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V sobotní Gold Tour byl v Linzi nejúspěšnější z našich Jiří Luža na SHERLOCK HOLMES-S

Foto K. Návojová

Foto J. Bělohlav

Linz ve dnech 6.-8. listopadu hostil další
z mezinárodních halových skokových závo-
dů na úrovni dvou hvězd. Značnou konku-
renci mnoha jezdců ze zemí celého světa
doplnila i Česká republika. Naše početná
ekipa 18 jezdců měla zastoupení ve všech
soutěžích, vyjma soutěže pro děti a juniory.
Ta však nebyla finančně dotovaná, a snad
i proto byla účast v těchto soutěžích mini-
mální. Z ČR přicestoval do Linze i Igor
Yakusha (JK Všemily) startující za Ukraji-
nu. Ten soutěžil na MAGIC BOY, který se
po kariéře v západní Evropě vrátil do Čech.
Z Trojského ostrova přijel i Američan
Robert Chelberg s koňmi LORNA, LORDA-
NOS a ALDON.

Slibné zahájení bez hymny
Po prvním vítězství domácího jezdce a

rakouské hymně se chvíli zdálo, že by mohla
zaznít i česká. V třetí soutěži zahajovacího
dne, Malé ceně na výšce 120 cm se dařilo
především Michaele Krulichové s LORETTA
209. V soutěži na čas dlouho vedla před svý-
mi soupeři o necelé dvě sekundy. V závěru
ale výkon nestačil na domácí Sonju Shutting.
Ta tak zaznamenala první, ale zdaleka ne

poslední, úspěch. Tato soutěž byla pro nás
vůbec nejúspěšnější. Jak druhým místem,
tak dekorováním dalších dvou našich jezdců
Lucie Krulichové (PEM) a Přemysla Adama
(CAPTAIN CHAOS).

V nejtěžší zahajovací soutěži (Gold Tour
- 145 cm) jsme měli šest zastoupení. Čes-
ká jednička Aleš Opatrný sedlal dva koně -
LUKAS NINJA (8 tr. bodů) a vítěze z Bent-
ley Cup CARUSO (16 tr. bodů). Dále
v kvalifikaci na nedělní Velkou cenu starto-
vala Zuzana Zelinková a QUITO. Dalším
s hlavičkou CZ byli Jiří Papoušek a STAK-
KATA (4 tr. body), Jaroslav Jindra na
CANON PMax (14 tr. bodů) a Jiří Luža
s SHERLOCK HOLMES (16 tr. bodů).

Bezchybně dokázala parkur překonat
pouze Zuzana Zelinková na QUITO, poma-
lejší čas jí vynesl, mezi 60 dvojicemi, osmé
místo. Vítězství připadlo izraelskému jezdci
Elad Yaniv na CONTER. 

Opět pouze „skoro vítězství“
Po pátečním méně energickém výko-

nu  (130 cm na čas) se dvěma chybami,
se sobotní Silver Tour (130 cm) opět Jaroslav Hatla startoval hned po návratu

z Pau na závěrečné military v Pardubicích.
Na SANCHO zvítězil v soutěži -Z-.

Závěr ve 
Francii a Itálii

Konec října zastihl naše jezdce vše-
strannosti ještě v plné soutěžní aktivitě. Ve
dnech 21.-25. října startovali naši jezdci
hned na dvou evropských závodištích.

Pau - HSBC FEI
Classic

Ve francouzském Pau se začínalo již ve
středu 21. října. Vše bylo sice podřízeno
soutěži CCI****, ale na programu byla
i CIC**, ke které nastoupil Jaroslav Hatla
s koněm WESTWINDS DIEGO. Jezdecké
středisko v Pau je až téměř na úpatí Pyre-
nejí a ty zařídily, že konec října zde byl již
velmi sychravý. Deštivé počasí soutěž vel-
mi zkomplikovalo a jezdci se především
obávali měkčího terénu. 

V drezurní zkoušce se ve čtvrtek Jaro-
slav Hatla umístili s 55,9 tr.b. (62,75%)
mezi 53 startujícími na  22. místě. Pátek
patřil soutěži CCI**** a dvě hvězdy pokra-
čovaly v sobotu parkurem. Ten absolvova-
la naše dvojice s jednou chybou a posunu-
la se po dvou zkouškách na 15. místo.
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Závěr ve....

Ryzák CRYSTAL (K. Veselovská) vyměnil
úspěčně kolbiště za terén

Foto J. Bělohlav

V Pardubicích se začíná i končí
Na Dostihovém závodišti v Pardubicích

sezóna všestrannostri tradičně zahajuje
i končí. Poslední soutěž roku se konala ve
dnech 27. - 28. října a na programu byla
i soutěž pro dříve narozené Prostata Cup.

K rozloučení se sezónou dorazilo do
Pardubic 114 koní. Mezinárodní punc jí
dodali slovenští jezdci a účastnice OH
2004 v Aténách Rakušanka Margit
Appelt. Mezi našimi jezdci nechyběl ani
Jaroslav Hatla. Ten vedle svého MAS-
TER BEN sedlal i dva koně z pražského
jezdeckého klubu Gabrielka (maj. M.
Horák) BOND a SANCHO). Náš olympio-
nik na SANCHO vyhrál úroveň -Z- (MAS-
TER BEN - 4. místo) a s BOND byl v -ZL-
sedmý. Zajímavostí byl i start koně CRY-
STAL (Kateřina Veselovská) v soutěži -
ZL-. Ryzák, kterého si pamatujeme se
skokových soutěží v sedle nejprve s Jiřím
Hruškou a později s Alešem Opatrným,
obsadil mezi 28 dvojicemi 2. místo za
Markétou Matouškovou s RENOIR 114
(Dost. spolek Pardubice). 

Nejtěsnější bodové rozdíly byly v soutěži
stupně -L-. Prvenství v něm vybojovala
Petra Smékalová na HUGGIE (stáj Miro-
slav Smékal), která za sebou nechala
i olympioničku Margit Appelt. Rakušanka
se svým mladým koněm JUST HIMSELF
skončila třetí.

Rozlučková všestrannost je už tradičně
i soubojem dříve narozených jezdců v tzv.
Prostata Cupu. Ve stupni -Z- (od 40 let)
zvítězil mezi čtyřmi odvážlivci Jaroslav Hél
na DERONA (SJK SzeŠ Lanškroun). Na
dalších místech prokázali svoji sportovní
svěžest Martin Novotný, Pavel Chvojka
a Jan Ešpandr.

Ve stupni -ZL- (9 start.) byl nejlepší Sta-
nislav Vrtek na koni ACTION BOY (JO
Šumperk). Zde se utkali stále ještě spor-
tovně činní jezdci, ale uznání zasluhuje
především Ludvík Filípek (66), který dokon-
čil na FALCO 10 na 6. místě.

„Rádi bychom v budoucnu z tohoto
závodu udělali mistrovství republiky vete-
ránů. Komise všestrannosti to navrhne
VV ČJF. O podobné soutěži uvažuje
i drezura. Věřím, že tento návrh bude

schválen a první oficiální veteránský
šampionát ve všestrannosti se může
konat již v příštím roce.” řekl pro Jezdec
Jaroslav Grodl.

Ve všestrannosti -ZL- zvítězila Markéta
Matoušková na RENOIR (Dost. spolek
Pardubice)

V obávaném crosu si ale WESTWINDS
DIEGO vedl velmi dobře. Přesto že na
kratší trati není příliš prostoru pro dohánění
času po bezchybném absolvování překá-
žek dokončila česká dvojice pouze s nepa-
trnou penalizací za čas.
Závěrečný součet 59,9
tr.b. tak znamenal pro
české barvy výborné
7. místo.

Další informace  ze
soutěží CIC** a CCI****
najdete na 
www.event-pau.fr

Londýn se blíží,
Kentucky za

dveřmi
Po soutěži v Pau nám

Jaroslav Hatla prozradil
své plány pro rok 2010:
„Tentokrát jsem WEST-
WINDS DIEGO v crossu
nešetři l , protože byla
šance na  slušné umístě-
ní. Navíc jsem si to mohl
dovolit. Na krátké trati to
sice nebylo snadné, ale
WESTWINDS DIEGO
potvrdil, že je vynikající
kůň.

Po delší době jsme se
opět vydali mezi světo-
vou elitu. V Pau tak
dozrálo naše přesvědče- Barbora Žáčková a FREY byli v Cameri nejúspěšnější českou dvojicí

ní, že k úspěchu v nejtěžších soutěžích
světa je nezbytné být dlouhodobě v centru
dění. V nejbližších týdnech tak doufám pro-
běhnou závěrečná jednání v Angli i ,
a pokud se vše bude vyvíjet podle našich
plánů, tak tři předolympijské sezóny strá-
vím se svými koňmi na ostrovech. Ve hře
je i světový šampionát v Kentucky, ale
i o tomto snu rozhodnou nejbližší týdny.”

CIC*/** Cameri
Početnější tým odjel do italského Came-

ri, kde se soutěžilo od čtvrtka 22. října.
V soutěži CIC* nastoupila za ČR pouze
Kristýna Dostálová na LESTER. Ta bohu-
žel měla jen velmi slabou drezuru a dvě
chyby na parkuru. Nic již nespravil čistý
cross, ve kterém byla naše jezdkyně úplně
nejlepší i před legendou všestrannosti M.
Toddem.  Celkový součet stačil pouze ale
na 59. místo z 98 startujících. 

Ostatní jezdci startovali v CIC**. Nejlepší
drezuru měla, stejně jako na ME juniorů,
ve dvou hvězdách poprvé startující K. Háj-
ková s WIDAR. Dvojice získala 55 tr.b.
(63,33 %) a mezi 75 startujícími se umístila
na průběžném 25. místě. Barbora Žáčková
s FREY skončila na 31. místě (55,8 tr.b.,
62,78 %). S jedním omylem obsadil 56.
místo P. Pejřil a PASTOR (61,7 tr.b.,
58,89%) a Barbora Kubištová na KARIBIK
62. místo (63,3 tr.b., 57,78%).

V sobotu se z našich nejvíce povedl
cross  Barboře Žáčkové. Ta absolvovala
bez chyby na překážkách, jen s mírnou
penalizací za čas. Po dvou zkouškách se
posunula na 20. místo. Bohužel penalizace
za jednu neposlušnost a čas znamenal
propad na 41. místo pro Karolinu Hájko-
vou. Náročný cross dvouhvězdičkové sou-
těže nedokončilo 25 dvojic a byli mezi nimi
i P. Pejřil s PASTOR a B. Kubištová na
KARIBIK.

Závěrečný parkur absolvovala Karolina
Hájková s jednou chybou a Barbora Žáčko-
vá s třemi. Celkově se B. Žáčková (FREY)
umísti la na  26. místě a K. Hájková
(WIDAR)  na 39. místě. Pro obě jezdkyně
byly tyto závody důležitou součástí jejich
přípravy na ME- Y 2010. D. Diringerová

Foto J. Bělohlav
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Koně jako show
Koně v záři reflektorů, podmanivá

hudba, ladné pohyby, kouzlo okamžiku.
Divákům po celém světě se organizátoři
všech různých akcí snaží nabídnout
koňskou krásu ve zjednodušené zkratce.
Z původně doprovodných vystoupení se
vyvinul samostatně stojící obor. Bylo jen
otázkou času, kdy dorazí i k nám. První
byla Apassionáta a za ní, povzbuzeni
jejím úspěchem, chvátají ostatní.

A tak se koní postupně zmocňují další
a další přeborníci na zábavu. Srozumi-
telnost mizí pod nánosem estrády.
Nestačí reflektor, musí být ohňostroj
světel. Nestačí hudba, musí být decibe-
ly. Nestačí pohyb, musí být akce. Nesta-
čí nálada, musí být kouř. Předstíraná
odbornost zvítězila nad hlavním akté-
rem.

Již před lety jsem si pro posouzení
kvality předvedení utvořil jednoduché
kriterium. Pokud vnímám koně, je vše
v pořádku. Pokud vnímám jezdce, je
něco špatně. A najednou je jasno. Práce
chladného koně s kládou může být krás-
nější než drezura na obdélníku. Dobře
předvedený parkur je dokonalou show
i s případnými chybami. A jindy se kůň
stane poníženým ubožákem. Nepomůže
hudba, světla ani kostým.

Koně jsou krásní. Jsou extraktem naší
civilizace. Můžeme jim vzdávat hold,
pokud zůstaneme v pozadí. Stále častěji
se však přes ně někdo dere. Chce být
také viděn.

Baví mě show s koňmi. Ať sportovní či
ta stylizovaná. Těmi estrádními se koně
čím dál obtížněji prodírají. Vyjímkou
nebyla ani frízská show na sklonku října
v Praze. Alespoň v první půlce. Tu dru-
hou jsem již neviděl. Cyril NeumannVítězem Velké ceny při CSI** v Linzi se stal

Thomas Frühmann na THE SIXTH SENSE

Aleš Opatrny - TITAN R.S.

plně vydaři la dvojici Aleš Opatrný
a TITAN R.S.  Po bezchybném základ-
ním parkuru postoupili mezi patnáctku
jezdců do rozeskakování. Náš nejlepší
jezdec, jako již tolikrát, dosáhl nejlepšího
času, ale bohužel trocha sportovního
štěstí chyběla u předposledního kolmého

Opět Frühmann
Neděle zahajovala Bronze Tour (125

cm) a o prvenství se ve druhé fázi rozeska-
kovalo 13 dvojic. Za české barvy  zde zís-
kala Alena Machová na LAPAKO 4. místo
a Kamila Kupcová s UN AMI příčku
sedmou.

Nedělí Silver Tour (135 cm) se jela také
na dvě fáze. Přestože všichni doufali, Ale-
še na TITAN jsme v druhé fázi neviděli.
Dvojice zaváhala na fialo-bílé zdi FEI. Stej-
ný osud potkal i Sergeje Motygina se ZOE
DE LIEBRI. Druhou fázi si z našich užili

skoku. Právě tento skok nejvíce padal,
vzhledem k nájezdu z prudkého obratu.
Lehký dotek zadní nohy znamenal 4
body i pro TITANa a dvojice skončila na
7. místě. 

I v další soutěži (Bronze Tour - 120 cm)
jsme měli dva zástupce v rozeskakování
(Milan Severa - MAIJOR /13. místo/ a Ale-
na Machová - BELESSINI /14./), ale ani
tady jsme se výraznějšího úspěchu nedo-
čkali.

Ve skupině mladých koní startovali Jan
Štětina, Petr Dohnal, Filip Doležal , Ladi-
slav Arient či Sergej Motygin. Nulu dokázal
jen Petr Dohnal na CELLINO 3, ale čas
stačil jen na 15. příčku.

Závěr soboty patřil druhé soutěži Gold
Tour (145 cm na čas). Zde nás nejvíce
bezchybným výkonem napnul Jiří Luža
a SHERLOCK HOLMES-S. Bylo ale jasné,
že čas 60,1 na vítězství nestačí. Nakonec
zvítězil Thomas Frühman na THE SIXTH
SENSE, který byl o téměř 5 s. rychlejší. Jiří
Luža skončil pátý a ve výborném světle se
po rozpačitém zahájení ukázal i u nás nyní
ostře sledovaný CARUSO. Aleš Opatrný
byl tentokrát také bezchybný a dvojice se
umístila na 7. místě. 

dva Jiří. Papoušek na HELP (11. místo)
a Luža s LAND REBEL-S (24.).

Česká hymna tedy nezazněla a poslední
nadějí byla Velká cena (145 cm). Do šede-
sátky nejlepších se  kvalifikovali: Jiří Luža
a SHERLOCK HOLMES-S, Jaroslav Jindra
- CANON, Aleš Opatrný s oběma koňmi
a volba padla na LUKAS NINJA, Zuzana
Zelinková s QUITO a Jiří Papoušek
a STAKKATA. Pozorně jsme sledovali
i Igora Yakushu na MAGIC BOY. Jakokoliv
byla pro mnohého českého jezdce Velká
cena úspěšným startem, bezchybného

výkonu v českém podání jsme se nedočka-
li. Náročný trojskok složený z kolmého sko-
ku a dvou širokých oxerů či několik obtíž-
nějších distancí do oblouku vyžadovaly od
dvojic preciznost obratů a soustředění po
celou jízdu.

Těžkým kurzem stavitelů Franze Madla
a Schiermaya dokázalo projít bezchybně
dvanáct dvojic. Soutěž gradovala až do
posledního jezdce, výborné publikum
význačně podpořilo nastolenou atmosféru.
Konečný souboj svedli poslední dva závod-
níci, Rakušané Thomas Frühmann (THE
SIXTH SENSE) a Christian Fries (LANCO).
Christian Fries v sedle koně Lanco se pro-
plétal tratí rychleji a vypadalo to na vítěz-
ství. Až chyba v závěru odsunula dvojici až
na 6. místo. Vítězství si tak po zásluze
odnesl Thomas Frühmann. Splnil tak oče-
kávání domácích diváků.

Z našich dvojic k soutěži vůbec nena-
stoupila Zuzana Zelinková, když se QUITO
na poslední chvíli zranil. Jiří Papoušek
vzdal, když v distanci STAKKATA druhým
skokem proskočila. Nejlepší byl Igor
Yakusha se 4 body (15. místo). Jaroslav
Jindra a CANON dokončili s 8 body, Aleš
Opatrný a LUKAS NINJA se třemi chyba-
mi. Jiří Luža na SHERLOCK HOLMES-
S shodili čtyřikrát a mezi jezdce, kteří
nedojeli se zařadil i Jiří Papoušek. Kom-
pletní výsledky naleznete na 
www.sportergebnisse.at K. Návojová 

Těšíme se na Vídeň
CSI** v Linzi byl pro většinu českých

dvojic poslední významnější konkur sezóny
2009. Výjimkou je určitě Aleš Opatrný, kte-
rý hned tento víkend (13.- 16. 11.) startuje
na prestižním CSI**** ve vídeňské Stadtha-
le. Zvědavi jsme především na jeho výkony
v sedle CARUSO. V prosinci se pak určitě
pokusí Aleš Opatrný i o zisk bodů do Svě-
tového poháru v Budapešti a Poznani.
I v zimě tak budeme mít co sledovat.

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

Foto K. Návojová

Foto K. Návojová



SANDRO BOY (Sandro) 0/40,26 před
pátým Holanďanem Harrie Smoldersem
s ryzákem EXQUIS OLIVER Q (Quattro)
0/41,39. Patrick McEntee z Belgie s robust-
ním hnědákem EVER MURY MARAIS
Z (Elton) doplatil na klopýtnutí v závěreč-
ném obratu a skončil šestý 0/41,84.
Sedmou příčku obsadil francouzský mistr
Olivier Desutter s bělkou ARANKA (Crui-
sing)  0/42,89. Vůbec nejrychlejší byla
v Holandsku usazená Australanka Edwina
Alexander s drobným ryzákem ISOVLAS
ITOT DU CHATEAU, ale jedno zaváhání ji
odsunulo až na osmou pozici 4/39,06.
Devátou až jedenáctou příčku obsadili
němečtí reprezentanti Marco Kutscher
a bílý hřebec CORNET OBOLENSKY
(Clinton)  4/41.83, Ludger Beerbaum
a 8letá GOTHA (Goldfever) 4/44,12
a Daniel Deusser s vestfálským valachem
ABOYEUR W (Anmarsch) 8/39,85.

"Jsem nadšený z Louise, on je stále lep-
ší a lepší"  řekl Beat Mandli, " byl moc
dobrý už v Münsteru - třetí ve Velké ceně,
v Asconě devátý a v Hannoveru jsme
skončili šestí". Na otázku jestli si v cíli mys-
lel, že vyhraje řekl: „Ne, to si nemůžete
myslet když startujete druhý a máte tolik
špičkových jezdců za sebou, ale snažil
jsem se jim to ztížit, jak jen to bylo možné!"

Za vítězství získal od sponzora seriálu
nejen špičkové hodinky Rolex, ale také
dotaci 60 000 EUR. Druhý Albert Zoer si
odvezl 40 tisíc. Pět setin vteřiny mělo ten-
tokrát hodnotu 20 tisíc EUR.

Kompletní výsledky naleznete na:
www.equitalyon.com

Ve Veroně
Michael Whitaker

Součástí velkolepé přehlídky Fieracavalli
v italské Veroně, bylo jen týden po Lyonu
další kolo Světového poháru. Ve velké pro-
storné hale stál dosud nejtěžší parkur stá-
vající halové sezóny. Autorem byl stříbrný
z Atlanty 1986 Conrad Holmfeld (USA)
a stavitelem Frank Rothenberger z Němec-
ka. Trasa dokonale prověřila proježděnost

jednotlivých koní a pro několik jezdců
byla nad jejich síly. Strašákem byl
červeno modro bílý oxer č.3 s napuš-
těným bazénkem a nepřekonatelnou
se zdála poslední řada; trojskok -
stacionáta, mohutný oxer, stacionáta
a na čtyři krátké skoky závěrečný
oxer. Polovina koní měla dvouciferné
výsledky a sedm jich nedokončilo.
Frustrovaní byli Marcus Ehning
z Německa s 13letým holštýnem
LECONTE (Lasino) a Švýcar Pius
Schwizer na 8leté bělce CARLINA
(Carvallo), kteří nechybovali na pře-
kážkách, ale lehce překročili čas
základního parkuru.

Do rozeskakování se kvalifikovalo
pět jezdců a jenom první dva zůstali
s čistým kontem i zde. Zvítězil britský
matador Michael Whitaker, s 9letým
belgickým val. INSUL TECH AMAI
(Non Stop). Hodně riskoval a vyplati-
lo se mu to 0/37,49. Výborný byl Gil-
bert Böckmann z Německa s 9letou
oldenburskou klisnou NO
FATHER'S GIRL (Zeus). Dobře točil
a po nebojácném výkonu byl jeho
výsledek 0/38,14. O vítězství se chtěl
poprat i individuální mistr Evropy
Kevin Staut (FRA) s bělkou SILVA-
NA. Shodil však jeden skok, bylo po
nadějích a skončil třetí. Čtvrtý byl
holandský rutinér Eric Van der Vleu-
ten s 10letým val. VDL GROEP
TOMBOY (Emilion), který chyboval
dvakrát. Velké ovace měl při vjezdu
držitel stříbrné týmové medaile

Další
švýcarský

triumf
Na přelomu října
a listopadu pokra-
čovala Západoev-
ropská liga kon-
kúrem ve

francouzském Lyonu. Pořadatelům se
podařilo přilákat hvězdnou konkurenci, ve
které nechyběli mistři světa, Evropy ani
aktuální olympijský vítěz. Na rozdíl od
předchozích dvou etap si v Lyonu rozhod-
ně nemohli stěžovat na počet diváků a hle-
diště bylo stále zaplněné až po střechu.
V moderní prostorné hale stavěl parkury
vyhlášený Frank Rothenberger a nijak své
svěřence nešetřil. V pohárovém parkuru
stálo znovu několik technických řad a čas
byl hodně na hraně. Doplatil na to i už zmi-
ňovaný olympijský premiant Eric Lamaze
(CAN) s tmavým hnědákem HICKSTEAD,
kterému sice nic nespadlo a ani nijak
výrazně nebral zpátky. Přece jen si ale
dvakrát trochu zajel a hned dostal bod za
čas. Stejně dopadli i dva výborní Francouzi
Julien Epaillard a Patrice Delaveau. Chybu
udělali první i druhý z nedávného ME Kevin
Staut s KRAQUE BOOM a Carsten-Otto
Nagel s bělkou CORRADINA. Štěstí opus-
tilo i dosavadního weltcupového suveréna
Daniela Ettera, kterému PEU A PEU chy-
boval dvakrát.

Do rozeskakování se dostalo jedenáct
bezchybných a bitva o vítězství byla velmi
strhující. Rybník všem vypálil vítěz WC
finále 2007 Beat Mändli, s obratným 9letým
oldenburským hnědákem LUIS (Lord Pezi)
výsledkem 0/39,31. O pouhých pět setin
zaostal na druhém místě Albert Zoer (NED)
a OKI DOKI (Jodokus). Vyhrát chtěl i Ben
Maher (GBR) s 10letým běloušem WON-
DERBOY III (Flamenco Desemilly), ale čas
0/39,86 stačil jen na třetí místo. Čtvrtá
skončila současná světová jednička Mar-
cus Ehning (GER) s 16letým hřebcem

ZE ZAHRANIČÍ ZE ZAHRANIČÍ

Vítěz třetího kola západoevropské ligy Světového
poháru v Lyonu Beat Mändli a LUIS

Foto Kit Houghton

Dvakrát Světový pohár

Ve Veroně si nejvíce bodů na své konto
připsal Michael Whitaker po vítězství na
INSUL TECH AMAI 

z windsorského ME domácí Natale Chiau-
dani se skvělou KWPN klisnou SNAI SEL-
DANA DI CAMPALTO (Emilion). Neunesl
však tíhu okamžiku a ke zklamání publika
udělal tři chyby 12/42,08 a skončil pátý.

Kompletní výsledky naleznete na:
www.jumpingverona.it

Příští kolo Světového pogháru bude 21.
listopadu při German Masters ve Stuttgartu.

Jaké je pořadí?
Po čtyřech kolech západoevropské ligy

Světového poháru vede se 40 body Daniel
Etter (SUI) před Erich van der Vleutenem
(NED), který má 37 bodů. Na dalších mís-
tech jsou: Rodrigo Pessoa a Marco Kuts-
cher (33), Patrice Deleveau (29), Marcus
Ehning (29), Pius Schwizer a Natale Chi-
audani (27), Beat Mändli (21) a momentál-
ní nejlepší desítku uzavírá Michael Whita-
ker s 20 body s Verony.

V severní části ligy Světového poháru
východní Evropy je za námi sedm kol
(Černjakovsk /RUS/, Rulia /EST/, Riga
/LAT/, Bratislava /SVK/, Doněck (UKR/,
Moskva /RUS/, Vilnius /LTU/). V jižní sekci
je to osm kol (Athény /GRE/, 2x Lipica
/SLO/, Pietra Neamt /ROM/, Albena /BULú,
Istanbul /TUR/, Záhřeb /CRO/ a opět Athé-
ny). V této části SP je na 17. místě i náš
Aleš Opatrný za 15 bodů, které získal při
CSIO Bratislava, a které je možné podle
pravidel SP započítat i v naší části.

Ještě dlouhá cesta do Ženevy
Nyní je před námi CSI-W Budapešť, kte-

ré je na programu 4. - 6. prosince a podle
našich informací bude na startu v Maďar-
sku i Aleš Opatrný. O body nutné pro
postup do finále jižní i severní sekce
východní Evropy (nejlepších deset z každé
části) bude moci Aleš Opatrný bojovat ješ-
tě 11. - 13. prosince v polské Poznani a 19.
- 21. března 2010 ve Varšavě. Pokud se
mu podaří zaujmout postupovou pozici,
bude se muset o účast ve světovém finále
(nejlepší tři), utkat s ostatními jezdci ve
finálovém závodě obou východních částí
SP 25.-28. března v estonském Tallinu.
Světové finále ročníku 2009/2010 SP se
tentokrát koná v Ženevě a na programu je
14.-18. dubna 2010.

Zahraniční rubriku sestavil 
Václav K. Dvořák

Foto Stefano Grasso



GP Wiener
Neustadt pro ČR
Po loňském vítězství Filipa Doležala

v juniorské Grand Prix  se mladí jezdci,
včetně těch zcela nejmladších, opět vydali
do rakouského Wiener Neustadtu. Zde se
od 23. do 25. října konal CSIJ-A.

ČR reprezentovali v dětské kategorii
Lucie Přikrylová a Tina Šalková, dále pak
junioři Petra a Mirka Skřivanovy, Jakub
Šalek, Filip Doležal, Linda Ohnheiserová
a Lucie Strnadlová a v kategorii mladých
jezdců Jana Perníčková.

Luxusní prostředí profesionálního závo-
diště ve Wiener Neustadtu opět nabídlo
všem zúčasněným pestrou paletu soutěží.
Tentokrát jsme se radovali s dětmi.

Po úspěších v předcházejících soutěžích
završila vítězně své vystoupení Lucie Při-
krylová na LEONA 4 v dětské Grand Prix
(120 cm). Mezi 24 dvojicemi dokázala po
rozeskakování čtyř koní s přehledem zvítě-
zit. Tina Šalková získala pro naše barvy
ještě 8. příčku.

Našim mladým jezdcům se bohužel
nevydařila týmová soutěž (135 cm). Zde
skončilo české družstvo se součtem 40
bodů až na 12. místě (14 družstev).

Do Velké ceny juniorů (135 cm) se ale
kvalifikovali hned tři naši jezdci. Petra Skři-
vanová s ODYSSEA, Filip Doležal s novou
akvizicí stáje 7letou vestfálskou LA SILVA
a Lucie Strnadlová s ATLANTA 12.

V rozeskakování 11 dvojic jsme měli dva
jezdce. Vedle obhájce loňského prvenství
Filipa Doležala se bezchybným výkonem
prezentovala i Petra Skřivanová. Filip
nakonec své loňské prvenství neobhájil
a s 9 body skončil na 11. místě. Mezi 44
startujícími tak byla z našich nejlepší Petra
Skřivanová. Ta absolvovala i rozeskaková-
ní s nulou a umístila se na velmi slušné 5.
příčce. Zvítězila holandská dvojice Demi
Dijks s I BELONG TO YOU.

Velkou cenu mladých jezdců (145 cm)
dokončila jediná naše startující Jana Per-
níčková na NATAL se 13 body.

Kompletní výsledky naleznete na
www.sportergebnisse.at

Z DOMOVAZE ZAHRANIČÍ

Na Americe koně
budou

Podzimní halový mítink organizovaný
tradičně TJ Krakonoš Trutnov se letos
konal poněkud později, až na přelomu října
a listopadu. Důvodem posunutí byla termí-
nová kolize s první částí halového seriálu
Elitte Tour v Hradištku u Sadské.

Rozpis závodů na Nové Americe nabídl
jezdcům a koním soutěže od -Z- do -ST**-
a součástí závodů bylo opět i halové mist-
rovství královéhradeckého kraje v kategorii
dětí (-Z-) a mladých jezdců (-L**-). Dva
soutěžící dorazili i z Polska. Vedle našeho
Lukáše Sojky, který trvale v Polsku působí,
to byla ještě Aleksandra Apanasewicz. Ta
však startovala maximálně v úrovni -L**-.
Lukáš Sojka (DUMOL) byl, po vítězství
v sobotním -L**-, úspěšný i v neděli. Nejpr-
ve se v -S**- probojoval mezi devět roze-
skakujících a skončil na 6. místě, když zví-
tězila Lenka Gladišová na IRRAS (JK
Gladiš).

V závěrečné dvoukolové soutěži
(-ST**- + 8 překážek s kombinací do 150
cm) startovalo 12 dvojic. Lukáši Sojkovi
uniklo vítězství o jedinou chybu. Jediný, kdo
absolvoval dvakrát čistě byl Jiří Skřivan na
KALLISTO (Stáj Manon). Na třetím místě
skončil Ludvík Jandourek s ABC CATARO
Wepol (Stáj Karsit) opět před Jiřím Skřiva-
nem, tentokrát s MERCEDES 1.

Nejdůležitější informací ze závodů je
ale skutečnost, že majitel střediska neu-
važuje o ukončení činnosti jezdeckého
úseku. Koně budou na
Nové Americe i nadále
a v současnosti jsou
vedeny rozhovory
s novými nájemci stájí,
haly i otevřeného kolbiš-
tě. Tělovýchovná jednota
Krakonoš Trutnov tak
plánuje nejenom   tradič-
ní jarní závody, ale bude
i nadále pokračovat v tra-
dici podzimního halového
šampionátu královéhra-
deckého kraje.

Memoriál
plk. Novosada

V hale TJ Slovan Frenštát pod Radhoš-
těm se 7. listopadu  konal 5. ročník Martin-
ského poháru a Memoriál plk. Jaromíra
Novosada.

V hlavní soutěži -L*- nastoupilo patnáct
startujících. V základním kole předvedli tři
jezdci bezchybný výkon, proto se rozeska-
kovalo. V něm byli dva bezchybní, a o vítě-
zi rozhodl čas. Nejlepší byla domácí Kateři-
na Kopišová s klisnou GALILEA před
opavským Jiřím Hruškou na DANIELA 3.
Třetí příčku získala juniorka K. Kubrická se
ŠEJNOU 1 ze SS Kubrický. -jge-

Vítězka hlavní soutěže domácí Kateřina
Kopišová na GALILEA

Foto J. Gebauer

Tradiční narozeniny slavila 28. října spoečnost Dance & Jump
ve svém obchodním domě na třídě Milady Horákové v Praze 7.
Letos to bylo již po šesté. V celodením programu čekaly na
zákazníky nejen slevy a občerstvení, ale i zástupci zahranič-
ních firem. Ti představili novinky ze své produkce. Například
Johann Melbinger z HKM prezentoval novou kolekci sedel.
Viděna byla kvalitní práce německého sedláře Thorstena Fich-
tabauera, který spolupracuje i s českou firmou Petra Kuby Ken-
taur. Veškeré informace o výrobcích italských firem byl připra-
ven zodpovídat zástupce Dezider Castiglione.
Součástí slavnostního dne byla také tradiční dražba obrázků
soutěže Kamarád kůň, kterou vypisuje časopis Jezdectví. Dra-
žitelského kladívka se opět ujal zkušený licitátor Petr Toman
a i díky jemu se nakonec utržená částka věnovaná letos Ranči
Loučka vyšplhala na 15 650,- Kč.

Aston Martin Top Ten Cup v Hradištku
V neděli 15. listopadu bude pokračovat halová série Elite Tour dalšími

závody - tentokrát pod patronací britských sportovních vozů a názvem
Aston Martin Top 10 Cup. 

Z původně naplánovaných dvou dnů závodů udělali organizátoři
jeden a celý program byl přesunut na neděli, kdy proběhnou celkem čty-
ři soutěže. Tři otevřené od úrovně stupně -Z- do -S**- a uzavřené dvou-
kolové -ST**- pouze pro pozvané nejlepší jezdce z žebříčku ČSOB
Poháru Jezdectví.

Původní myšlenka zahrnuje start prvních deseti jezdců, ale ne všichni
se mohou do Hradišťka dostavit. Někdo kvůli ukončení letošní sezóny,
jiný kvůli startům v zahraničí. V den uzávěrky přihlášek (9. 11.) byla při-
slíbena účast těchto jezdců (dle pořadí v žebříčku): Zuzana Zelinková,
Jiří Luža, Ludvík Jandourek, Jiří Papoušek, Petr Eim, Nathalie Crnková,
Veronika Krajníková, Jaroslav Jindra, Jiří Skřivan, Zdeněk Žíla a jako
první náhradník Josef Pařenica. Jmenovaní jezdci bodovali na 1. až 14.
místě v žebříčku. 

V rámci doprovodného programu budou předvedeny ukázky voltiže,
agility a vozatajství. Po celý den budou navíc probíhat losování o věc-
né ceny od sponzorů akce. Vozem těchto závodů je Aston Martin
Jamese Bonda, na své si tedy přijdou i milovníci rychlých aut. V sou-
časné době je již pod střechou druhá hala na opracování, takže v pří-
padě nepřízně počasí se
účastníci už nemusí stra-
chovat, že by byli vysta-
veni dešti. 

Závody začínají od
9.00 hodin, hlavní pro-
gram - rozeskakování -
S**- a vrcholná soutěž
Top 10 Cup přibližně od
14:30 hod.

Foto K. Návojová



REPORTÁŽE SPORT

Sportovní 
kalendáfi

15.11. Hradištko Z-ST hala
21.-22.11. Praha Cís. ostrov Z-ST hala
21.-22.11. Heroutice Z-L + pony hala
28.-29.11. Heroutice Z-L + pony hala
12.12. Praha Cís. ostrov Z-S hala
13.12. Hradištko ZL-ST hala
18.-20.12. Liberec CSI** zrušeno
Převzato z www.cjf.cz

Pony liga do
finále

Je tu listopad a poslední listopadovou
neděli bude jako  každoročně hostit areál
Farmy Heroutice další finále seriálu  Pony
liga 2009, nejstaršího českého seriálu pro
pony a i nejmladší jezdeckou generaci do
21 let na velkých koních.

I letos probíhalo po celé ČR klání ve
všech třech soutěžních kategoriích - Pony
liga pro jezdce do 12 let, otevřená Pony
Extraliga a Teenager pro jezdce do 21 let
na koních. Letošní novinkou bylo kvalifikač-
ní kolo seriálu při velké výstavě v Pardubi-
cích „Koně v akci" v září, které bylo bohatě
obsazené jak českými, tak i v sobotu 28.
listopadu zvou heroutičtí pořadatelé širo-
kou diváckou veřejnost na poslední kvalifi-
kační kolo. To se tradičně koná v Herouti-
cích a rozhodne o sestavě postupujících do
jednotlivých finále.

Zatím v obou pony částech je s velkým
náskokem ve vedení jihočeská Petra Bohá-
čová (JS Delta) se svými pony TARA
a ELIOT. V seriálu Teenager vede domácí
Jana Perníčková.

Nejdramatičtější boj bude čekat jezdce
v Extralize, kde bude ještě sveden velký
boj o postup do finále čtyř se střídáním
koní. To se jede letos o 50 tisíc korun.
Zatím je vše otevřeno a čtyři finálové pozi-
ce si mezi sebe rozdělí šestice děvčat. Vše
záleží na výkonu v posledním kole.

V každém případě čeká soutěžící i divá-
ky zajímavý a napínavý sport o vysoce
hodnotné ceny. Tak nezapomeňte Herouti-
ce: 28. - 29. listopadu, vždy od 10 hodin.

Zajímavosti, kompletní pořadí, fotogale-
rie a další naleznete na: www.ponyliga.cz

Bělouš LORINO, který byl loni vyhlášen nej-
lepším koněm finále Pony Extraligy má
i letos, s jezdkyní Petrou Miletínovou, vel-
kou šanci startovat ve finále.

Rozloučení 
s Jiřím Černým 

Informace
o tragické
autonehodě
týmu Národ-
ního hřebčína
u italského
Bolzana obě-
hla všechna
celonárodní
média.

Jiří Černý
se narodil
v roce 1952
a než spoji l
svůj život
s východo-
českou oblas-

tí a se Slatiňany, působil v Praze. Již
zde si získal celou řadu přátel, kteří ho
pak rádi vídali i již jako Východočecha.
Pro své kontakty v zahraničí byl
vyhledávaným vedoucím zájezdů
a v roli šéfa ekipy vedl nejeden český
reprezentační tým po kolbištích celé
Evropy. V posledním volebním obdo-
bí byl i předsedou východočeské
oblasti ČJF.

Podle slov jeho blízkých ale prožíval
nejšťastnější období právě ve svých
posledních měsících, kdy se stal
vedoucím provozu v Národním hřebčí-
ně v Kladrubech nad Labem. Bohužel
tato jeho životní epizoda byla tragicky
ukončena 4. listopadu.

Poslední rozloučení s Jiřím Černým
se bude konat v pátek 13. listopadu ve
12:00 hodin v kapli Národního hřebčí-
na v Kladrubech nad Labem.

Ve středu 28. října se slavilo i v obchodním domě společ-
nosti Equiservis v Praze - Modřanech. Celodennímu pro-
gramu vévodila přednáška a následná autogramiáda autor-
ky knihy S respektem Anji Beran, kterou tlumočil
překladatel knihy Ivan Borský.



SPORT INZERCE

Třetí předvýběr
Ve dnech 6. - 7. listopadu

v Hradištku u Sadské pořádal
SCHČT III. ročník předvýběru
hřebců do plemenitby ročníku
2007. Předvýběru se zúčast-
nilo 20 mladých a sedm star-
ších hřebců z původně před-
vybraných 23 mladých a osmi
starších hřebců. Nedostavili
se zástupci Zemského hřeb-
čince Tlumačov. Komise
v čele s předsedou Ing. Leo-
poldem Mamicou neudělila
žádnému hřebci prémii. Nej-
lepším oceněným mladým
hřebcem se stal
LUCKY’S PRIDE holštýnský
teplokrevník po Lucky Champ
z Hannika II po Ahorn Z.
Diváky i chovatele by jistě
zajímalo, čím tento hřebec
komisi zaujal, ale komise

Král honu Rostislav Benš

Foto J. Gebauer

Hubert
v Mokřinkách
Slavnostní fanfáry myslivec-

kých trubačů ze Slezské Harty
odstartovaly 24. října v Mokřin-
kách na Opavsku čtyřiatřiceti-
členný houf jezdců . Ten vedl
náročným terénem po stopě
lišky, kterou představoval
Pavel Benš a později Miroslav
Tůma, master Aleš Bittner .
V letošním pátém ročníku se
králem honu stal Rostislav
Benš na JOWER z Opavy
Kateřinek. -jge-

Hubert
v Děpoltovicích

Jezdecký klub Pegas
Děpoltovice byl 24. a 31. říj-
na hostitelem dvou tradič-
ních hubertových jízd. První
se účastnilo celkem 28 jezd-
ců včetně německých hostů
z obce Ritersgrun. Masterem
této jízdy byla Helena
Lahodná. 

O týden později se „Malé
lovecké", která byla určena
začátečníkům a mírně pokro-
čilým, zúčastnilo rekordních
60 dvojic. Halali bylo na této
hubertovce náročné spíše
pro jezdce, než pro koně. Ti
se museli hnát za liškou sami
po čtyřech. Jezdecká sezóna
2009 pak byla  v Děpoltovi-
cích slavnostně ukončena
„soudem”.

bohužel s publikem nijak
nekomunikovala. Nepříl iš
početné stavy diváků zaujal
svým neobvyklým zbarvením
plecí a břicha hřebec Stáje
Mustang s.r.o. Lučina
LORANDO B po Lordanos
z Argona B po Baltensperger.  

Všem starším hřebcům byl
udělen výběr např. plnokrevní-
ku SCYRIS,  úspěšnému
z našich i zahraničních dosti-
hových drah.  

Po dvou úspěšných předvý-
běrech v letech 2007 a 2008
se tentokrát nepodařilo navá-
zat na slibně se rozvíjející čes-
ký „körung” a předvýběr tento-
krát příliš neoslovil  diváky ani
chovatele. -náv-
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Prostata Cup -ZL- (9) 1. Vrtek
S. - ACTION BOY (JO Šum-
perk), 2. Heidenrechová - SL.
FREGATA (JK Loštice), 3.
Kocián - CAPITOL 1 (Hlavice),
Prostata Cup -Z- pro jezdce od
40 let (4) 1. Hél - DERONA
(Lanškroun).

Nová Amerika 31.10.-1.11.
-Z-  (34) 1. Mikulková - MON-
TANA Kinská (Karsit), -ZL- (50)
1. Radová - TOYOTA (ARS
Čes. Budějovice), -L**- (39) 1.
Sojka - DUMOL (Polsko), 2.
Gladišová - IRRAS (JK Gladiš),
3. Mikulková - CASTELON Kar-
sit (Karsit), -L**- (31) 1. Doležal
R. - LA BONITA (Hřebčín
Suchá), 2. Šídlo - CALVADO-
AS 2 (Otice), 3. Tomášek -

KOLOTKA (Tomášek), -S**-
(28) 1. Gladišová - IRRAS
(Gladiš), 2. Mikulková - LEAN-
DRA Karsit, 3. Jandourek -
VIGO 1 (oba Karsit), -ST**-
(12) 1. Skřivan - KALLISTO
(Manon), 2. Sojka - DUMOL
(Polsko), 3. Jandourek - ABC
CATARO Wepol (oba Karsit),
4. Skřivan - MERCEDES 1
(Manon), 5. Doležal R. -
LEVISTO LORD (Hřebčín
Suchá), halové mistrovství krá-
lovéhradeckého kraje děti -Z-
(4) 1. Košťálová - TULAMORE
DEW (Černožice), ml. jezdci -
L**- (8) 1.  Mikulková - CASTE-
LON Karsit (Karsit).

Frenštát pod Radhoštěm
7.11. Memoriál plk. Novosada

Hobby drezura
JS Dvůr Krutěnice uspořá-

dala v sobotu 7. listopadu halo-
vé hobby drezurní závody, ve
kterých byly vypsány čtyři sou-
těže. Protože hobby drezur se
moc nevypisuje, setkala se
akce s velkým zájmem. Navíc
pořadatelé zajistili i doprovod-
ný program, kdy čtverylku na
hudbu předvedli  jezdci ze SK
Viktoria-Tic a volnou  sestavou
Kür IM I se blýskly dvě jezdky-
ně z JS Plzeň-Bory (Zuzana
Hřebíková a GRADO a Roma-
na Brožová a CORIDA K). 

Nejúspěšnější ekipou se stali
jezdci z SK Viktoria-Tic, kteří
vyhráli tři ze čtyř soutěží. Sou-
těž -Z 1- (pro jezdce do 15 let)
Kateřina Pirnerová a SUK,
soutěž -Z 3- (pro jezdce nad 30
let) Alena Ticová a JAMBO,
soutěž -L 8- (otevřenou soutěž)
Alena Ticová a WOLKE. Žlutý

Vítězku dětské soutěže Kateři-
nu Pirnerovou na koni SUK
dekoruje rozhodčí Zdeňka
Štruncová

Dne 30. října se konalo v areálu na Suché podzimní třídění hře-
bečků v testační odchovně. Na dvoře se předvedla letošní hříbata,
o pár kilometrů dále se v hale v obci Pazucha konalo předvedení
ročníku 2008 a 2007, včetně skoku ve volnosti. Hodnotíci komisi
zaujal především letos roční hřebeček Stanislava Hošáka FELIX,
po Federweiser z matky Fler po Lopez.

skok. ukázky 70 cm (29) 1.
Brusová - HYALUTIDIN HAP-
PY (SS Kubrický), 90 cm -
skok. v maskách (58) 1. Biolko-
vá - HARRY 4 (TJ JK Trojano-
vice), post. obt. do 110 cm +
žolík (45) 1.  Kopišová - HAS-
KY (Sn Frenštát p.R.), 2. Kon-
valinková - DIANA 23 (Stáj
Václav Kolín), 3. Urban - SALO-
NIKÉ (JK RAKON Kojetín), -L*-
Martinský pohár a Memoriál
plk. Novosada (15) 1. Kopišová
- GALILEA (TJ Sn. Frenštát
p.R.), 2. Hruška - DANIELA 3
(JK Opava-Kateřinky), 3. Kub-
rická - ŠEJNA 1 (SS Kubrický).

Výsledky
Pardubice 27.-28.10. vše-

strannost hoby -Z- (27) 1. Slaví-
ková - PIPPA FUN (Albert Sto-
lany), -Z- (35) 1. Hatla -
SANCHO (Radimovice), 2.
Dvořáková - DUEL 4 (Cavalier
Rynárec), 3. Štěpánková -
MASTER BEN (Radimovice), -
ZL- (28) 1. Matoušková -
RENOIR 114 (Dost. spolek Par-
dubice), 2. Veselovská - CRY-
STAL (Hřebčín Suchá), 3. Pří-
hodová - LA QUERIDA (PAM
Vlčkovice), -L- (24) 1. Smékalo-
vá - HUGGIE (Smékal), 2. Sla-
vík - EFEKT 2 (MZLU Brno), 3.
Appelt - JUST HIMSELF (AUT),

Foto K. Návojová flot ze soutěže -Z 2- (pro jezd-
ce od 15 do 30 let) si odvezla
Aneta Beranová a ZELAND
(JK Jiřičná). -jách-


