlouhé
cestě přiblížit se Evropě nebude nápomocen. Pořád si ale připomínejme, že celá
západní Evropa je plná fungujících jezdeckých federací. Stačí jenom pečlivě jejich
mnoho let prověřované modely studovat
a jistě přijdeme na mnohé návody použitelné i v naší české praxi.
Vojtěch Csabi

Třikrát v Kreuthu

Nová Amerika nově

První měření se zahraniční konkurencí má
za sebou v sezóně 2010 Jaroslav Hatla. Ten
se s koňmi SECOND SUPREME a WESTWINDS EL DIVO zúčastnil CIC* v bavorském Kreuthu. Společně s ním se ke svému
prvnímu zahraničnímu CIC* vypravila do
Německa i Nikola Ečerová na ALVAR.
Zvědavi jsme byli především na nováčka
stáje WESTWINDE EL DIVO, který patří do
kolekce nových koní, které do stájí v Radimovicích dorazili z Irska. Pro všechny koně byl
start v Kreuthu především treninkovou záležitostí a tomu odpovídal i průběh soutěže.
V konkurenci 49 dvojic si nejlépe vedl
SECOND SUPREME, se kterým skončil Jar.
Hatla na 18. místě. Se svým druhým koněm
byl 33. a Nikola Ečerová dokončila na 40.
příčce. Za umístěním všech koní stojí především drezura. Jaroslava Hatly jsme se zeptali na dojmy z Kreuthu i na další plány: „Překvapila mě především rozlehlost celého
areálu a možnosti, které poskytuje. Soutěže
byly korektní. Měl jsem příležitost vyzkoušet
8l. WESTWINDE EL DIVO, kterého mám
v práci zhruba měsíc. Potvrdilo se, že nemá
problémy v terénu ani na parkuru, ale potřebuje ukáznit především v drezuře. Nyní ho
čeká soutěž CIC** ve francouzském Jardy,
kam jedeme za měsíc. ALVAR a SECOND
SUPREME budou startovat ve Francii také,
ale opět v úrovni CIC*.“

Stáje na Nové Americe se v polovině
s TJ Krakonoš Trutnov. Bohužel vzhledem
roku 2009 po mnoha letech vyprázdnily.
ke stav haly bylo rozhodnuto, až do kompletChvilku to vypadalo, že se koně do areálu
ní rekonstrukce střechy, halové závody zatím
již nevrátí. Po půl roce se však koně na
nepořádat.
Novou Ameriku vrátili a s nimi i nová vize
Ve spolupráci s majiteli areálu bude snado budoucna.
ha zajistit i kompletní obnovu povrchů
Novým správcem jezdecké části středisvšech kolbišť tak, aby se areál na Nové
ka je ing. Jitka Černá, jejíž klub Pony centAmerice mohl vrátit do popředí zájmu česrum-JK dosud sídlil v nedalekém Kuksu.
kých jezdců.
S deseti klubovými koňmi, kteří se do stájí
Pro všechny příznivce jezdectví je toto
na Nové Americe přistěhovali již koncem
sdělení důležité především proto, že areál
listopadu 2009, přišla i první změna pro
disponuje v ČR největší přes 100 m dlouhou
návštěvníky areálu. Klub nabízí návštěvníhalou a i luxusním zázemím, které by umožkům opět možnost jízdy na koni, včetně
nilo pořádání i těch nejdůležitějších akcí.
vyjížďek v kočáře.
Aktuální informace z areálu získáte na
I o budoucna se předpokládá maximální
www.ponycentrum.cz
počet deseti stálých
koní. Zbylá cca 50
Jezdecká škola Equus Kinsky
boxová kapacita areálu bude využívána
v Hradištku u Sadské
krátkodobě při závodech
a
dalších
nabízí:
akcích.
Důležitou informací
● výcvik jezdců a koní ● ustájení
pro jezdeckou veřejnost je, že i nadále
● rekreační pobyty v penziokoní
bude v areálu možné
● prodej koní
nu
Caesar
organizovat jezdecké
soutěže. Nový nájemce předpokládá pokradalší informace na: www.equus-kinsky.cz
čování spolupráce
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Jednotný oděv pro repre týmy
Na dotaz
Jezdce generální sekretář
ČJF František
Lomský informoval o jednání Výkonného výboru
ČJF
dne
14. dubna. Na
tomto zasedání VV schválil podmínky pro reprezentační oděv
českých jezdců. Reprezentační oděv je nutností pro splnění
pravidel FEI, které předpisují jednotný oděv pro sportovce oficiálních národních týmů při světovém či kontinentálním mistrovství a při startu družstva v PN v rámci oficiálních závodů.
V těchto třech případech tedy VV určil jezdcům - reprezentantům jednotné jezdecké sako a podsedlovou dečku
s oficiálním logem Czech Team, které jsme představili v čísle pět. Součástí repre úboru (sako a podsedlová dečka)
bude i logo oficiálního reprezentačního sponzora ČJF, za
kterého byla vybrána společnost Dance & Jump. Sako by
mělo mít obě loga na náprsní kapse, dečka pak na každé
straně jedno.
Podle vyjádření majitelky společnosti Dance & Jump Renaty
Tomanové je pro reprezentanty připravena kolekce výrobků,
které budou jezdcům poskytovány za velmi výhodných podmínek. Vedle „povinného” saka a dečky, si tak mohou české týmy
směřující na evropský či světový šampionát nebo Pohár národů
pořídit kompletní výbavu. Její rozsah závisí ale již zcela na
dohodě jezdců, popř. komisí, které mohou poskytnout reprezentantům i finanční příspěvek.

Co bylo dříve?
K dohodě o reprezentačním oděvu se dopisem vyjádřila nově
vzniklá Asociace parkurových jezdců. Ta vyzvala ČJF k předložení smlouvy o reprezentačním sponzorství k připomínkovému
řízení ještě před jejím uzavřením. Podle toho jak sledujeme
vývoj událostí se ale zdá, že dohoda mezi ČJF a společností
D&J byla uzavřena již před vznikem Asociace. Zatím tedy není
jasné, jak se skoková seniorská reprezentace k předepsanému
oficiálnímu úboru postaví. Na výsledky jednání mezi Asociací
parkurových jezdců a ČJF si tak musíme počkat.
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Foto T. Holcbecher

Vítězkou soutěže -ST*- ve Zduchovicích se
stala Barbora Tomanová na CAREFUL
Franz Josef (JK Dance & Jump)

Case ih Tour
Letošní seriál zduchovických soutěží
pokračoval 10. a 11. dubna první kolem
seriálu Case ih Tour. Sobotní program,
vyvrcholil skokem úrovně -S*, ve které byla
v rozeskakování nejrychlejší Lenka Gladišová na IRRAS (JK Gladiš) před domácí
Michaelou Krulichovou na LORETTA 2
a třetím Josefem Pařenicou s CORLANDO
VAN (Audit Sulice).
Nedělnímu odpoledni dominovala soutěž
-S**- a vyvrcholení patřilo úrovni -ST*-.
K soutěži -S**- nastoupilo 83 dvojic. Celkem 18 koní absolvovalo technicky náročný
parkur Zdeňka Krpely čistě. V rozeskakování byl nejrychlejší Sergej Motyguin na ZOE
DE LIEBRI Z. Druhá skončila Lenka Gladišová na IRRAS (JK Gladiš) a třetí Barbora
Tomanová (CAREFUL Franz Josef).

Do hlavní soutěže (-ST*-) se přihlásilo
39 dvojic. Tentokrát již do rozeskakování
postoupilo pouze pět koní. Z vítězství se
radovala Barbora Tomanová na CAREFUL
Franz Josef, která jako jediná neudělala
chybu. Druhá se umístila opět Lenka Gladišová na IRRAS s nejrychlejším časem, ale
jednou chybou. Třetí a čtvrté místo v pořadí
patřilo Kamilu Papouškovi s THALIE
a CUWAIT (JO Srnín) před Janou Perníčkovou s novou akvizicí APAČ 1 (JK Heroutice). Další kolo Case Ih Tour 2010 je plánováno na 19. - 20. června.

Deset států pro Norberta?
Nyní se ve Zduchovicích již vše připravuje
na CSI* /J/YR Saint Norbert, který se koná
ve dnech 29. dubna až 2. května. Pokud by
se měl skutečně naplnit současný zájem ze
strany soutěžících, bude ve Zduchovicích
pořádně plno. O start zatím projevili zájem
Bělorusko (10 koní), Lichtenštejnsko (2),
Maďarsko (12), Německo (2), Polsko (30),
Rakousko (20), Slovensko 25), Slovinsko
(9), USA (3) a z ČR se zatím přihlásilo
75 dvojic. Všechny podrobnost o závodech
naleznete na www.kone-zduchovice.cz
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Česká společnost
hipologická
V sobotu 10. dubna se na půdě Zemědělské fakulty - katedra zootechniky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
sešla skupina odborníků z akademické
půdy i z praxe, jejichž profese je spjata
s tématem koní, aby založila Českou společnost hipologickou (ČSH).
Cílem společnosti je šířit všeobecnou
hipologickou vzdělanost mezi odbornou
a laickou veřejností. Presidentem společnosti byl ustanoven Doc. Ing. Miroslav
Maršálek CSc. z Jihočeské univerzity
České Budějovice. Zde bude mít také
ČHS své působiště. Společnost se bude
prezentovat na internetu, přes média publikací odborných článků a pořádáním
odborných seminářů, vydáváním publikací
a výhledově vydáváním odborného bulletinu. Protagonisté společnosti by chtěli
docílit, aby koňařská veřejnost vnímala
Českou společnost hipologickou jako
zdroj solidních informací. Mezi prvními členy společnosti jsou odborníci ze tří zemědělských univerzit a výzkumných ústavů
a odborníci z praxe.
Václav Štěrba

I děti se chystají
do Jardy
Letošní skokové ME konané nedaleko
Paříže v městečku Jardy láká nejenom
naše juniory a mladé jezdce, ale s kompletním týmem by se chtěla o účast pokusit
i dětská reprezentace. Nejaktivnější je
zatím na mezinárodním poli Adéla Půlpánová, která má za sebou již start v Itálii
a v nejbližší době se chystá hned dvakrát
do Rakouska.
Pro všechny mladé věkové kategorie ale
bude závěrečnou zkouškou juniorské CSIO
v Lamprechthausenu, které se koná 21.-24.
května. Zde by ČR chtěla na start postavit
dvě kompletní družstva. V dětském týmu by
se měla představit Adéla Půlpánová,
Michaela Grüntálová, Lucie Přikrylová
a Tina Šalková. V družstvu juniorů pak
bude Barbora Tomanová, Jan Zwinger,
Michaela Šínová a Veronika Krátká. O start
v Lamprechthausenu mají zájem i dva mladí jezdci Filip Doležal a Nathálie Crnková.
Zda se ČJF podaří pro tyto dva jednotlivce
získat startovní úpozici ale není jisté, protože pro velký zájem preferují pořadatelé
v Lamprechthausenu kompletní týmy.

Koza v Lučině
V minulém čísle jsme informovali, že se
po několika letech rozdělily cesty reprezentanta Zdeňka Žíly a majitele stáje Mustang
Lučina Vojtěcha Csabiho. Toho jsme oslovili z dotazem, kdo Zdeňka Žílu ve stáji
nahradí?
„Vše je již vyřešeno a přes dva týdny již
u nás působí polský jezdec Lukasz Koza
(1988). Poprvé se měl v sedle našich koní
představit při soustředění s Tjark Nagelem
v Ptýrově, ale zde se ukázala jeho polská
státní příslušnost jako překážka. Nic méně
v sedle našich koní se začne objevovat
hned od začátku letošní sezóny a doufám,
že stihneme všechny formality s licencí
vyřídit do prvního pražského kola ČSP.”
Dodejme jen, že Lukasz Koza je jedním
z nejtalentovanějších polských jezdců. Za
Polsko se zúčastnil juniorského ME v roce
2005 ve Švýcarském Schaffhausenu
(SAVAGE) a na koni FAIR PLAY COUDREAU si ho pamatují i naši diváci z pražského šampionátu mladých jezdců. Zde byl
nejlepším účastníkem z východní Evropy
a v soutěži jednotlivců obsadil 18. příčku.
O rok později startoval se stejným koněm
i na ME v Hoofddorpu.

REPORTÁŽE

Seminář s Tjark Nagelem na Ptýrově
nekončí. Počítáme s tím, že budeme v konBěhem víkendu 16. - 17. dubna pokračotaktu i nadále a pan Nagel by měl do ČR
val ve svém vzdělávacím seriálu v ČR
znovu dorazit na začátku příštího roku.
německý internacionál Tjark Nagel. Druhé
V průběhu svých prvních setkání s českými
setkání s jezdci a trenéry se tentokrát
jezdci se Tjark Nagel seznámil se současkonalo v areálu JK Ptýrov. Tento zahraničnou strukturou jezdeckého sportu v naší
ní expert působí u nás v rámci projektu
Mezinárodního olympijského výboru, který byl
Foto P. Bůžková
České jezdecké federaci
přidělen prostřednictvím
Českého olympijského
výboru. Projekt je zaměřený na rozvoj sportovní
a trenérské struktury.
Vedle ukázky skokových a jezdeckých treninků proběhl v Ptýrově
l seminář pro trenéry
ČJF. Ten byl tématicky
zaměřen na rozdíly v tréninku juniorů, mladých
jezdců a vrcholových
seniorských jezdců.
Tjark Nagel vysvětloval
jak zvládnout přechod
do vyšší věkové kategorie a ukazoval českým
trenérům na co se
zaměřit při výběru talentovaných jezdců. V rámci celého třídenního set- Seminář trenérů v Ptýrově
kání
probíhaly
i
zemi. Nyní budeme společně spolupracopraktické ukázky tréninku parkurových
jezdců tří věkových kategoriíí vybraných
vat na zefektivnění a zlepšení současného
skokovou komisí (junioři, mladí jezdci,
systému vzdělávání. Zaměříme se zejmésenioři).
na na vzdělávání trenérů, vyhledávání
a podporu talentů a rozvoj vrcholového
V Ptýrově byli přítomni Michaela Krulisportu.”
chová (LORETA, QUICK HORN), Lucie
Krulichová (NIKOLA,
FELICITA), Jan Zwinger
Foto K. Návojová
(EL PASO), David Fialka (AL CAMPO), Daniel
Voksa (CASOLT), Lucie
Strnadlová (SOKOS),
Kristýna Stonjeková
(VIDINA), Ondřej Málek
(OLETA), Ivana Hronová (LUCKY LIFESTYLE), Perníčková
Jana (LA CATANGA,
APAČ), Zuzana Zelinková (QUITO), Aleš Opatrný (QUORUM), Natalie
Roučková (AHORN-T),
David Fialka (SEMTEX), Kateřina Mestenhauserová (BONSAI)
a Natalie Crnková
(Umberto
Umberto).
Viceprezident pro
vzdělávání Mgr. Sedláček přiblížil další podrobnosti: „Dubnovou návštěvou
spolupráce
s Tjarkem Nagelem

Český drezurní pohár 2010
V sobotu 18. dubna byl v jezdeckém
areálu TJ Žižka Praha na Císařském ostrově v Praze zahájen pátý ročník Českého
drezurního poháru, který vyhlašuje TJ Žižka Praha. Tak jako po celé ČR minutou
ticha uctili i soutěžící prvního kola ČDP
památku obětí tragického letu polské vládní
delegace ve Smolensku.
V rámci Dubnové ceny se uskutečnily první kvalifikace pro účast ve finále. V kategorii
Novice Cup (určená koním, kteří ještě nestartovali v úrovni SG a vyšší a kategorie Novice
Cup se zúčastňují maximálně podruhé) to
bylo celkem 16 hodnocených startů (1 x JU a
15 x JD). Pro kategorii Top Ten Cup soutěžilo 11 dvojic v PSG a 10 jich bylo v IM-I.
V drezuře stupně -JD 09- startovalo

18 dvojic a favorizované Idu Jančářovou
(LANCELOT 10) a Hanu Vášaryovou
(CLARISSA) porazila Miloslava Šlamborová na PAMPALINI (Stáj Letní stráň).
V úrovni Sv. Jiří si nejlépe vedla Karolína
Žižková na DARWIN (Žižka Praha), která
porazila Evu Jančářovou v sedle GUARDIAN ANGEL (Umlauf).
Vyvrcholením prvního kola ČDP byla
soutěž IM I, kde se před Karolínu Žižkovou
dostal loňský mistr ČR Fabricio Sigismondi
na CHAMBERLAIN (Dressage Academy).
ČDP 2010 pokračuje dalšími kvalifikačními úlohami 1. května v Praze-Komořanech
(JK Epona Praha).
Podrobnosti na www.tjzizka.wz.cz
Ing. Jan Žižka
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Pony festival na Mělníku
Ve dnech 9. - 11. dub- Foto K. Návojová
na se na Mělníku konal
letos první z pony festivalů s přízviskem jarní.
První dva dny ovládla jak
páteční dvoukolovu, tak
i sobotní drezurní soutěž
Anna Hrudková. Domácí
jezdkyně získala vítězství
v soutěži P4+P5 na
GÁRKA a na VIKI 3 -P5-.
V neděli dorazila do
Mělníka početná ekipa
z JK Český Dvůr. Největšího úspěchu dosáhala
Iva Nedělková v sedle
NIGHTBEAUTY T (JK
Český Dvůr). S tímto
zkušeným pony vyhrála
soutěž -ZLP- i -LP- handicup. Přes rychlejší
tempo na parkuru působil pony klidným dojmem
a dobře skákal. V minu- Iva Nedělková - NIGHTBEAUTY T (JK Český Dvůr) dominovala
lých letech jsme ho moh- při Jarním ponyfestivalu na Mělníku soutěžím -ZLP a -LPli vidět v soutěžích až do
STPB s jezdkyní Adélou Půlpánovou (JK
NA 3. Stejná dvojice vyhrála i nedělní
Benátky u Sázavy).
-STPB- již v početnějším startovním poli.
Sobotní vrcholná soutěž -SP- se stala
Zdá se že SABINA je po roční zdravotní
pouze klubovou záležitostí, kdy se na
přestávce v dobré kondici a že naváže na
start postavily tři členky JK Mělník. Vítězsvé letité úspěchy v ponyšampionátech.
kou se stala Karolína Hájková na SABIK. Návojová

Cena města Bystřice
V sobotu 17. dubna zahájili
svoji druhou pořadatelskou
sezónu organizátoři ve středisku Opřetický dvůr. Nové kolbiště s dokonalým moderním povrchem si získalo oblibu již
v minulé sezóně. O zájem soutěžících si tak pořadatelé, kteří
pro letošní rok chystají celkově
sedmery závody (včetně KMK),
starost dělat nemusí. V sobotu
17. dubna viděli diváci v soutěžích od -ZM- do -S*- celkově
235 startů. K parkuru úrovně
-S*- (st. Zdeněk Krpela) se
odhodlalo 22 dvojic. V rozeskakování šesti koní zvítězil Sergej
Motygin na KASHMIR/CASANDRO (JK Všetice).

Foto M. Pánka
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Praha - Cís. ostrov
Z-S ČŠMK
Opřetice
zrušeno
Zduchovice
CSI*, CSI J/Y-A
Frenštát p. R.
Z-L MŠMK
Praha - Epona
D/L-T
Vlašim
ZM-L
Přední Lhota
Z-L
Husinec
Z-L
Hostouň
ZM-L
Chomutov
ZM-L
Ústí n.Labem
D/Z-S + pony
Páterov
ZM-T
Hnanice
ZM-L
Frenštát p.R.
ZM-S
Mariánské Lázně
Z-ST
Dvoreček
C/Z-L
Pardubice
D/Z-S
Rudná p.Pradědem D/Z-L + pony
Semice
A/T
Praha - Gabrielka
Z-L
Opřetice
Z-S + pony
Kutná Hora
Z-L
Lázně Bělohrad
E/Z-S
Plzeň - Bory
D/Z-T
Židovice
ZM-S
Lanškroun
ZM-L
Velká Polom
ZM-S
Svébohov
ZM-L
Chotěbuz
V/A-D
Zlín - Příluky
ZM-L
Dvoreček
Z-L
Plzeň - Slavia
ZM-ST
Brno - Veveří
ČSP
Kozlovice
R
Karlovy Vary - St. Role
D/L-TT
Borová
Z-L + pony
Trojanovice
D/Z-L + pony

Převzato z www.cjf.cz
přinutila jezdce k ukázněným a promyšleným jízdám. Příjemné také bylo, že
pořadatelé v nižších úrovních samostatně vyhodnocovali kategorie dětí, juniorů
či mladých koní.
Nyní připravují na Optřetickém dvoře
Jarní cenu Opřetic, v rámci které proběhne
v sobotu 8. května i druhé kvalifikační kolo
Pony ligy.

HYGIENICKÉ STELIVO
PRO KONĚ

Zase jednou na styl
Pochvalu ale pořadatelé
zasluhují především za to, že
se po dlouhé době opět na
našich kolbištích objevila skoková soutěž na styl (-Z-). Ta

Sportovní
kalendáﬁ

Michaela Posltová na VICKY (JK Ctěnice) zvítězila
v Opřeticích mezi dětmi v -ZM- na limitovaný čas a v
-Z- na styl skončila druhá.

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

JRS Česká a Slovenská republika
J. Kociána 1095, 272 01 Kladno
tel.: 326 538 100-1
fax: 312 671 219
mobil: 724 756 220
602 155 312

tierwohl@jrs.cz
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Blahopřejeme...
Životní jubileum 80. let oslaví
10. května bývalý jezdec, trenér
a chovatel Jaroslav Bayer.
Jaroslav Bayer patří k průkopníkům jezdectví v Přerově. Za svoji
činnost byl byl odměněn i cenou
města Přerova, medailí J. A.
Komenského.
Jako chlapec začal Jaroslav
Bayer jezdit u svého otce. Po
válce prošel několika přerovskými oddíly a v roce 1969 založil
TJ Haná Přerov.
Vedle závodní kariéry, kdy
reprezentoval ČR i v zahraničí,
stál i na startu Velké Pardubické.
Ve funkci trenéra TJ Haná přivedl své juniorské svěřence
k mnoha titulům. Na prvenství
v kategorii žen měl trenér Jaroslav Bayer na počátku sedmdesátých let téměř monopol a jeho
svěřenkyně získaly zlato celkem
šestkrát. Jako pořadatel má na
svém kontě i řadu úspěšných
závodů na tehdejší dobu v luxusním areálu přerovského zemědělského výstaviště.
Do dalších let přeje Zlínská
oblast ČJF o.s., ke které se připojuje i redakce Jezdce, panu
Jaroslavu Bayerovi pevné zdraví, další spokojená léta v kruhu
rodiny, radost ze sportovních
a chovatelských výsledků.

Foto : Jiří Němec

Vítězství v -L*- získala v Sobotce Zuzana
Plundrová na NORMEN (JS Plundra)
K tomu nastoupilo 10 dvojic a po
rozeskakování čtyř dvojic zvítězila Terreza veselá na GRAF
LIVIO (SK Hůrka Libchavy.

Jarní Sobotka
Jezdecký klub Sobotka pořádal v sobotu 17. dubna na kolbišti pod Humprechtem Jarní jezdecké závody. Sobotku na jaře
byla novinkou.
Za krásného počasí viděli
diváci 101 startů. Za vemli slušné divácké podpory proběhlo pět
soutěží až do úrovně -L*-.

Prodám jezdeckou halu 21x50 m,
velmi levně – rodinné důvody.
CENA DOHODOU.
Kontakt: s-contest@iol.cz,
tel.: 773 544 555.

Výsledky
Pardubice 10.-11.4. všestrannost 7.
ročník Ceny hejtmana Pardubického
kraje -ZL- (34) 1. Příhodová - IMPOSANT RULES (JK PAM), 2. Máchová APPOLO (JK Humpolec), 3. Beranová
- TINA TURNER (JK Humpolec), -Z(31) 1. Záveská - LUKRECIE 1 (JK
Železnice), 2. Chvojka - CORAL EDEN
(JK Chvojka-Stolany), 3. Záveská MYSTERY BAY (JK Železnice), hobby
-Z- (7) 1. Čeganová - LIBERTA 1 (JK
Belcredi Goldstar), -ZK- pony (8) 1.
Beranová - LIPTON STARLET (JK
Humpolec), 2. Rokytová - CIT 1 (Pony
klub Olešnice), 3. Šámalová - PÍRKO
(SSCHK Jindřichův Hradec).
Plzeň - Bory 11.4. -ZM- (13) 1.
Leuchter - WAYMEA SL (JK chovu
sport. koní Leuchter), -Z- (67) 1. Kadlec
- MERSI 2 (Stáj Macán Chudenice
o.s.), -ZL- (64) 1. Rédl - VIKTORIA 1
(JK chovu koní Bernartice), -L- (24) 1.
Rédl - VIKTORIA 1 (JK chovu koní Bernartice), 2. Dohnal - SHAKESPEARE 1
(Petr Dohnal), 3. Roubalová - MEFISTO 1 (JK Slavia VŠ Plzeň o.s.).
Horka n.M. 11.4. drezura -Z1- koně
1.-2. rokem (13) 1. Turčynová - TREVIS Jospo (Azavero o.s.), -Z1- (13) 1.
Dosedělová - COLIN 2 /JO Pegas), Z3- (24) 1. Zuvačová - MAXIMUS
P (JK Stealy Opava), -L8- (8) 1. Kočí FOREST GUMP (Caballo Křelov), -S2(5) 1. Turčynová - ROMEO Jospo
(Azavero o.s.).
Zduchovice 10.-11.4. dvouf. sk.
100/110 cm (57) 1. Žlábek - PRZEDSWIT LIBOR (Sokol Husinec), -ZL- (85)
1. Pružinová - KASKADÉR (Mělnická
Vrutice), -L*- (72) 1. Papoušek K. BAXTER (JO Srnín), 2. Šínová - LA
LANDOR Interkonix (JS Equitana), 3.
Přikrylová - LEONA 4 (Derby), -ZL(36) 1. Kličková - CAPTAIN HOF TER
(JK Benátky u S.), -L**- (68) 1. Mayer CONSTANZE, 2. Mayer - COLETTE

(JS Ohrazenice), 3. Radová - TOYOTA
(ARS Čes. Budějovice), -S**- (83) 1.
Motygin - ZOE DE LIEBRI Z (JK Všetice), 2. Gladišová - IRRAS (JK Gladiš),
3. Tomanová - CAREFUL Franz Josef
(JK Dance & Jump), -ST*- (39) 1.
Tomanová - CAREFUL Franz Josef
(JK Dance & Jump), 2. Gladišová IRRAS (JK Gladiš), 3. Papoušek K. THALIA, 4. Papoušek K. - CUWAIT
(JO Srnín), 5. Perníčková - APAČ (JK
Heroutice).
Pardubice 17.-18.4. CIC* 1. Gierlicz - Dziak - VACAT (Polsko), 2. Příhoda - GOMBA 1 (JK Gold Star, o.s.), 3.
Vrtek - DAVOS 1 (JK při SOUZ Horní
Heřmanice), Zlatá podkova - Memoriál
MVDr. Vladimíra Matouška 1. Maivald HARWY-Przedswit XXIX (Žřebčín
Motěšice), 2. Příhoda - NORIDES (JK
Gold Star, o.s.), 3. Makovská - GOLDIE 1 (JK Dostihový spolek o.s.),
Stříbrná podkova - Cena Energys 1.
Slavíková - BERRY NICE (JK Flamenco Sloupno), 2. Machovec - ALNAKI
(JK Mikulov), 3. Příhoda - ALES (JK
Gold Star, o.s.), Bronzová podkova 1.
Matoušková - RENOIR 114 (JK Dostihový spolek o.s.), 2. Plucarová - MAIRO (JK NIKA), 3. Chramostová - JEŽ
(Jezdecký spolek Kolesa o.s.), Soutěž
nadějí 1. Balasz Kaizinger - SZEPTEVO (Maďarsko), 2. Szabó - ZIZI ST.
JOHNS (Maďarsko), 3. Pokorný - PIPPA FUN (JO Albert Stolany), hobby Z- 1. Synková - LAMBÁDA-Š (Jezdecký spolek Kolesa o.s.), KMK 5letí 1.
Pokorný - PIPPA FUN (JO Albert Stolany), 2. Záveská - MYSTERY BAY (JK
Železnice), 3. Příhodová - BRITNEY 2
(JK PAM), KMK 6letí 1. Myška ROVER 1 (JO Albert Stolany), 2. Poláková - KIM-C (JK Kocanda), 3. Krejsa REPLIKA 1 (JK Farma pod Lípou).
Praha - Komořany 17.4. drezura
Jarní cena Epony -DD 09- (11) 1. Jančaříková - FIORELLA QUEEN 1, 2.
Jančaříková - FERRY 1 (Umlauf), 3.
Rousová - HURRY UP (JK Řisuty), -JU
09- (10) 1. Jančaříková - CHARLES, 2.

Foto J. Bělohlav

V Bronzové podkově v Pardubicích zvítězila domácí Markéta Matoušková na RENOIR
Jančaříková - FIORELLA QUEEN 1
(Umlauf), 3. Krčřmářová - TANGO 6
(Epona Komořany), -JD 09- (11) 1.
Jančaříková - CHARLES (Umlauf), 2.
Bravenec - DON APARTE (Stáj Kentaur), 3. Krčmářová - ROMEO 8 (Epona Praha), SG (7) 1. Umlauf - QUIRINA (Umlauf), 2. Střebáková - TEREZA
(Iluze Makotřasy), 3. Krčmářová ROMEO 8 (Epona Praha), -IM I- (11) 1.
Jančaříková - GUARDIAN ANGEL
(Umlauf), 2. Střebáková - TEREZA (Iluze Makotřasy), 3. Umlauf - QUIRINA
(Umlauf).
Sobotka 17.4. -ZM- 4 a 5letí koně
1. rokem (12) 1. Vančura - COMELAK (JK Valdštejnská obora), -Z- koně 1.
rokem (10)
1. Vančura - COMELA-K (JK Valdštejnská obora), jezdci 1. rokem (4) 1.
Blahová - KASKÁDA (JS Strážiště), -Z-

(36) 1. Vančura - PIA LOU (JK Valdštejnská obora), -ZL- (29) 1. Plundrová
- NORMEN (JS Plundra), -L*- (10) 1.
Veselá - GRAF LIVIO (SK Hůrka Libchavy), 2. Vančura - FAR STAR (JK
Valdštejnská obora).
Opřetice 17.4. -ZM- limitovaný čas děti (5) 1. Posltová - VICKY 1 (Ctěnice), 4-5letí (22) 1. Holubová - AURELIO (Pavo), ostatní (19) 1. Papoušek J.
- SHAGAR GADDA (JK Všetice), -Zna styl - děti (9) 1. Grüntálová - PRIMUS DE L#AUBE (Opřetický dvůr),
junioři (20) 1. Kubertová - REBECA 2
(Arcos), stupň. obt. do 110 cm + žolík
(85) 1. Vašáková - DORCA (JK Český
dvůr), -L**- (51) 1. Hanušová - CARETINA (JS Ohrazenice), 2. Polák - RIVIERA B (JK Hapax), 3. Motygin - KASHMIR/CASANDRO (JK Všetice), -S*(24) 1. Motygin - KASHMIR/CASANDRO (JK Všetice), 2. Szitášová - LANZOR 2 (Modane), 3. Hassová - HARMONIE 2 (Nisa Jablonec).
Praha - Žižka 18.4. drezura ČDP JU 09- (3) 1. Šimáčková - CARUSO
V (Nebanice), -JD 09- (18) 1. Šlamborová - PAMPALINI (Stáj Letné stáj), 2.
Jančářová - LANCELOT 10 (Vega
Brno), 3. Vášaryová - CLARISA (Drez.
stáju Pelikán), -St. Georg- (11) 1. Žižková - DARWIN (Žižka Praha), 2. Jančaříková - GUARDIAN ANGEL
(Umlauf), 3. Habásková - SAPIENSK (JK Ronex), -IM I- (10) 1. Sigismondi
- CHAMBERLAIN (Dressage Academy), 2. Žižková - DARWIN (Žižka Praha), 3. Jančaříková - GUARDIAN
ANGEL (Umlauf).
Brno - Panská Lícha 18.4. hobby
dvouf. sk. 90/90 (37) 1. Jelínková ROCKY NAVAJO (Sever Brno), stupň.
obt. do 100 cm (49) 1. Ranglová ALAJ (JK Sant Aventin), dvouf. sk.
100/110 (36) 1. Šimon - WEST (Pablo
Slaťiňany), -ZL- (32) 1. Kubisková SHERLOCK (JK Kubis), -L*- (13) 1.
Zvára - LORENZO, 2. Zvára - LATIGO
(Arcus), 3. Šrámek - HELA H Strojmotiv (Primátor Litomyšl).
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