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Pferd International – Mnichov

(Pokračování na str. 2)
Spřežení starokladrubských běloušů vedené Petrem Vozábem reprezentovalo v Mnichově
naší zemi v rámci letošního partnerství ČR

Foto K. Návojová

Ve dnech 13-16. května se stal Mnichov
dějištěm skokových a především pak dre-
zurních závodů. Pro Českou republiku měl
festival velký význam, protože se naše
země stala v letošním roce partnerskou
zemí.  V rámci doprovodného programu se
tak představil Národní hřebčín Kladruby
n. L., voltižéři Josef Zelinka a Petr Eim
a Jezdecká škola Equus Kinský v podání
manželů Půlpánových. 

Češi na parkuru
Reprezentovat na kolbiště ČR vyjeli Aleš

Opatrný a Ludvík Jandourek. Aleš Opatrný
startoval s koňmi LUKA’S NINJA a CARUSO
279 v soutěžích CSI***, Ludvík Jandourek
s koněm ABC CATARO v soutěžích CSI*.  

Největšího úspěchu dosáhl Aleš Opatrný
v sedle koně CARUSO 279 při kvalifikaci na
nedělní GP (145cm). Po bezchybném výkonu
se dvojice dostala jako první do rozeskaková-
ní. V něm se nakonec představilo osm jezdců
a Aleš se po jedné chybě umístil na šesté
pozici z celkem 54 startujících.

Umístění se dočkal i Ludvík Jandourek
při soutěži dvoufázové skákání 140/145cm.
Bezchybným výkonem v obou fázích
a konečným 11. místem si zajistil i účast
v nedělním finále střední Tour. Zde starto-
val v neděli i Aleš Opatrný a LUKA’S NIN-
JA. Ten však stále nenašel loňskou formu
a Aleš po dvou chybách vzdal. Ludvík Jan-
dourek a ABC CATARO Wepol dokončil se
třemi chybami. 

České účinkování uzavřel Aleš Opatrný

startem ve Velké Ceně Bavorska. Ta byla
i kvalifikací Masters League 2010. Z 55
účastníků se dostalo 11 do roze-
skakování. Aleš dokončil základ-
ní parkur s 10 trestnými body.
Přestože se mu zdál kurz lehčí
než minulý týden v Lamprechts-
hausenu, výkon 1 tresný bod
nezopakoval. Nejtěžší pasáží byl
vodní příkop a po něm trojskok.
Distance byla umístěna v závěru
parkuru a chybovalo na ní mno-
ho jezdců. Těžké bylo také
zvládnout časový limit. Vítězem
se stal německý jezdec Jürgen
Kraus na koni CASH 91.

Světová drezura
Na drezurní obdélník přijela

změřit síly Ema Jančářová na
ATHOS. Účastnil i  se úrovně
CDI*** - IM1. V silné konkurenci
však dvojice na lepší umístění
nedosáhla. 

Obdélník přilákal zástupy divá-
ků především v neděli. To se
konalo finále Exquis World Dres-
sage Masters (WDM) pro šest
nejlepších jezdců. Pořadatel-
ským trhákem byla v současnosti
neslavnější dvojice světa, Edward Gal
a MOORLANDS TOTILAS (NED). Již při
jejich vjezdu diváci jásali. Po dojetí úlohy
Kür v rámci CDI***** nebraly ovace konce
a dvojice se ziskem 88,450% s přehledem

zvítězila. Druhá skončila jeho krajanka
Adelinde Cornelissen s koněm JERICH
PARZIVAL, třetí místo obsadila Isabell
Werth s WARUM NICHT FRH. Již podle
této trojice je vidět, že drezura tentokrát na
Pferd International v Mnichově zcela domi-
novala. K. Návojová

V Mnichově reprezentoval i vítěz prvních dvou kol Čes-
kého skokového poháru Ludvík Jandourek (ABC
CATARO Wepol)

Sériový
Jandourek

Areál TJ Moravanu v Brně se stále
více ocitá téměř ve středu města, ale
zatím se mu daří tuto polohu strategicky
využívat. Díky neutuchajícímu pracovní-
mu nasazení Roberta Smékala tu mají za
sebou bohatou halovou sezónu, a tak si
obyvatelé okolní zástavby již na návště-
vu jezdeckých soutěží téměř zvykli.
Bohužel, nikdo neporučí počasí a tak
druhé kolo Českého skokového poháru,
které se zde konalo ve dnech 8.-9. květ-
na bylo výrazně zkomplikováno sobotním
vytrvalým deštěm. To sice neodradilo
soutěžící, v -S**- startovalo 76 dvojic
a v závěrečném sobotním -ST*- 32, ale
terén se v průběhu dne ocitl na hranici
regulérnosti. Pořadatelé tomu přizpůso-
bili obtížnost parkurů a tak se sobotní
program zvládl. Z prvenství v sobotní
hlavní soutěži se po rozeskakování osmi
dvojic radoval Martin Šoupal na CORNA-
DA-K (SK Olympia).

Naštěstí v průběhu noci již přestalo

Foto K. Návojová
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Sériový ....
pršet. Závěrečná Velká cena (-T**-) s 21
startujícími se tak konala již na korektním
povrchu a tak mohla být kvalitním vyvr-
cholením 2. kola ČSP. Do finále deseti
dvojic se vedle čtyř bezchybných dostali
i jezdci s jednou chybou. Hned dvakrát to
byl vítěz zahajovací Velké ceny Prahy
Ludvík Jandourek (CASIO Karsit, ABC
CATARO Wepol) a Barbora Tomanová
(CAREFUL Franz Josef, CLARK 12).

Ve finále dokázali nulu zopakovat již
jen dva soutěžící. I ve druhé Velké ceně
byl nejlepší Ludvík Jandourek (CASIO
Karsit) ze stáje Karsit Velichovky před
nestárnoucím SILVIO s Tomášem Daň-
kem (JK AgramM). Ludvík Jandourek na
svém druhém koni obsadil i 4. příčku,
když se před něho dostala pouze Barbo-
ra Tomanová s CAREFUL Franz Josef.
Lepší zahájení 9. ročníku ČSP si tak Lud-
vík nemohl přát.

ME v Jardy láká
Juniorka Michaela Krulichová (Equiservis

- Fitmin Team) splnila v Linzi-Ebelsbergu
na CSI** (7.-9. května) kvalifikační limit na
ME juniorů, které se koná ve francouzském
Jardy u Paříže. V nedělní dětské a junior-
ské soutěži (GP 125 - 135 cm) se s jede-
náctiletým valachem QUICK AHORN umís-
tila mezi 29 dvojicemi na 6. místě s jednou
chybou v rozeskakování. Sedmé místo si
odnesla Adéla Půlpánová na DESTINY
VAN DE NOORDHEUVEL, která se také
probojovala do rozeskakování. ČR patřila
i osmá příčka díky Lucii Přikrylové s LEO-
NA 4, která byla nejrychlejší z jezdců s jed-
ním shozením. V první dvacítce soutěže
jsme ještě měli Johanku Březinovou na
VIOLA (15. místo), Kateřinu Málkovou
s COURAGE (16.) a Nicole Grünthalovou
s NIAGRA LA JUST (20.).

Další kvalifikační prověrkou pro naše
juniory je  CSIO v Lamprechtshausenu,
které se koná tento víkend (21. - 24.5.).
Česká republika se zde zúčastní s kom-
pletními týmy dětí a juniorů. V dětském
družstvu jsou Adéla Půlpánová, Lucie Při-
krylová, Nicole Grünthalová a Tina Šalko-
vá. Juniorský tým tvoří Barbora Tomanová,
Jan Zwinger, Veronika Krátká a Michaela
Krulichová. Pátou juniorkou je Lucie Kruli-
chová. Součástí naší ekipy jsou i mladí
jezdci Nathalie Crnková a Filip Doležal.

Studený, ale Prima 

Kristýna Mikulková se stala druhou vítězkou
Memoriálu Jarina Formandla. Cenu ji předá-
vala manželka Jana Formandlová a ředitel
závodů Karel Seideglanz.

Foto Hana Jampílková

Foto V. Poršová

Třetí rok se na pořadatelské výsluní sna-
ží probojovat organizátoři závodů
s názvem Prima Cup. Ty proběhly nejprve
na kolbištích ve Staré Boleslavi a Čakovič-
kách, a nyní již podruhé v Praze na Troj-
ském ostrově v areálu TJ Žižka Praha.
V čele pořadatelského týmu stojí Karel Sei-
denglanz a především díky jeho nadšení se
Prima Cup stává kvalitními závody přesa-
hujícími regionální úroveň. O víkendu 15.-
16. května mu tak byl svěřen i skokový
přebor Prahy.

Nejsou děti
Ten proběhl v kategoriích junioři (-L**-),

ml. jezdci (-S**-) a senioři (-ST**-), když
o účast v dětské kategorii projevil se dvěma
jezdkyněmi zájem pouze JK JS Ctěnice.

Mistry Prahy 2010 se tak stali junior
Tomáš Hůlka (ACOR) z TJ Lokomotiva
Vršovice, mezi ml. jezdci Linda Vondráčko-
vá (NELSON) ze stáje Vondráček a senior-
ský titul si odvezla Veronika Krajníková na
CIKÁDA ze stáje Accom Praha.

Vzpomínka na Jarina
Nedělní -L**- bylo současně i druhým roč-

níkem Memoriálu Jarina Formandla, který
zemřel náhle j iž více jak před rokem,
6. února 2009. Skleněného koně získala
z rukou jeho manželky Jany Kristýna Mikul-
ková na CASTELON Karsit (Stáj Karsit),
která zažívá stejně jako její stájový kolega
Ludvík Jandourek velmi úspěšné jaro.

Jaro nebo podzim
Vyvrcholením závodů byla otevřená sou-

těž -ST**-, ke které nastoupilo na parkuru
firmy Roberta Smékala a stavitele Petra
Švece 28 dvojic. Po rozeskakování dvou
bezchybných zvítězil Sergej Motygin na
ZOE DE LIEBRI (JK Všetice) před Veroni-
kou Krajníkovou (CIKÁDA). Třetí s 5 body
skončila Lenka Matunová na ORIDO
Suprachor (JK Hlaváč).

Účastníci závodů se shodli na tom, že je
škoda, že bývalé centrální kolbiště je pro
skokové soutěže tak málo využíváno. Jedi-
nou nepříjemností bylo velmi chladné, spíše
podzimní počasí. Vzpomínat rád na letošní
pražský přebor nebude také Luboš Vondrá-
ček. Ten si po nešťastném klopýtnutí koně
o hranu opracoviště zlomil při pádu lopatku
a závody pro něho skončily v nemocnici. 

Seniorským mistrem Prahy se stala Veronika
Krajníková (CIKÁDA) ze stáje Accom Praha

Ve dvojspřežích zvítězil v Semicích favorizova-
ný Jiří Nesvačil ml (NH Kladruby) i když jen vel-
mi těsně před Martinem Gösslem z Chebu.

Foto R. Němcová

Jarní Semice
Na semické kolbiště „Pod hůrou”, kde se

konal 7.-9. května 8. ročník Jarních závodů si
našlo cestu 43 spřežení. Čtrnáct dní po CAI
v Kladrubech neprojevily zájem o start čtyřky.

Pořadatelům ztížily přípravu vydatné deš-
tě, ale během závodů naštěstí nepršelo. Kvůli
rozbahněnému terénu však rozhodčí sbor,
vedený Jiřím Kocmanem, dovolil mezi pře-
kážkami přísedícím sesednout a běžet za
kočárem. Toho využila hlavně jednospřeží
a tak se soutěž stala i prověrkou fyzické kon-
dice soutěžících.

Program zahrnoval šest soutěží. V jedno-
spřeží bylo na startu 17 spřežení a s přehle-
dem zvítězil Jan Minarčík (JK chovatelů koní
Loučka). Párů se představilo dvanáct. Zde se
také odehrál jediný karambol závodů, když
v překážce č. 1 převrátil kočár Jaroslav
Kohout a incident odnesl několika zlomenými
žebry. Z vítězství se radoval Jiří Nesvačil jun.
z NH v Kladrubech n.L., na kterého ale velmi
těsně dotíral Martin Gössl z Nebanic. Třetí
skončil Erik Zuvač (JK Steally Opava). Zbý-
vající soutěže již byly méně obsazeny. Jarní
závody byly především zkouškou pořadatelů
na letošní národní šampionát, který se zde
koná uprostřed léta (30.7-1.8.). M. Svozil

Italský doping 
Začátkem února na pěti hvězdičkovém

konkúru v Abu Dhabi byl při antidopingové
zkoušce koně KANEBO, italského repre-
zentanta Piergiorgio Bucci, zjištěn nepovo-
lený prostředek Capsaicin. Piergiorgio
Bucci patří ke klíčovým italským reprezen-
tantům a byl platným členem týmu, který
získal na loňském ME ve Windsoru překva-
pivou stříbrnou medaili.

Nový
Azerbajdžánec

Jerry Smit vyslyšel lákání 75letého Nelso-
na Pessoy, který z pověření Azerbajdžán-
ské jezdecké federace sestavuje pro tuto
zakavkazkou republiku nový skokový tým.
Smit je vedle Francesca Franca už druhým
bývalým Italem a dalším do družstva spolu
s exBelgičanem Patrickem McEntee.

Šedesát zemí
do Kentucky

Z dějiště letošních Světových jezdec-
kých her dorazila zpráva, že v termínu prin-
cipielních přihlášek figurují na seznamu
zájemců o start v Lexingtonu zástupci
60 zemí světa. I přes finanční těžkosti spo-
jené se startem v USA to zatím vypadá, že
se ve dnech 25. září až 10. října bude v
Kentucky Horse Park na co dívat. Podrob-
nosti o SJH v Kentucky naleznete na:
www.alltechfeigames.com
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Logo dráždí
Již několikrát jsme informovali na strán-

kách Jezdce o postupu VV ČJF při výběru
jednotného reprezentačního oděvu tak, jak jej
předpisují pravidla FEI. Od počátku celé kau-
zy bylo zřejmé, že ne všem bude rozhodnutí
VV po chuti. Pro připomínku přinášíme
základní fakta:

Pro úplný pořádek hned na počátku sděl-
me, že jednotné reprezentační oblečení
dosud jezdecká reprezentace neměla a vyba-
vení jednotlivých národních týmů se zatím
řešilo buď na poslední chvíli i díky iniciativě
účastníků (po prvotních nepříjemných zku-
šennostech, kdy si naši jezdci zjistili teprve
na místě důležitých závodů, že jsou oblečeni
nevhodně) anebo se neřešilo vůbec. Snad
s výjimkou voltižních jezdců, kteří jediní mají
s reprezentací na nejvyšší úrovni mnohaleté
zkušenosti.

S postupně se rozrůstajícími reprezentač-
ními možnostmi ČR, ale byla otázka povinné-
ho a jednotného vybavení národních týmů
stále častěji na stole a navíc její „uzákonění”
nařizují i pravidla FEI. Znovu ale zopakujme,
že toto pravidlo je uplatňováno pouze v pří-
padě kontinetálních či světových šampionátů,
finále SP a u národního týmu soutěže druž-
stev při oficiálních závodech. Volnočasové či
společenské oblečení pravidla FEI neřeší
a jsou dobrovolným výrazem kultury a ekono-
mických možností té které země.

Pojďme ale již ke kauze, která na jaře roku
2010 rozhýbala naší jezdeckou společnost.

Na přelomu roku 2009 a 2010 oslovil
VV ČJF dva největší dodavatele a dosavadní
donátory reprezentačního oblečení s žádostí
o nabídku na exkluzivní zajištění reprezetač-
ního vybavení. (Celý proces je podrobně
popsán v tiskovém prohlášení ČJF).

Na základě těchto nabídek byla při únoro-
vém jednání VV ČJF vybrána firma Dance &
Jump, které bylo slíbeno, že součástí povin-
ného označení českých reprezentantů bude
vedle loga Czech Team (představeno 5. 3.
na Žofíně) i logo firmy D&J. Podle zápisů
z VV z březnového zasedání přítomní zástup-
ci firmy D&J prezentovali své návrhy. Od
počátku bylo řečeno, že za finanční příspě-
vek ČJF si budou reprezentační i volnočaso-
vé oblečení reprezentanti kupovat, i když za
zvýhodněných podmínek.

Následně VV na svém dubnovém jednání
schváli „Povinné vybavení” pro výše uvede-
nou reprezentaci ČR pro všechny discipliny
(viz. příloha 3 zápisu z jednání VV ČJF ze
dne 15.4.). V tomto zápisu se objevila i for-
mulace „Povinné vybavení bude povinně
označeno:“ s následným vyobrazením loga
Czech Team a loga firmy D&J. 

VV ČJF byl na přelomu dubna a května
zahrnut několika dopisy od voltižních repre-
zentantů, kteří již připravují výjezd na Světo-
vé jezdecké hry do Kentucky. Následně se
do celé kauzy vložila i nově ustanovená Čes-
ká asociace parkurových jezdců (ČAPJ).

Za všechny vybíráme stanovisko ČAPJ z
dopisu VV ČJF, které dokládá i postoj voltiž-
ních reprezentantů:

„Na závěr uvádíme jednoznačné stanovis-
ko výkonné rady ČAPJ, že předložený návrh
smlouvy ČJF - D&J ve spojení s již schvále-
ným „Povinným vybavením reprezentace" je
pro naše členy neakceptovatelný. Podmínky,
které nabízí D&J jsou výhodné jen pro tuto
společnost nikoliv pro ČJF a už vůbec ne pro
jezdce, kteří by byli takovouto smlouvou
o spolupráci zásadně poškozeni.

Ještě jednou připomínáme, že reprezen-
tační výjezdy stojí jezdce desítky tisíc korun,
a ty teď hradí jejich individuální sponzoři, kte-
ré pak jezdci normálně prezentují. Při zákazu
takové prezentace by individuální sponzory,
jak jsme uvedli, mohl nahradit jedině skuteč-
ný reprezentační sponzor.

Takový, který by za svou prezentaci nesl
veškeré náklady, spojené s výjezdem na
reprezentační závody a reprezentační vyba-

vení, se svým logem, by poskytl samozřejmě
zdarma.

A aby nebylo pochyb, uvádíme ještě, že
členové ČAPJ jsou připraveni používat logo
„CZECH TEAM", při současné prezentaci
svých sponzorů.

V této napjaté atmosféře zasedal ve středu
19. května (bohužel těsně po uzávěrce Jezd-
ce č. 9) VV ČJF. Jak si s nastalou situací
poradil si tak musíme zatím počkat.

Nepovedený
produkt

Řadu let jsou vrcholní představitelé
ČJF bombardováni výtkami, že doposud
nedokázali zajistit českým jezdcům gene-
rálního partnera. Tváří v tvář současným
celosvětovým ekonomickým problémů
sice nikdo nějaký senzační recept nena-
bízí, ale výtka zákonitě směřuje na nejuž-
ší vedení naší organizace.

Základním kamenem navázání jaké-
koli marketinkové spolupráce je vytvoře-
ní marketinkového produktu. S tím mají
zkušennosti všichni organizátoři závodů
a u většiny těch důležitých je zpracová-
na nabídka typu, kolik stojí skok, kolik
čtvereční metr reklamní plochy či jedno-
tlivý závod. ČJF za dvě desítky let,
nebyla schopna podobný marketinkový
produkt (ať reálný, či nereálný) předlo-
žit. Nikdy od Konference žádný VV
nežádal svolení na přenechání části
marketinkových práv pořadatelů a už
vůbec ne reprezentantů.

Nyní VV ČJF poprvé marketinkový
produkt zpracoval. Bohužel právě ten
nejlépe prodejný a pro všechny repre-
zentanty nejdůležitější. Argument, který
v doposud proběhlé korespondenci mezi
Strahovem a reprezentanty zazněl, a kte-
rý se ohání příspěvkem 2,5 milionu na
reprezentační výjezdy a tím i právem na
marketinková práva české reprezentace,
neobstojí. Zmíněná suma je pouze pře-
rozdělením našich společných prostřed-
ků a vůbec nesouvisí s marketinkovou
cenou reprezentace. Ta sice z hlediska
naší výkonnosti není na celospolečen-
ském trhu příliš vysoká, na druhé straně
má o to větší hodnotu pro víceméně eko-
nomicky nezištné mecenáše současných
jezdců.

Bohužel i samotný výběr reprezentač-
ního partnera nebyl ze strany VV ČJF
zvládnut tak, aby obstál v současné celo-
společensky rozjitřené atmosféře. O to
větší škodu může napáchat u těch něko-
lika málo důležitých partnerů českého
jezdectví, kteří nám doposud tak výrazně
pomáhají.

Cyril Neumann

CSIO**** Linz
Zatímco část světové elity byla v Ham-

burku a ještě výraznější v La Baule, bojo-
vali o přízeň jezdců  i pořadatelé CSIO****
v Linzi.

Čtrnáct týmů na startu Poháru národů
tak v pátek 14. května potěšilo nejenom
diváky, ale určitě i pořadatele. Úctyhodná
je i účast Polska. To sice skončilo s
16 body z prvního kola poslední, ale Polsko
se tak zařadilo mezi země, které jsou
schopny vysílat svá družstva na více Pohá-
rů v jednom termínu, protože A tým měl
premiéru v Super lize v La Baule.

V Rakousku i přes termínový souběh při-
vítali několik velkých jmen, ze kterých jme-
nujme alespoň Francouze Bruno Brouc-
qsaulta či Němce Sören von Rönne.
Prvenství v Poháru získal tým velké Britá-
nie před Australany, Belgičany, Francouzi
a Maďary.

Velká cena Linze byla v režii norských
jezdců, když zvítězil Stein Endersen
(HOYO DE MONTEREY) a jeho krajané
Morten Djupvik a Connie Bull obsadili 4.
a 5. místo. Kompletní výsledky naleznete
na www.sportergebnisse.at

Vítězem Mitsubishi Motors Badminton Tri-
als (30. dubna - 3. května) se stal Paul
Tapner na INOWNOTHING (AUS)

Hatla ve Francii
Ve dnech 14.-16. května startoval náš

olympionik Jaroslav Hatla ve francouzském
Jardy. K soutěži CIC* si přivezl do Paříže
SECOND SUPREME a do úrovně CIC**
WESTWINDE EL DIVO.

Spokojenost panovala v naší stáji přede-
vším s výkonem SECOND SUPREME. Ten
skončil mezi 77 startujícími na 19. místě
v drezuře a po bezchybném crosu a pou-
hých 2 bodech za čas na parkuru obsadila
naše dvojice velmi pěkné 10. místo.
WESTWINDS EL DIVO se stále nedaří
ukáznit v drezuře. V CIC** tak docíli l
J. Hatla pouze 63 bodů a skončil mezi
94 startujícími na 66. příčce. Navíc přidal
další trestné body za kruh v terénní zkouš-
ce (po skoku z irské lavice již nedokázal
J. Hatla zvládnout prudký obrat) a za jednu
chybu na parkuru. Celkově tak náš jezdec
obsadil 53. příčku.

Nyní čeká oba koně opět cesta do Fran-
cie. Ve dnech 28.-30. června s nimi bude
J. Hatla startovat na CCI* a CCI** v Dijonu. 

Zahájený Primátor
Sedmý ročník seriálové soutěže pro

jezdce na pony O pohár hl. města Prahy
byl zahájen v Praze v areálu JS Císařský
ostrov v neděli 16. května. Tradičně jsou
první dvě zahajovací kola seriálu úrovně
ponyhadicap -L- a další dvě úrovně -S-.

První vítězství si letos na své konto při-
psala Anna Kukrechtová na JURÁŠ 5 (JK
Equuleus Praha), která byla nejrychlejší
v rozeskakování deseti dvojic. Seriál pokra-
čuje druhým kolem 12. června v zámec-
kém areálu Ctěnice v Praze 9 - Vinoři.
Rozpis pony soutěží je totožný, tzn. zaha-
jovací pony handicap -ZL- a seriálový
ponyhandicap -L-. Podrobnosti naleznete
na www.jsctenice.cz



DISKUZE DISKUZE

Jaký by měl být prezident ČJF?
Dalším, koho jsme oslovili s žádostí

o příspěvek do diskuze o budoucím pre-
zidentovi ČJF, je předseda a dlouhodobý
pořadatel plzeňské JK Slavia VŠ Plzeň
ing. Jan Stroner.

Oproti Zdeňkovi Goščíkovi se já přiklá-
ním k názoru, že nový prezident by měl
být především úspěšným manažerem se
zkušenostmi s řízením mnohočlenného
kolektivu. Člověk v produktivním věku
s dobrými vazbami na státní správu i pod-
nikatelskou sféru, pokud možno ekono-
micky nezávislý. Jazyková vybavenost je
již dnes skryta v sousloví úspěšný mana-
žer. Za důležité považuji, aby nebyl ve
střetu zájmů s aktivitami ČJF.

Jsme si však zcela jisti, co od něj
budeme chtít a jsme v tom alespoň čás-
tečně jednotní?

Moje osobní (zejména regionální) zku-
šenost mi často napovídá, že zcela jinak
vnímá svoji úlohu v systému ČJF  funkci-
onář a zcela jinak ji vnímá řadový člen.
Na novém prezidentovi tak bude, aby
postavil před volitele jasně definovanou
vizi, dovedl si ji nejen obhájit, ale i získat
nebo ještě lépe pro ni nadchnout své
spolupracovníky i řadové členy a to tak,
aby byl každý z nich ochoten něco oběto-
vat.

Systémové změny
Domnívám se, že pokud se nám podaří

vybrat opravdovou osobnost do vedení
naší organizace, nebude chtít být hned
v počátku svázána povinností spolupra-
covat s lidmi sice řádně zvolenými, ale
spíše však vygenerovanými různými regi-
onálními  nebo osobními zájmy i nezájmy.
Měli bychom jí umožnit, aby si své spolu-
pracovníky vybrala sama. Tím nechci říci,
aby prezident nenaslouchal hlasům zdo-
la, dokud tyto hlasy (a buďme za ně rádi),
ještě existují. Tyto hlasy by však neměly
být deformovány klíčem, ve kterém jeden
živnostník má stejný počet mandátů jako
zástupce klubu s padesáti členy. Filtr
přes funkcionáře hluboce zakořeněné
v systému dlouhou řadu let, zřejmě také
není to pravé. Tím se v podstatě dostá-
vám k tomu, co již řekl Alois Starosta
o nutnosti komunikace a tím i vytvoření
široké komunikační platformy.      

Ekonomika, marketing
a ti ostatní

Chceme-li federaci s okleštěnými pravo-
mocemi nezasahující příliš do živelného
vývoje, pak asi stačí současný systém
financování. Možná trochu a citlivě rozšíře-
ný o podíl neplatících členů federace, určitě
ale nekompromisně spojený s roční mírou
inflace. Osobně se však domnívám, že
pokud chceme do Evropy a tím tedy vpřed,
pak to pouze s přihlížející federací nepůjde.

K naplnění ambiciosních vizí potřebuje-
me peníze. Abychom aktivizovali širší člen-
skou základnu i potencionální donátory,
potřebujeme právě tu vizi. Cestu přes mar-
keting, národní jezdecký stadion a struktu-
rální fondy již naznačil Vojtěch Csabi. S tím
souvisí i postoj k otázce, má-li federace
něco vlastnit, něco prostřednictvím jmeno-
vaných, ale i odvolatelných  manažerů řídit,
participovat na výnosech a nést i riziko
ztráty.

Souhlasím i s názorem, že absence
generálního partnera je velkým dluhem
vůči jezdecké veřejnosti, na druhé straně
jsem nezažil žádnou Konferenci, která by
na vedení federace v tomto směru výrazně
tlačila.    

Pokud ale i na regionálních úrovních
nebudou funkcionáři vnímat jako svůj úkol
zajištění finančních prostředků pro svoje
aktivity a budou čerpat pouze z podílu na
licencích, pak sám prezident bude mít vel-
mi těžkou pozici. Dobrý manažer a vizionář
by však měl dokázat ovlivnit členskou
základnu tak, aby i v oblastech byli do čela
zvoleni  lidé, kteří se s jeho vizí ztotožňují
a dokáží výrazně napomoci její realizaci. Je
zcela nezbytné, aby zásadní ekonomické
kroky (zejména v kolonce výdaje) byly vel-
mi transparentní a dobře čitelné pro širo-
kou jezdeckou veřejnost.

Funkční období,
odvolatelnost a mzda

Zakotvit do stanov systém dvakrát
a dost by nás mohlo v případě velmi
úspěšné volby někdy mrzet. Řešením je
volební systém, ve kterém uchazeč který
ve funkci absolvoval alespoň jedno funkční
období musí při volbách překonat bariéru
nastavenou výše než uchazeč nový.  Tento
systém kompenzuje nespornou výhodu,

kterou má „délesloužící" před uchazečem
novým. 

Odvolatelnost funkcionářů na všech
stupních řízení by měla být podstatně
snadnější a výrazně větší slovo by měli
mít právě manažeři na všech stupních.
Shodou okolností jsem nedávno naslou-
chal stížnostem, že ten či onen nic ve
výboru nedělají, že nikam nejezdí a tak
jsou zcela out a že se s tím nedá nic
dělat, protože členská základna je do
funkcí navolila.

I dobrý manažer potřebuje motivovat
a z tohoto důvodu se přikláním k názoru,
že mzda nebo odměna  jako podíl na
měřitelném profitu federace by  prospěla
k aktivizaci funkcionářů na všech stup-
ních řízení.

Federace přes všechny peripetie uply-
nulých let funguje. Patří za to stávajícímu
prezidentovi a všem aktivním a poctivým
funkcionářům dík nás všech. 

Chceme však dál. Nebo se mýlím?

ing. Jan Stroner

Nejkrásnější barokní stavba ČR, zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, byl dějištěm vyjímečné kulturní akce. V sobotu 15. května
zde byla zahájena výstava obrazů švýcarského malíře koní Heinze Jakoba Berchtolda (foto ve středu). Vernisáž probíhala pod taktovkou
MVDr. Norberta Záliše, který celou akci i moderoval. Za účasti majitelů zámku manželů Kinsky Dal Borgo a dalších pozvaných hostů,
mimo jiné i zástupců jedenácti ambasád, představitelů českošvýcarské obchodní komory a řady osobností současného politického života,
byla připomenuta zásluha mnoha osobností z Chlumce nad Cidlinou při záchraně koní Kinských. Za všechny byla vyzvednuta úloha osob-
ního přítele Radslava Kinského Jana Zímy, který přijal od patrona výstavy starosty Chlumce ing. M. Uchytila i gratulaci ke svým 90. naro-
zeninám. Vernisáž korunovala Beethowenova Kreuzerova sonáta pro housle a klavír v podání Gabriely Demeterové a Evy Šilarové.
Výstava obrazů H.-J. Berchtolda, který často portrétoval i starokladrubské koně v NH v Kladrubech n. L., trvá až do 31. října. Společně se
stálou expozicí hipologických obrazů rodiny Kinských je dobrým důvodem návštěvy zámku Karlova koruna.

Foto M. Píšová

Foto M. Kůstková



Další z vrcholů
třetího květnové-
ho víkendu (13.-
16.5.) byl k vidění
ve francouzském
La Baule. Super-
l iga bude mít
letos, jak jsme již
referovali, znovu
deset účastníků.
Po sezóně čtyři
z nich sestoupí
a dva nejlepší

v žebříčku Pohárů národů pořádaných při
CSIO postoupí. Tím bude příští rok docílen
počet národů na žádaných osm. Doufejme
jen, že toto pravidlo zůstane v platnosti.
Pro současné účastníky to ovšem zname-
ná, že boj o udržení bude obzvlášť drama-
tický a každá ztráta může být už od počát-
ku fatální. 

Autorem parkurů v La Baule byl domácí
stavitel Fredéric Cottier  a zdálo se, že tra-
sa byla možná i podvědomě o poznání
lehčí. Velká pozornost byla upřena na pre-
miéru polského družstva na této úrovni
a je nutno podotknout, že pokud někdo
čekal nějaké fiasko, tak k němu rozhodně
nedošlo. Andrzej Lemanski v sedle bílého
hřebce BISCHOF po velmi pohledném
parkuru shodil jen FEI stacionátu z fialo-
vých prken. Alexandra Lusina s holštýnem
CASTELO udělala dvě chyby, stejně jako
Jan Chrzanowski s klisnou JUST CRUI-
SING. Trochu se zapletl jen Tomasz Klein
s 9letým val. CAMERINO, který po příliš
razantní korekci zastavil a pak ještě shodil
další tři skoky.

V týmu USA startovala i z finále Světo-
vého poháru vyřazená klisna SAPHIRE,
ale zde žádné problémy s hypersenzitivitou
neměla.

Čistých parkurů bylo v prvním kole čtr-
náct a do druhého kola postupovala Velká
Británie, Francie a USA se čtyřmi body,

ZE ZAHRANIČÍZE ZAHRANIČÍ

Zahraniční kaleidoskop sestavil  
Václav K. Dvořák

Polská premiéra v Superlize

GCT ve Valencii
Nejbohatší z velkých seriálů  zelené

sezóny Global Champion Tour, bude mít
letošním pátém ročníku devět pokračování
ve velmi atraktivních částech světa a mezi
účastníky bude rozděleno celkem 5,5 milió-
nu EUR.  Zahajovací díl se jezdil 8. května
v moderním areálu ve španělské Valencii.
Toto významné letovisko leží v úrodné níži-
ně na pobřeží Středozemního moře a je to
kulturní, sociální i obchodní centrum obýva-
né více než osmi sty tisíci obyvateli. Pat-
náct dní potřebovali pořadatelé k tomu, aby
vypustili umělé jezero, na jeho dno navozili
pískový povrch, smontovali tribuny a při-
pravili zázemí pro nezbytné VIP hosty. Par-
kury stavěl Frank Rothenberger a o skvě-
lou dotaci 285tisíc EUR projevilo zájem
padesát předních světových jezdců. Podle
ustáleného modelu postupovala do druhé-
ho kola osmnáctka nejúspěšnějších a prá-
vě mezi ně, byla již zmiňovaná dotace roz-
dělena. Jen tři jezdci dokázali udržet
nulové konto i po druhém kole a mezi nimi
se rozhodovalo v napínavém rozeskaková-
ní. První z nich, Francouz Timothee Anci-
aume, v sedle 11letého tm. hnědáka
LAMM DE FETAN (Fergar Mail) skákal jis-
tě a v rychlém tempu se mu podařilo
i skvěle otočit. Výsledkem 0/45,00 připravil
svým konkurentům velmi tvrdý oříšek. Úřa-
dující mistr světa, Jos Lansink z Belgie
s báječnou 12letou ryzkou VALENTINA
VAN T'HEIKE (Nabab de Reve), dokázal
tento čas ještě o dvě sekundy zkrátit, ale
bohužel jen za cenu chyby na posledním
skoku (4/42,95). Rozhodnutí měl v rukou
čerstvý vítěz Světového poháru Marcus

Ehning s dcerou legendárního Sandro
Boye - SABRINA. Jel velmi rychle, ale stej-
ně jeho 11leté hnědce v cíli přebývalo 32
setin (0/45,32).  Svého doposud největšího
úspěchu tak dosáhl mladý Francouz a stá-
lo to za to - 95 tisíc EUR. Marcus Ehning si
do Německa odvezl 57 a Jos Lansink s 38
tisíci byl jistě také spokojen. Čtvrtý skončil
olympijský vítěz Eric Lamaze - HICKSTE-
AD, pátý Marko Kutscher - CLINTUS 3
a šesté místo obsadil  světový Nr.1, Pius
Schwitzer - CARLINA.

V Hamburku
dámský triumf

Jen několik dní měli účastníci GCT na
přesun od Středozemního k Baltskému
moři, protože v Hamburku se jezdilo hned
příští týden. Účast byla poznamenána sou-
během Meydan Superligy v La Baule,
Pferd International v Mnichově nebo CSIO
v Linzi. Atmosféra byla ale vynikající
a šestnáct tisíc diváků v hledišti se dobře
bavilo. I zde stavěl parkury Frank Rothen-
berger a dotace byla zarovnána na celých
300 tisíc. Trasa parkuru byla hodně tech-
nická a časový limit byl na hraně. Přes prv-
ní kolo se dostalo s nulou deset jezdců
a dalších šest bylo penalizováno jedním
bodem. Mezi bezchybnými byl také v Evro-
pě žijící Argentinec, 41letý burzovní makléř
Jose Maria Larocca. Představil se v sedle
legendárního 14letého hnědáka OKI DOKI
(Jodokus), kterého si v lednu koupil od
Alberta Zoera. 

Kurz druhého kola přešlo bez chyby šest
jezdců a problémy s časem měli tři. OKI

DOKI udělal jednu chybu, ale to se Albertu
Zoerovi stávalo také. Po obou kolech
zůstali čtyři bezchybní a ti se rozeskakovali
o vítězství. První šla Laura Kraut z USA se
14letým bílým holštýnem CEDRIC (Cham-
berlain). Měla smůlu už na druhém skoku
a tak se snažila jen honit čas. Jeji výsledek
byl 4/38,84. Další vyrazila na trať v Holand-
sku působící Australanka Edwina Alexan-
der se subtilním obratným ryzákem CEVO
ITOT DU CHATEAU (Le Tot de Semilly).
Ani jí se nepodařilo udržet čisté konto, ale
čas měla lepší 4/38,43.  Publikem podporo-
vaný Marko Kutscher se 14letým hnědá-
kem CASH (Carthago) shodil stejný skok
jako Laura Kraut a ani čas neměl nijak osl-
nivý 4/38,94. Na jistotu už mohla jet druhá
z Američanek, Lauren Hough s 11letým
belgickým hnědákem QUICK STUDY
(Quick Star) a vyplatilo se jí to. Pečlivě pro-
jížděla oblouky a hlídala si odskokové
vzdálenosti. Čas měla o čtyři sekundy
pomalejší, ale byla bez chyby 0/42,46. Zví-
tězila Lauren Hough, druhá byla Edwina
Alexander, třetí Laura Kraut, čtvrtý, jediný
muž, Marko Kutscher, pátá Janne-Friederi-
ke Mayer (CELAGON LAMBRASKO) -
1/70,59 a šestá Judy-Ann Melchior (LEVIS-
TO Z) - 2/72,33.

V prozatímní tabulce GCT vede Marcus
Ehning (66), druhý je Marko Kutscher (65),
třetí Laura Kraut (54) a na čtvrté příčce
jsou Judy-Ann Melchior a Leon Thijssen
(52). Další kolo GCT bude 20.-23. května
v Turíně. Kompletní výsledky naleznete na:
globalchampionstour.com

Vítězný tým Francie při prvním kole Superligy 2010 v La Baule

Foto Ch. Bricot

Španělé měli pět, Němci, Švýcaři, Švédové
a Irové osm. Nepostoupili Holanďané
s dvanácti a zmiňovaní Poláci s dvaceti
body. Na identickém kurzu druhého kola
bylo jedenáct bezchybných. Dobře rozjetou
soutěž potvrdili spolu s domácími i Ameri-
čané. Jejich finišman McLain Ward potře-
boval jít čistě, aby družstvo zůstalo na čty-
řech bodech z prvního kola. Shodil ale
hned první skok a USA končilo s osmi
body. Na vítězství po něm jel poslední
z Francouzů, mistr Evropy Kevin Staut.
Věděl, že jakmile udělá chybu, tak už
nemusí pokračovat a dojde k rozeskaková-
ní.  Očekávání bylo obrovské a napětí se
dalo krájet.  Mladý Francouz však prokázal

železné nervy a za nadšených ovací publi-
ka dovedl svůj tým k vítězství. 

1. Francie 4 body: TOPINAMBOUR
(Penelope Leprevost) 4/4, KELLEMOI DE
PEPITA (Michel Robert) 0/0, LORD DE
THEIZE (Olivier Guillon) 0/0, KRAQUE
BOOM (Kevin Staut) 4/0.

2. USA 8 bodů: CRISTALLO (Richard
Spooner) 0/0, QUINCY B (Hillary Dobbs)
5/9, URICO (Mario Deslauriers) 0/0, SAPP-
HIRE (McLain Ward) 4/4. 

Na třetí příčce skončili současně Němec-
ko spolu s Velkou Británií - 12 a páté bylo
Španělsko -13. Šesté Irsko mělo 16
a sedmé Švýcarsko 17. Osmé Švédsko 25.
Deváté bylo Holandsko a desáté Polsko.
Kompletní výsledky z La Baule naleznete
na: www.labaule-cheval.com

Druhé kolo Superl igy bude v Římě
v pátek 28. května.



CSIO v Praze
V úterý 11. května se jezdeckou společností rozlétla zpráva, že se

organizátoři českého CSIO 2010 ze společnosti 4jump nedohodli se
zástupci JK Poděbrady a rozhodli se přesunout letošní CSIO opět na
Trojský ostrov do areálu TJ Žižka Praha.

O podrobnosti této zásadní změny jen několik měsíců před termínem
konání jsme prostřednictvím elektronické pošty požádali tiskovou mluvčí
CSIO ing. Moniku Coufalovou:

Na internetu proběhly zprávy, že jste se nedohodli s pořadateli
v Poděbradech. CSIO 2010 tak bude v Praze?

Potvrzuji Vaši informaci, že CSIO 2010 se bude konat v Praze na Císařském ostrově
v areálu TJ Žižka.

Jistě jste na stránkách equichannel.cz četla i reakci poděbradských. Chtěl bych
se zeptat, co bylo předmětem sporu s majiteli areálu v Poděbradech, že jste se roz-
hodli  přeložit CSIO do Prahy? (Zástupci JK Poděbrady uvedli jako hlavní důvod smluvní
pokuty v řádu milionů pozn. red.) 

Nevím o žádném sporu s majiteli areálu v Poděbradech. Vedení klubu se těsně před
podpisem smlouvy rozhodlo změnit některé z dohodnutých podmínek (mimo jiné neposkyt-
nout plochu potřebnou k postavení mobilních boxů), což  znemožnilo možnost pořádání
celé akce. Proto jsme byli nuceni se obrátit na jiný subjekt, kde jednání proběhlo hladce
a smlouva byla podepsána již na druhé schůzce.

Pražský Trojský ostrov má mnoho specifik a tak bych chtěl vědět, zda jste již
dohodnuti s majiteli přilehlých pozemků a jak se chystáte celý areál ostrova zorgani-
zovat. Kde budou stáje, kde opracoviště pro nestartující koně apod. 

Ano, s majiteli přilehlých pozemků se jednalo a jsme dohodnuti na vzájemné spolupráci.
Areál na Trojském ostrově je moderní a splňuje veškeré požadavky pro úspěšné konání
velkého jezdeckého klání. Uspořádání bude provedeno tak, aby vyhovovalo závodníkům,
divákům a splňovalo veškeré bezpečnostní požadavky.

Setkali jste se s pořadatelem posledních velkých závodů na Trojském ostrově
z firmy Golem abyste se zeptali na jeho zkušenosti?

S firmou Golem jsme zatím nejednali. Pokud by v budoucnu byla potřeba, jistě se na její zástup-
ce obrátíme. Naše zkušenosti doplňujeme poznatky od zahraničních pořadatelů a jezdeckých ekip.

Jaké je složení organizačního výboru? Mohli bychom znát jména hlavních osob,
včetně stavitele parkurů?

Předseda: Karel Coufal, tajemnice: Ing. Monika Coufalová, sekretariát: Věra Šenková,
produkční manager: Lucie Švantnerová, Jana Coufalová, horse manager: Soňa Erbeková,
tiskový mluvčí: Ing. Monika Coufalová, odborní konzultanti: Ing. Jaroslav Pecháček, který
je zároveň i styčnou osobou s ČJF a Ing. Michael Pejčoch.

Partnerskou organizací, která bude při akci zabezpečovat technicko organi-
zační produkci mimo vlastní závody, je společnost Samastinor. Stavitelem parku-
rů bude Eduard Petrovič.

Je již hotov rozpis a jaké chystáte sportovní a společenské zajímavosti?
Rozpis byl odeslán ke schválení na ČJF a FEI. V rámci vlastních závodů jsou

vypsány soutěže pro mladé koně. Celé závody jistě zpestří atraktivní skok mohutnosti.
V rámci doprovodného programu máme pro jezdce, jejich týmy a další zájem-

ce připraveny atraktivní výlety, které jim umožní poznat zajímavá místa v Praze
a okolí. Společenské večery budou probíhat v krásných prostorách a na své si
přijdou fandové náročnější společenské zábavy i milovníci diskoték. 

Pro diváky bude celá akce nejen přehlídkou nádherných koní a ohromujících
sportovních výkonů. Bude zde i prodejní a výstavní akce koňských potřeb, pro-
duktů, oblečení a vůbec všeho, co s koňmi souvisí. 

Jak se Vám daří zajistit finanční krytí a jaká bude celková dotace?
Finanční krytí celého projektu je postaveno na vícezdrojovém systému. Na

výhrách bude vyplaceno 100 000,- Euro.

REPORTÁŽE SPORT

Sportovní 
kalendáfi

26.5. Zduchovice Z-L
28.-30.5. Ptýrov (Kolín) Z-T ČSP
28.5. Ostrava - Stará Bělá Z-L
29.-30.5. Přední Kopanina D/L-TT
29.5. Praha-Orion V/A-D
29.5. Nymburk-Komárno Z-L
29.-30.5. Zduchovice Z-S + pony
29.-30.5. Domažlice Z-ST
29.5. Vrchovany Z-L
29.5. Janov Z-L
29.5. Žebětín Z-L
29.-30.5. Brno-Soběšice C-CIC*/CCN*
29.-30.5. Ostrava Stará Bělá Z-S
29.-30.5. Radkova Lhota Z-L
29.5. Jiřice Z-S
30.5. Třebenice Z-L
30.5. Stružná Z-S
4.-6.6. Hradec Králové L-T CSI*
4.-6.6. Šumperk Z-CIC*/CCN* + pony
4.6. Kozlovice R/CRI1*
5.-6.6. Praha - Žižka D/L-T ČDP
5.6. Kladno Z-L
5.6. Čakovičky Z-L
5.6. Dražka Z-L, D/Z-L + pony
5.-6.6. Ptýrov Z-ST
5.-.6.6. Doubek u Říčan D/Z-T
5.6. Plzeň Bory Z-S
5.-6.6. Děčín Z-S + pony
5.6. Třebušín E/Z-ST
5.6. Lohenice Z-S
5.6. Lomnice nad Popelkou D/Z-L
5.6. Heřmanův Městec A/T + pony
5.6. Zálesí Z-L
5.-6.6. Mikulov Z-S
5.-6.6. Ostrava - Hrabová Z-L + pony
5.-6.6. Nebanice Z-S
5.6. Humpolec C/ZL-L
6.6. Pardubice D/L-T
6.6. Vyškov D/Z-L

Převzato z www.cjf.cz

Německé derby v Hamburku
Třicet dva odvážlivců se vydalo v neděli

16. května na tradiční kurz Hamburského
derby dlouhý 1 250 metrů se sedmnácti
specifickými skoky. Pravděpodobně nej-
těžší světový parkur se jezdí prakticky
beze změny od roku 1920 a letos se konal
už osmdesátý první ročník. Více než dva-
cet tisíc diváků doufalo, že se někdo připí-
še do historického seznamu 146 hrdinů,
kterým se doposud podařilo tuto trasu pře-
konat bez chyby, ale i přes mnoho skvě-
lých výkonů čekali letos marně. Třetina
účastníků se nedostala do cíle, a druhá
třetina dokončila s dvouciferným výsled-
kem. Pět jezdců inkasovalo osm bodů a
pouze čtyři nejlepší měli jenom jednu chy-

bu. V rozeskakování byl nejúspěšnější loň-
ský vicemistr Evropy Carsten-Otto Nagel s
oldenburským hřebcem LEX LUGAR (Lor-
danos) s výsledkem 0/51,63 a zopakoval
tak svůj triumf z roku 1999. Na druhou
příčku se vyhoupl meklenburský matador
Heiko Schmidt s 10letou tmavou hnědkou
COVERLADY (Convoi) - 0/52,52. Třetí
skončil Brazilec Bernardo Alves s 13letým
běloušem QUENTIN (Quidam de Revel) -
0/54,33, který tak dokázal zopakovat svoje
umístění z roku 2004. Domácí Hergen Fol-
kert s 13letým valachem CONDOR (Calet-
to I) v rozeskakování spadl a skončil čtvrtý.
Podrobnosti z Hamburku najdete na
www. engarde.de

Bude vůbec CSIO?
Tuto otázku si pokládají mnozí zkušení organizátoři jezdeckých závodů.

Společnost 4jump, která o organizaci CSIO s ČJF uzavřela smlouvu se ústy
své tiskové mluvčí tváří, že je vše v nejlepším pořádku. Nevím jaké kontrolní
mechanismy průběhu příprav má ČJF, kromě verbálních ujištění. Bylo by
krásné, kdyby pro většinu jezdecké společnosti neznámý organizátor prokázal
v této chvíli téměř neuvěřitelnou schopnost splnit všechny sliby a kdyby česká
jezdecká společnost nalezla ve společnosti 4jump takového partnera, jakým
byla po pět sezón firma Golem. Všichni, kdo byli u zrodu know how tohoto
organizátora ale vědí, jak trnitá a dlouhá byla cesta, na jejímž konci bylo
evropsky vychválené mistrovství Evropy. Nyní máme organizátora nového,
pouze s regionální pořadatelskou zkušeností. Nezbývá než doufat, že ví co
říká a že se budeme moci za skepsi této úvahy již za necelé čtyři měsíce
omluvit. C. Neumann

V Plzni stylově
Již tři roky nabízí zajímavou soutěž Jarní

cena Plzně. Ta se konala 8.-9. května. Její
41letá tradice vyrostla na drezurách. Proto je
součástí novodobých skokových ročníků
i stylová soutěž. Ta se hodnotí i podle stupni-
ce A a vítěz je vyhlášen podle nejnižšího
součtu umístění v obou hodnoceních.  Komi-
sařem byl Alois Starosta. Vítězem soutěže
mladých koní se stala K. Kupcová s AGANO
(ARS Čes. Budějovice). Mezi dětmi a juniory
byla v obou systémech nejvýše hodnocena
Š. Šlechtová s DENZI (JK Bernartice).

Závěr patřil úrovni -S**- a -ST**-. V obou
zvítězil Luboš Vondráček na AVENA 1,
když v -S- obsadil na ARGON 1 i 2. příčku.



SPORT INZERCE

Výsledky
Plzeň-Bory 8.5. drezura 14. ročník

Memoriálu Jindřicha Zíbra -Z- 1. Jirsová
J. - LIPTON RAFFINESS (Stáj Jirsová),
-L- 1. Jirsová J. - LIPTON RAFFINESS
(Stáj Jirsová), -S- 1. Brodová - LISSAN-
DRO (Dressage Academy), 2. Jirsová
M. - GROSSE DAME, 3. Jirsová M. -
CORÁDO 1 (Stáj Jirsová), -ST- 1. Hře-
bík - CASCAVELLO/COR (JS Caballo),
2. Zeusová - CORRADO AZ (JS Císař-
ský ostrov), 3. Boháčková - KODEX
ROYAL (Stáj Havel Strýčice), -T- 1. Hře-
bík - CASCAVELLO/COR (JS Caballo),
2. Dubová - G. FERRÉ DIATECH (JS
Millennium), 3. Zeusová - CORRADO
AZ (JS Císařský ostrov).

Opřetice 8.5. ponyhdp -LP- (16) 1.
Boháčová - ELIOT 2 (Delta), ponyhdp -
SP- (18) 1. Roubalová - LUCAS 3 (DDM
Praha), -STPB- (8) 1. Řezníčková -
JACK 4 (JK Mělník), -Z- (12) 1. Kukrech-
tová - LUCKA R (JK Equuleus Praha),  -
ZL- (52) 1. Vašáková - DORCA (JK Čes-
ký dvůr), -L**- (44) 1. Šafarata -
CHARLIE 11 (JK Louňovice), 2. Vojtková
Bar. - LIBERTINA (Melichar), 3. Perníč-
ková - ÚSVIT 2 (Heroutice), -S**- (27) 1.
Papoušek K. - STARNATO (JO Srnín),
2. Perníčková - ÚSVIT 2 (Heroutice), 3.
Vašáková - TOANNA (JK Český dvůr).

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

Židovice 8.5. -ZM- děti (9) 1. Woz-
nicová - CORÁDO 4 (Židovice), 4
a 5letí (7) 1. Pospíšil - QUANDO 1
(Židovice), volba př. do 110 cm (50) 1.
Koželuh - ARVEN (Rychnov), stupň.
obt. do 120 cm (48) 1. Smrčka -
SALOME 4 (Slzavé údolí), -L**- (29) 1.
Chýle - LETORA 1 (Chýle), 2. Tretera -
DUNA 3 (Tretera), 3. Hochman - LYZI-
KA Koda (Děčín), -S**- (14) 1. Macáno-

Malá cena
až v září

Podmáčené kolbiště a vytr-
valý déšť zavinily zrušení sko-
kových závodů v Pardubicích,
které se měly konat 15. a
16. května. Malá cena tak
proběhne asi až v průběhu
výstavy Koně v akci ve dnech
3.-5. září.

Kolín opět
na Ptýrově

Jezdecký oddíl „stáj Václav“
Kolín a JK Ptýrov oznamují, že
čtvrté kolo 9. ročníku Českého
skokového poháru pořádané
jako Velká cena Kolína proběh-
ne ve dnech 28. - 30. května
opět na kolbišti v Ptýrově. Ved-
le domácích jezdců je zatím
potvrzena účast koní ze Slo-
venska a Německa. Pořadatelé
pro ně zajistili vedle věcných
cen i f inanční dotace přes
210 000,- Kč. Soutěže začínají
vždy v 9.00 hod. V  pátek
28. května to budou soutěže

-Z-, -ZL- a -L-. V sobotu pak
soutěže 110/120 cm, -L-, -S- a
-ST- a v neděli vyvrcholí pro-
gram soutěží Grand Prix úrov-
ně -T**- s plánovaným startem
mezi 15.00 – 16.00 hod.

Druhým kvalifikačním kolem pokračovala 8. května v Opřeticích
Pony liga 2010. V pony soutěžích viděli diváci v úrovních -L- až -
ST- 42 startů. Na programu byla i 2. kvalifikace Teenager 2010
(-ZL-) pro jezdce do 21 let. Závody vyvrcholily  Cenou Opřetického
dvora (-S**-). K té nastoupilo 27 dvojic a zvítězil Kamil Papoušek
(foto) na STARNATO (JO Srnín) před heroutickou Janou Perníčko-
vou (ÚSVIT 2) a Kateřinou Vašákovou (TOANNA) z JK Český dvůr.

Foto T. Bezrouková



vá - L#AMIE, 2. Macánová - CHIN
CHIN (Tecton), 3. Chýle - MAMIO
(Chýle).

Praha - Gabrielka 8.5. dvouf. sk.
100/110cm (63) 1. Němec  - PANTERA
(TJ Sokol Kladno), -ZL- (67) 1. Potluka
- LAND MASTER (TJ stáj Montar), -L-
(30) 1. Vondráček - ARIDA (Stáj Vond-
ráček), 2. Starková - KORÁL 4 (JK
Pohoda Hořovice), 3. Malcová  - WAL-
DEMAR (Horse Academy).

Plzeň 8.-9.5. 41. Jarní cena Slavia
VŠ Plzeň -ZM- 4. a 5letí, startující 1.
rokem (18) 1. Vojta - GENT 1 (TJ Sokol
hřebninec Písek), -ZM- děti (7) 1. Pavlí-
ková - DRAGA 1 (ČJK Klatovy), -Z- lim
čas (80) 1. Kadlec - MERSI (Macán
Chudenice), dvouf. sk. 110/120 cm (92)
1. Smaha - BRITT (Stáj Smaha Dýšina),
-L**- (54) 1. Bártová - SIESTA (Bártová
Křelovice), stupň. obt. do 120 cm (34)
1. Studnička J. - BOLZANO (JC Zájezd),
41. Jarní cena handicap -Z-ZL- děti -
junioři (13) celkově  1. Šlechtová - DEN-
ZI (JK Bernartice), 4a5letí (5) celkově 1.
Kupcová - AGANO (ARS Čes. Budějovi-
ce), -S**- (41) 1. Vondráček - AVENA 1,
2. Vondráček - ARGON 1 (Vondráček),
3. Navrátil - BENTLEY KLUETEČKA
(Navrátil), -ST**- (18) 1. Vondráček -
AVENA 1 (Vondráček), 2. Poláková -
CAROS (Stáj Polák), 3. Dohnal - VAIDA
DE REVE (Dohnal).

Brno 8.-9. května ČSP -L**- (61) 1.
Arient - POISON 1 (Z. Hruška), 2.
Lamich - GEORG (JK Opava), 3. Soko-
lová - GRANDA R (SVK), -S**- (76) 1.
Kincl - GREAY ROSE (TJ JO Horymas),
2. Zvára - ARON 8 (Arcus), 3. Tomano-
vá - CLARK 12 (JK D&J), -ST*-(32) 1.
Šoupal - CORNADA-K (SK Olympia), 2.
Skřivan - KALLISTO (Stáj Manon), 3.
Pilecký - CORLEON (JK Artemis), -L**-
(44) 1. Vachulková - KORNET 1 (Dubic-
ko), 2. Gladišová - IRRAS (JK Gladiš),
3. Weagová - EX CALIBUR Wepol
(Sloupno), stupň. obt. do 130 cm +
žolík (42) 1. 1. Arient - POISON 1 (Z.
Hruška), 2. Papoušek J. - COLORADO
SPRING (JK Všetice), 3. Kincl - GREAY
ROSE (TJ JO Horymas), -T**- + finále
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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

(21) 1. Jandourek - CASIO Kar-
sit (Karsit), 2. Daněk - SILVIO
(JK AgramM), 3. Tomanová -
CAREFUL Franz Josef (JK
D&J), 4. Jandourek ABC CATA-
RO Wepol (Karsit), 5. Hruška Z.
- CALATA (Hruška).

Zduchovice 15.-16.5. stupň.
obt. do 100 cm (24) 1. Krauso-
vá - KAROLÍNA (Dick Lipí),
dvouf. sk. 100/110 cm (59) 1.
Kotalík - CASSIA GRAPPA (Dita
Opalice), -ZL- (73) 1. Bardonová
- CALIGULA (Bardonová-
Hauzr), -L**- (53) 1. Horký -
CORIANA (JK Tandem), 2.
Homolová - SILVANUS (Loko-
motiva Vršovice), 3. Pilecký -
MOJITO CTJ (JK Artemis), -S**-
(22) 1. Papoušek K.  - THALIA
(JO Srnín), 2. Krulichová - M. -
LORETTA 2 (Zduchovice), 3.
Horký - CÁRLET (JK Tandem), -
L**- (33) 1. Šafrata - SISSI 3 (JK
Louňovice), 2. Vašáková - DOR-
CA (JK Český Dvůr), 3. Holíková
- DAISY 17 (Zbožnice), -S**-
(27) 1. Šafrata - CHARLIE 11
(JK Louňovice), 2. Vachulka -
CALIPPA-T (Pegas), 3. Papou-
šek K. - BEL CANTO Hradiště
(JO Srnín).

Praha 15.-16.5. Prima Cup -
Z- (66) 1. Stahlová - ANTIKA 3
(TJ Slavia Ptice), volba dr. do
110 cm (66) 1. Fatrdlová -
CORIN 1 (Farma Hrádek),
dvouf. sk. 120/120 cm (36) 1.
Vondráčková L. - CONSTANCE (Vond-
ráček), 2. Kukla - JINA 1 (VIA Lysá
n.L.), 3. Tomaidesová - ARNICA-T (JK
Louňovice), -ZL- (40) 1. Pružinová -
KASKADER (Equilon Mělnická Vruti-
ce), -L**- (64) 1. Mikulková - CASTE-
LON Karsit (Karsit), 2. Studnička J. -
FACTOR (Zájezd), 3. Drahota - ULTI-
MATE V/D (JK Artemis), přebor Prahy
junioři -L**- (8) 1. Hůlka - ACOR (TJ
Lokomotiva Vršovice), -S**- (45) 1.
Vondráčková L. - NELSON (Vondrá-
ček), 2. Studnička J. - FACTOR, 3.

V neděli 16. května popřádal mělnický
areál Na podkově tradiční Den koní. Před-
vedeny byly nejen domácí chovatelské
úspěchy ale přijeli i přespolní chovatelé.
V průběhu odpoledne soutěžili vozatajové
a diváky bavil i Václav Vydra. Vrcholem
bylo mistrovství ve skákání bez otěží.
Vítězství obhájila již potřetí Darina Pálková
na koni ŠAFRÁN (foto). 

Studnička V. - ZARA 2 (oba Zájezd),
přebor Prahy ml. jezdci -S**- (4) 1.
Vondráčková L. - NELSON (Vondrá-
ček), -ST**- (28) 1. Motygin - ZOE DE
LIEBRI Z (JK Všetice), 2. Krajníková -
CIKÁDA (Accom Praha), 3. Matunová -
ORIDO Suprachor (JK Hlaváč), přebor
Prahy senioři -ST**- (6) 1. Krajníková -
CIKÁDA (Accom Praha).

Brno - Panská Lícha 16.5. stupň.
obt. do 100 cm (46) 1. Toth - POLÁR-
KA 2 (Fresta Brno), dvouf. sk. 100/110
cm (43) 1. Blahovský - SATÉN (Našimě-
řice), -ZL- (30) 1. Kubrický - DEBORA 5
(Kubrický), -L*- (13) 1. Tměj - LABE
JAMES CaC Leasing (Hřebčín Suchá),
2. Kubrický - DEBORA 5 (Kubrický), 3.
Urban - SALONIKÉ (Kojetín).

Praha - JS Cís. ostrov 16.5.

ponyhdc -ZL- (20) 1. Dastychová - KET-
TY 4 (JK Krásná Lípa), ponyhdc -L- (17)
1. Kukrechtová - JURÁŠ 5 (Equuleus
Praha), -Z- lim. čas (36) 1. Urbanová -
BAILANDO (Urban), stupň. obt. do 110
cm (33) 1. Urbánková - MAXMILIÁN 1
(Dolní Počernice). 

Pecínov 15.-16.5. všestrannost -Z-
(17) 1. Němcová - CELYN (Equi TN),
pony (9) 1. Kamírová - PRINCESS AIDA
(JK Borová), SN (11) 1. Slavíková -
VANESSA MAE (Flamengo), BP (9) 1.
Vávrová - EXPERT (JK Beta Chrášťa-
ny), SP (20) 1. Poláková - KIM-C (JK
Kocanda), ZP (13) 1. Šmídová - ROSA 1
(Permanent), 2. Příhoda - NORIDES
(Gold Star), 3. Pospíšilová - BIBA CLAS-
SY (JK Kolesa), KMK 5letí (9) 1. Slaví-
ková - VANESSA MAE (Flamengo),
KMK 6letí (9) 1. Poláková - KIM-C (JK
Kocanda).

Foto K. Návojová

Nejúspěšnějším jezdcem Me-
moriálu Jindřicha Zíbra v Plzni
byl Michal Hřebík na CASCA-
VELLO/COR (JS Caballo)




