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PROSTĚJOV

Jezdecká hala ve Wiener Neustadtu  při-
vítala v polovině října soutěžící při dvou
závodech. Na první z nich se vypravil P.
Doležal a V. Macánová (viz str. 2) a o týden
později patřilo kolbiště jezdcům na pony. 

Na programu byly tentokrát skokové sou-
těže dětí do 16 let na koních do 148 cm
výšky. Ty se konaly v rámci soutěží na vel-
kých koních pro juniory (CSI/J) i mladé jezd-
ce (CSI/Y) a letos se toto jezdecké střetnutí
pořádalo 17.-19. října. Na startu soutěží se
sešli jezdci z osmnácti států. Současně se
jednalo o vyvrcholení série juniorských závo-
dů a závodů mladých jezdců. V duchu soutě-
ží Světového poháru pak na vítěze kategorií
čekaly motorové ceny. Vítěz hlavní juniorské
soutěže si odvezl motocykl a vítěz mezi mla-
dými jezdci odjížděl novým automobilem.

Česká dětská reprezentace má za sebou
v letošním roce první skutečně kvalitní mezi-
národní starty. Po zahraničních výjezdech
celého týmu do Polska (Rybnik v květnu
a CSI/P-A Jaszkowo v září) a Německa (Lob-
nitz v červenci), byla pro CSI/P-A Neustadt
po výborných výkonech vybrána L. Kraicové
se SABINOU z Jezdeckého klubu Mělník.
České barvy na pony zde však ještě hájila

šestnáctiletá D. Hrůzková, ta však trvale žije
již 13 let v Rakousku. Současně s ní startoval
za ČR i její bratr Tomáš, ten již na velkém
koni. Pokud se však týká oficiální reprezenta-
ce českého sportu pony, jednalo se o první
start na halovém CSIP kategorie A.

Soutěž pro pony začínala v pátek 17. října
v 8.00. Překážky byly na přesně v proposi-
cích uvedených mírách 115 cm včetně kom-
binací. Osvětlení i povrch celého kolbiště
bylo velmi dobré a platilo to i o velké sou-
sední hale, která sloužila jako opracoviště.

Zahajovací soutěž pojala naše dvojice
jako skutečně seznamovací a výsledek 4
tr.b. a celkové předvedení SABINY byly
velmi slušné (31 start. - 16. místo).

Při sobotním skákání se již naše dvojice
snažila skutečně závodit. V soutěži do 120
cm na čas, docílila druhý nejrychlejší čas,
ale bohužel se dvěma chybami. (31 start. -
17. místo).

Nedělní Velká cena pony nesla název
„Austrian pony Masters“. Německý stavitel
parkuru G. Christoph značně přitvrdil. Pod
výšku 120 cm se dostal jen skok č. 1 a první
dva skoky v trojskoku. Oxery měly s výjim-
kou jednoho v obratu minimální šířky 140
cm. Parkur byl protkán distancemi a nedával
jezdcům oddechnout. Zdálo se, že nebude
moc bezchybných. „Malí profesionálové“
v sedlech pony však na obtížnost překážek
i kursu zareagovali precizními jízdami
a i když tři parkur nedokončili, diváci viděli
celkem 14 bezchybných jízd. Mezi nimi byla
i Lucie Kraicová. Při konkurenci v rozeska-
kování se trenér V. Mestenhauser rozhodl
v závěrečném rozeskakování neriskovat.
Výsledkem bylo jedno shození na prvním
skoku kombinace, ale stejně jako v základní
soutěži opět stylové předvedení. A tak i pro-
tože se jednalo o první srovnání v tak nároč-
né konkurenci je desáté dekorované místo
velkým úspěchem českého dynamicky se
rozvíjejícího pony sportu.

D. Hrůzková, (dcera mnohonásobného
mistra ČSSR P. Hrůzka) na MAX (import
SRN) v letošním roce vedla žebříček rakous-
kých pony jezdců až do národního šampioná-
tu. Toho se pochopitelně jako česká občanka
nemohla zúčastnit. V první soutěži se umístila
s jedním shozením 22. V druhé měla dvě
chyby a skončila na 27. místě. V hlavní sou-
těži pak byla opět se 4 tr.b. 22.

Nejúspěšnějším v soutěžích pony byl
HolanďanVos Vouter, který mimo dvou
vítězství získal ještě jedno třetí a dvě čtvrtá
místa. Nejúspěšnějšími národy bylo Holand-
sko, SRN, Italie, Rakousko a Belgie. A. Opatrný při letošním finále SP v Las VegasL. Kraicová - SABINA v aréně NOVA

Foto S. Polák

Poněkud tajemné nejasno okolo nového
a výrazně silného sponzora, kterého avízo-
val A. Opatrný v rozhovoru pro Českou
televizi při CSIO v Poděbradech, začínají
rozkrývat poslední aktivity našeho nejlepší-
ho jezdce.

Ve středu 15. října odejel A. Opatrný
náhle do jezdeckého střediska P. Shocke-
möhleho v Mühlen. Protože všichni sou-
časní koně zůstali doma, dalo se pouze
spekulovat jaké koně v Mühlen Aleš jezdí.
Roušku tajemství značně odkrylo CSI****
Hannover, které se konalo ve dnech 23.-
26. října. Zde se náš reprezentant objevil
v sedle koní QUIFILIO a ADOLF D. Proto-
že oba tito koně byli ještě před 14 dny jed-
ničkami ve stájích F. Sloothaaka můžeme
tušit, kdo by mohl tím novým donátorem
být. Oba koně patří významnému mecená-
ši jezdeckého sportu a majiteli koní ukrajin-
skému podnikateli p. Oniščenkovi. Ve stá-
jích u Opatrných zatím nechtějí podrobnosti
vyzradit a tak si musíme na vývoj událostí
zatím počkat.

Opatrný místo
Sloothaaka?

Foto S. Polák
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Kolbiště v Opavě Kateřinkách bylo 18.
a 19. října místem setkání jezdců Morav-
skoslezského kraje na podzimních skoko-
vých závodech a 5. ročníku dříve naroze-
ných jezdců s názvem - Prostata Cup.

V sobotní soutěži -L- se představilo čty-
řiadvacet dvojic. Nejvíce se dařilo domá-
címu K. Lamichovi.
S CONTINUAL zvítě-
zil a s CARIELO Z
Auto Sitta přidal třetí
příčku. Druhý skončil
P. Eim s PUERTO
RICO z Tlumačova.

V hlavní soutěži
-S- bylo na startu
dvanáct dvojic. Tři
skončily v základním
kole bez chyby, proto
se o vítěze rozeska-
kovalo. Opět zvítězil
domácí K. Lamich,
tentokrát na CREDIT
Sano, druhý skončil
P. Eim (PUERTO
RICO) z Tlumačova
a třetí další domácí
P. Humplík s GROM
FERRAM.

Neděle byla vyhra-
zena humorně ladě-
nému Prostata Cupu,
v němž se na star-
tovní čáru postavilo
šest tříčlenných druž-
stev. Každé podle
věku jezdce (starto-
vat mohli třicetiletí
a starší) dostalo při-
léhavý název a zvítě-
zilo družstvo prostati-

Prostata Cup ků čekatelů ve složení Milan Smékal, Vla-
dimír Křivka a Jan Cielecký. Jedno druž-
stvo, právě těch nejstarších, nebylo úplné,
proto pořadatelé udělali výjimku a doplnili
ho jedinou ženou. To se jim nakonec
nevyplatilo, protože v soutěži mini-maxi
domácí Tereza Prejdová na CALETA
Auto Sitta porazila všechny muže a jako
jediná překonala výšku 165 cm. -jge-

Karel Lamich - CONTINUAL, Opava Kateřinky - vítěz soutěže -L-.

chladnější počasí doprovázené však znač-
ným suchem. Až do nedělního rána musely
být všechny plochy kropeny a i terénní trať
byla silně zalévána. Teprve nedělní pro-
gram poněkud narušil mírný déšť, který se
později rozšířil do celé Evropy a v pondělí
večer dorazil i k nám.

Naše reprezentantka v soutěžích vše-
strannosti P. Sůrová s koněm BELFAST
opět i v letošním roce reprezentovali ČR na
chovatelském šampionátu ve všestrannosti
ve francouzském Du Lion. Ten je určen
pouze šestiletým a sedmiletým koním
a konal se ve dnech 16.-19. října.

Po své loňské premiéře mezi šestiletými
koňmi nastoupil BELFAST tentokrát k těžší
soutěži úrovně CCI** v konkurenci dalších
padesáti dvojic. Obtížnost tratě byla na hor-
ním stupni dvouhvězdičkové úrovně a při
porovnání s loňskými zkušenostmi se zdála
naší jezdkyni těžší. V terénní zkoušce měla
řada koní problémy a celkem 18 koní terén
nedokončilo. BELFAST však neměl vážněj-
ší potíže a na trati nasbíral pouze penalizaci
za překročený čas. K této disciplině nastu-
povala P. Sůrová po výkonu v drezúře,
který stačil na 32. místo. Po připočtení bodů
za terén se naše jezdkyně posunula na 35.
místo. Čtyři chyby na závěrečném parkuru
ji však stály ještě jednu pozici a tak ČR pat-
řilo celkové 36. místo, poslední z dvojic,
které soutěž dokončily. Zvítězil Francouz P.
Boutet na IF YOU WANT II.

Pochopitelně, protože se jedná o chovatel-
ský šampionát, byly posuzovány i výsledky
koní z hlediska jejich plemenné příslušnosti
a zde si vítězství odnesli příslušníci Selle
Francais před angloaraby a irskými koňmi.

V šestiletých si nejlépe vedl N. Touzaint
s JOKER D’HELBY také příslušník SF.

Podle vyjádření vedoucího naší ekipy
J. Černého byla organizace soutěže per-
fektní a stejně jako u nás panovalo sice již

BELFAST opět v Lionu

Ostatním našim jezdcům začne meziná-
rodní halová sezóna také v Rakousku
a sice ve čtvrtek 30. října, kdy zahajuje
halové CSI** v Klagenfurtu. K těmto závo-
dům jsou za ČR přihlášeni J. Skřivan
(LABE JAMES CAC LEASING, ADOLPH
WEPOL, RYTMA CAC LEASING), P. Dole-
žal (POWER PLAY, POMPÖS, L’MORO),
V. Macánová (LISETTE, PRINCESS,
L’AMIE), M. Šoupal (GRANNA ARGENTI-
NA, ČARAS), M. Málek (COURAGE),
P. Kuba (ROBIN, ASTERIX). Od své účasti
upustil J. Papoušek. Přihlášený A. Opatrný
má před sebou nyní již nové soutěžní
turné.

CSI** Klagenfurt

Pro reprezentanty P. Doležala a V. Ma-
cánovou začala halová sezóna mezinárod-
ně a oba jezdci se zúčastnili ve dnech 9.-
12- října CSI-B v aréně Nova v rakouském
Wiener Neustadtu. P. Doležal si přivezl
k soutěžím POWER PLAY a POMPÖS
a V. Macánová PRINCESS a LISETTE.
Rozpis soutěží nabídl standardní model
malé a velké túry.

Při čtvrtečních zahajovacích soutěžích
startovali všichni naši zástupci v úrovni do
130 cm. POWER PLAY a LISETTE absol-
vovali s chybou a PRINCESS a POMPÖS
čistě. V. Macánová byla 18. a P. Doležal
šestý.

V pátek pokračovala POWER PLAY
první kvalifikací do malé túry (do 135cm)
a po bezchybném výkonu skončila na 11.
místě. Všichni ostatní již nastoupili do kvali-
fikace na velkou tůru (do 145 cm). POM-
PÖS a PRINCESS měli po dvou shoze-
ních, LISETTE inkasovala 16 bodů.

Sobotní program pokračoval druhou
kvalifikací k nedělnímu finále malé túry
a P. Doležal v sedle POWER PLAY dokon-
čil s chybou. Ostatní koně nastoupili opět
mezi nejlepší koně ke druhé kvalifikaci
k finále velké túry. P. Doležal, který byl již
kvalifikován do finále malé túry (kvalifikace
náležela jezdci), po jedné chybě s POM-
PÖS vzdal. V. Macánová na LISETTE
dokončila s 12 body a nedařilo se jí ani na
PRINCESS, kde byla po pádu za skokem
vyloučena. K finále velké túry tak nena-
stoupil nikdo z našich, a v neděli pokračo-
val již jediný P. Doležal na POMPÖS ve
finále malé túry (140 cm + rozeskakování).
Zde byl velmi úspěšný a po bezchybném
rozeskakování skončil těsně druhý za
T. Konlem na COHIBA ze SRN.

Velké finále vyhrál miláček publika
H. Simon se stále dobrým E.T.

Foto J. Gebauer

E.T. v kondici

Ve dnech 10.-12. října se rozsáhlé české
družstvo zúčastnilo CNC* v polské Jaros-
zowce. Vedoucím byl J. Grodl a v hlavní
soutěži ČR reprezentovali: G. Slavíkova -
ARC QUEST, L. Černá - WALTER,
J. Grodlová - ARNIKA. V úrovni -L- nastou-
pili: D. Musil - JUNICA, P. Pejřilová - LES-
TER a M. Kremlová - CORRADO.

V mezinárodní soutěži skončila L. Černá
- WALTER na 5. místě a G. Slavíková -
ARC QUEST na 10. místě. Junioři přivezli
do ČR 3. místo díky M. Kremlové a COR-
RADO. D. Musil na JUNICA byl pátý a
P. Pejřilová - LESTER sedmá.

Militaristé
v Jaroszowce

V úvodních soutěžích 11. října v Praze na
Gabrielce zvítězil jezdec Glatz na koni KAS-
KADÉR. Nejedná se pochopitelně o bývalé-
ho čs. reprezentanta a současného předse-
du Slovenského jezdeckého svazu, ale
o jeho synovce Martina, který žije dlouhodo-
bě v Praze a působí ve stájích na Trnové.

Na Gabrielce Glatz

Sobota 11. listopadu patřila v Kolíně
Ceně posledního vítěze. Tradiční závěr
sezóny zde probíhá nejprve na terénním
parkuru dlouhém 1300 m s třetinou terén-
ních skoků. Pro nejlepších deset je připra-
veno rozeskakování, pro které si však jezd-
ci losují koně a musí jej absolvovat na cizím
koni. Tři nejlepší z rozeskakování pak pro
pobavení diváků absolvují závěrečnou rych-
lostní jízdu po parkuru, ovšem v sedle jízd-
ního kola. Vítěz je určen po součtu všech tří
časů a pro rok 2003 si toto prvenství odnesl
O. Zvára na CELESTÝN z JK Ostrov.

Poslední vítěz
v Kolíně
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Po loňských záplavách přišlo české jez-
dectví o své tradiční kolbiště na Trojském
ostrově. Na místě, které je spojeno s čes-
kým jezdeckým sportem již mnoho deseti-
letí, nyní sídlí dvě jezdecké společnosti.
Provozovatel nové haly a otevřeného kol-
biště u Vltavy společnost In Expo Group
odstranila popovodňové škody neuvěřitel-
ně rychle a přestávka v provozu zařízení je
již téměř zapomenuta. Obrovská rozloha
tradičního areálu TJ Žižka Praha však na
svůj návrat k jezdeckým účelům stále čeká.
V posledních měsících však zavládl na

„Pokud půjde vše podle plánu tak do
konce roku 2003 to bude cca 7 miliónů.
Část hradil Pražský magistrát v rámci
popovodňového úklidu Prahy. Městu také
pomohla společnost Samsung finančním
darem, který byl městem dále přerozdělen.
Prostředků, které se podařilo získat skuteč-
ně TJ Žižka Praha, pocházejí v prvé řadě
z grantů, které vypisuje město, pak se
jedná o příspěvek společnosti Sazka, který
pochází z výtěžku povodňové loterie a vel-
kou, a zde zdůrazňuji nejen ekonomickou
podporou, jsou i drobné i méně drobné

finanční dary sou-
kromých osob. Od
těchto zcela dob-
rovolných přispě-
vatelů jsme dosta-
l i  téměř mil ion
korun.“

Přejeme Vám
abyste byli
i nadále úspěšní.
Ale pojďme již
k představení
toho co je již na
Trojském ostro-
vě hotovo, co
probíhá, ale také
k celkové kon-
cepci rekon-
strukce jezdec-
kého střediska.

„Do konce roku
bude hotova
rekonstrukce soci-
álního zázemí. To

je i nadále v přední části stájí, ale je jinak
dispozičně řešeno. Zrekonstruována je
i první část stájí pro 10 koní, kde však nyní
stojí zatím jen šest koní. I stáj však doznala
dispozičních změn. Hlavní vchod je nyní
uprostřed z bývalého parkoviště.
V budoucnu pak bude stáj pro dalších 14
koní. Za touto částí je již připraven prostor
pro stříkací box a ještě dalších téměř 15 m
stáje zbude na sklad objemného krmiva.
Zatím omezený provoz stájí má na svědo-
mí především absence sociálního zázemí,
ale to by mělo skončit do konce roku.“

Čtenáře Jezdce však bude více zají-
mat jak bude Trojský ostrov vypadat
venku? 

„Momentálně se budují tři jezdecké plo-
chy. Ty budou pískové, umožňující celoroč-
ní provoz. Hlavní bude v ose tradiční tribu-

ny a bude mít rozměr 80 x 55 metrů. Druhé
dvě budou velikosti 20 x 60 m. První obdél-
ník se vytváří přibližně v místech starého
obdélníku, kterému se říkalo malé opraco-
viště. Pokud se díváme z tribuny tak druhý
obdélník na něj bude vpravo pravoúhle
napojen, tzn. v místech kde byla pravá část
cvalovky, která se již obnovovat nebude.

Proti tribuně na straně u stájí bude opět
menší otevřená tribuna a za ní řada stro-
mů. O tom jaké stromy zde dovolí po loň-
ských zkušenostech vodohospodáři vysá-
zet se zatím jedná. Za touto tribunou
a řadou stromů pak bude parkoviště. Nao-
pak, parkovat se již nebude, jako dříve,
podél stájí. Prostor vlevo od hlavní tribuny
bude zatravněn a bude sloužit divákům.
Výrazná změna bude i v umístění rozhodčí
věže. Ta bude, v pohledu z tribuny,
v levém rohu kolbiště na straně u tribuny.
Tzn. před hlavním vstupem do areálu ze
schodů od Stromovky. Tím přestane, jak
tomu bylo v minulosti, rozhodčí obtěžovat
nepříjemné odpolední slunce.

Prostor dřívějšího velkého opracoviště
a drezúrního obdélníku bude zpevněn
a bude sloužit jako parkoviště přepravníků
pro koně, popř. pro stavbu přenosných
boxů.“

Zmizely i letní stáje. Ty se budou
obnovovat?

„Ne, s jejich obnovou nepočítáme. Na
tomto místě by měla v budoucnu stát malá
krytá hala o rozměrech 20 x 40 m. Ale to je
ještě příliš vzdálená etapa.“

A jak to vidíte s termíny dokončení?
„Jezdecké plochy by měly být hotovy

v průběhu zimy. Po prvních jezdeckých
zkušenostech by se na hlavní ploše mohly
prvé závody konat tak v květnu 2004.
Pochopitelně zcela zásadní rekonstrukce
čeká i tr ibunu, ze které zbylo zdivo
a naštěstí střecha.“

Uvažujete i o návratu velkých závodů
na Trojský ostrov?

„Pochopitelně bych byl rád, aby se na
tato místa vrátily i velké závody. O tom
však bude mít cenu uvažovat až budou
z velké části naplněny naznačené vize“.

Přejeme Vám hodně úspěchů. Myslíte
si, že bychom vám mohli na stránkách
Jezdce nějak pomoci?

„Myslím si, že žádostí o pomoc ze všech
možných stran bylo na stránkách všech tis-
kovin mnoho. Dnes už to lidé až neradi
čtou a já to chápu. Ale v každém případě
může podle svých možností pomoci úplně
každý.“

Děkujeme za rozhovor. C. Neumann

Trojský ostrov ožívá

nově vzniklém prostranství, ze kterého
nenávratně zmizela kulisa vzrostlých topo-
lů, stavební ruch. Zajímalo nás tedy co se
na Trojském ostrově děje a hlavně jaká je
celková koncepce obnovy kolbiště i přileh-
lých prostor.

V čele celé této obří akce stojí dlouholetý
předseda TJ Žižka Praha Jan Žižka. Člo-
věk, který zastával a zastává důležité pozi-
ce v té nejvyšší jezdecké hierarchii. Muž,
který na vrcholu českého jezdeckého spor-
tu především jako pořadatel CSIO Praha
zažil euforické úspěchy, ale také ústup ze
slávy a postupnou ztrátu suverénního pořa-
datelského postavení. Mohlo se zdát, že
loňská povodeň bude za érou Trojského
ostrova definitivní tečkou. Nyní to však
vypadá, že je na obzoru nový Trojský ost-
rov. Požádali jsme tedy J. Žižku o rozhovor:

Nejdříve mi dovolte osobní otázku.
Kde jste po oné apokalypse loňského
léta sebral novou sílu a v podstatě kde ji
stále berete?

„Je jasné, že povodeň byla velkou
ranou. Naštěstí nejsem člověk, který se
nechá příliš „zničit“ krátkodobými deprese-
mi, ale přiznávám, že neprožívám zrovna
lehké období. Momentálně mě vždy krátko-
době rozladí, když člověk na základě růz-
ných nadějí připraví podrobné materiály,
administrativě věnuje mnoho času a pak
bez udání důvodů je takto připravený pro-
jekt odmítnut. Ale nedá se nic dělat. Jsme
v situaci že sháníme peníze na rekonstruk-
ci jezdeckého areálu kde se dá a tak je
i tato cesta nezbytná. Možná ještě více mě
mrzí určité doslechnuté pomluvy. A i proto
říkám: Ano, sháním peníze kde se dá, ale
rozhodně mi nemusí moji situaci nikdo
závidět“

Myslím, že v současné situaci je
sehnat peníze stále těžší. Podle staveb-
ního ruchu na Trojském ostrově jste
však úspěšný. Kolik peněz zde již bylo
utraceno?
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Sportovní 
kalendáfi

Hala
25.10. Všemily Z-S + pony
30.10.-2.11. Všemily 

ZL-S, D/Z-L pouze pony
8. 11. Bernartice Z-ZL LadyCup
8. 11. Albertovec Z-S
16.-17.11. Heroutice Z-ST pouze pony

…dlouholetému členovi JK Stará Bole-
slav a bývalému skokovému jezdci Jaro-
slavu Voctářovi, který 21. října oslavil
šedesátiny.

…bývalému čs. reprezentantovi a stále
aktivnímu jezdci a trenérovi Zdeňkovi
Krpelovi, který slaví 8. listopadu padesá-
tiny.

Blahopřejeme...

Školení počítačových 
programů

pro drezuru a skok 
pánů Vyroubala a Bauera 

pořádá Západočeská oblast dne

15.11. od 9.00 hodin 
v Pernarci. 

Účastnický poplatek 
je 200,- Kč/osoba 

a bude se hradit na místě. 
Přihlášky do 13. 11. na tel.:

777 152 354 nebo 354 602 646.

Jméno Papoušek již zcela zdomácnělo
na našich kolbištích a v průběhu posled-
ních let jsme si na ně zvykli. Právě sezóna
2003 však byla pro rodinu Papoušků výraz-
ně úspěšná. Nejen, že bratři Jiří a Kamil
byli téměř u všeho důležitého, ale skuteč-
nost, že oba reprezentovali ČR i v národ-
ních týmech a oba byli i členy národního
družstva v soutěžích o Pohár národů, staví
tuto rodinu do zcela výjimečného světla.

I když dnes jezdecká sezóna v zimě
zcela nekončí a i v ČR pokračuje halovými
soutěžemi, přeci jen nastává i v našich nej-
větších stájích mírnější období. Abychom
poznali jihočeskou líheň českých skoko-
vých reprezentantů, zajeli jsme se do Stáje
Papoušek v Srníně nedaleko Českého
Krumlova podívat.

Ve stájích, kde nyní stojí přes 30 koní
jsme zastihli otce Jana Papouška společně
se synem Jiřím a požádali je o rozhovor.

Nejprve otázka na otce Papouška. Jak
jste dospěl k rozhodnutí založit stáj
právě zde v Srníně?

„Tuším kam směřujete. Jižní Čechy zrov-
na nejsou centrem českého jezdectví a je
pravda, že to máme všude trochu daleko.
Nejblíže je to do Písku a to je 80 km. Ale už
je to tak. Já jsem se v Srníně narodil a zde
jsem také od svých jezdeckých začátků
působil. Po roce 1989 jsem byl poněkud
donucen zprivatizovat bývalý jezdecký
oddíl i s koňmi a tak se začalo vše pomalu
rozjíždět. Mezi těmito koňmi byl např.
i DOWIL, který se na počátku jezdecké
kariéry Kamila i Jirky velmi dobře uplatnil.
Nyní zde stojí 32 koní. Většina však není
našich. Dva roky již máme i slušnou krytou
jízdárnu a od chvíle kdy se nám ji podařilo
zprovoznit si již neumíme představit jak
jsme bez ní dokázali žít. Vedle sportovních
koní zde máme i sedm steeplerů. Ty jezdí
a trénuje můj nejstarší syn Jan (27), který
je vyučen v učilišti ve Velké Chuchli. Kami-
la (25) a Jiřího (22) pak jezdecká veřejnost
více zná.“

Kamil se však nyní poněkud vzdálil
a již třetí sezónu není doma. Není Vám
to líto?

„Pochopitelně k tomu aby středisko
v Srníně fungovalo, je přítomnost kvalitního
jezdce nezbytná. Domácí stáj chci v kaž-
dém případě zachovat. Snažím se aby se
stala pevnou základnou pro všechny moje
syny a pro ně byla nejen stále tím pravým
domovem, ale především útočištěm kam se
lze kdykoliv vrátit. Všechny „výlety“ za zku-
šenostmi však vítám a jsou nezbytné. Zatím
funguje naše rodinná dohoda, že vždy ales-
poň jeden ze synů působí doma. I Kamil
však není pryč tři roky trvale. V Hořovicích
byl jednu sezónu, pak byl zase doma,
potom opět v Hořovicích a po další přestáv-
ce je nyní ve Všemilech. Domácí režim tak
nyní leží na Jiřím. Pochopitelně není na vše
sám a vedle ošetřovatelů mu pomáhá jako
jezdec Aleš Daněk. I tak však mají oba na
starosti denně deset koní.“

Pamatuji se, že Jiří na sebe poprvé
upozornil když byl vybrán společně se
Z. Zelinkovou k juniorskému pobytu
v SRN trenérem K. H. Strengem. Od té
doby již oba bratři trénovali pod mnoha
trenéry. Nedochází mezi vámi k odbor-
ným kolizím?

„Zatím jsme se do vážnějšího sporu
nedostali. Musím říci, a doufám že to tak
cítí i kluci, že si pořád ještě pomáháme. Já
je většinou mírním a poněkud přibrzďuji.
Nestavím skoky tak velké jak by chtěli, brz-
dím je v objemu práce. Na druhé straně oni
mě nedovolí zvolnit a nutí mě ke stálé akti-
vitě. Z odborného hlediska však musím
zodpovědně konstatovat, že dnes již mají
většinou pravdu oni. Moje osobní sportovní
zkušenosti sahají tak do stupně -S- a to
ještě -S- před mnoha lety. To se pochopi-
telně neskákaly tak komplikované věci,
skoky byly samé doublebary, distance
jsme neznali.“

A nyní otázka na Jiřího. Byla zkuše-
nost u K. H. Strenga tím prvním postrče-
ním do vyššího sportu?

„Myslím že ne. I když jsem se tehdy
v Německu s koňmi GAL a DOWIL setkal
poprvé s vyššími parkury a dodnes nechá-
pu, že jsem se přes ně dostal, jako hlavní
impuls vzestupu sportovní výkonnosti cítím
až spolupráci s A. Opatrným. Teprve od té
chvíle mám pocit, že někam směřuji.“

Máte za sebou tři starty v PN. I když je
dnes ještě možná poněkud brzo myslet
na sezónu 2004, jaké koně pro příští rok
připravujete?

„Z těch současných to je náš AMAR-
CORD (Anno) a GEMINY - T (Veneur du
Prelet) p. Borůvky. Nově pak mám hřebce
9l. SANTIAGO (Thurin SF) a 7l. LESTER
(Spring Haven) sester Samcových. Tito
čtyři by měli startovat v soutěžích -ST- a
-T-. Nižší soutěže pak zvládnou 6leté klisny
NAGOJA (Nagano) p. Straky z Němčovic
a GOLDESSA T (Guillaume Tell). Naopak
diváci již neuvidí BARMU (maj. E. Mentlíko-
vá), která byla před několika dny prodána.“

A letos ještě něco chystáte?
„Pro skutečně těžké reprezentační starty

mám nyní jen dva koně. Mají za sebou
náročnou sezónu. I proto jsem se nakonec
omluvil z účasti v Klagenfurtu a pravděpo-
dobně nepojedu ani na jedny halovky Svě-
tového poháru do Polska, kde to bývá tra-
dičně velmi těžké. Naopak díky iniciativě
JK Všemily bychom chtěli s Kamilem na
předvánoční CSI Zwickau do Saska
a pochopitelně nás čekají domácí halové
závody určené však především mladým
koním.

Rok 2003 pro Vás znamenal druhé
místo v Českém skokovém poháru, prav-
děpodobně budete za A. Opatrným
druhý i v Poháru Jezdectví, vítězství se
dají počítat na desítky a jen trochu smůly
Vás zastavilo na Mistrovství v Karlových
Varech. Jak hodnotíte sezónu 2003?

Rozhodně to byl zatím nejúspěšnější
rok.“

Přejeme Vám úspěchy v roce 2004
a děkujeme za rozhovor. C. Neumann

Jeden ze synů musí být doma

Jiří Papoušek

Jan Papoušek
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Inzerce
●● Hledáme práci v park. stáji. Muž - trenér, jezd. licence, ŘP

sk. C, E, žena - jezd., cvič. lic., ŘP sk. B, zkušenosti s vede-
ním jezd. areálu. Tel.: 605 327 175, 737 842 223.

●● Prodám skokové sedlo Kentaur Hanulaye II, velikost 16,5
palců, málo ježděné, 2 roky staré, cena 8 000,- Kč, tel.:
602 659 550.

Stodenní test

V Herouticích
nekončí

Dne 2. října se v Zemském
hřebčinci v Písku konaly zkouš-
ky výkonnosti teplokrevných
hřebců, kteří absolvovali 100-
denní test. Zúčastnilo se pět
hřebců, které hodnotila komise
ve složení: L. Mamica, K. Reg-
ner, J. Holík, V. Sixta, K. Růžič-
ka, S. Hošák, J. Šilha. Jezditel-
nost ze sedla posuzovali
L. Kozák a P. Dohnal.

Nejvyššího bodového ohod-
nocení dosáhl tlumačovský
hřebec 70/832 GRAND STEP
KOLÁČEK (2741 Grand Step,
z 766 Venezia po Quoniam II),
který docílil 8.06 bodů. Na dal-
ších místech se umístili hřebci
v pořadí: 67/567 GARGAMEL
(po 16 Gottward, z 57/408
Duana po Lopez) - 7.73 b,
26/742 CAPRIO (po Comero,
z 26/435 Arnika po 426 Azyl) -
7.48 b., 19/323 DAREUS (po
Przedswit XVI-64, z Dongara
po Dietward) - 7.46 b. a CAL-
SIR (po Calypso IV, z Keylin
po Sir Shostakov) - 7.22 b.

Díky nové hale a rozšířeným
ubytovacím kapacitám je letoš-
ní podzim v Herouticích nabitý
sportovními akcemi.

Soustředění
6.-9. listopadu zde středo-

česká oblast ČJF pořádá výbě-
rové skokové soustředění pro
děti a juniory pod vedením
Z. Goščíka.

13.-15. listopadu se bude
dětem na pony věnovat parku-
rový reprezentant J. Skřivan.

20.-22. listopadu vystřídají
skokany příznivci drezúry při
oblíbeném soustředění s M.
Fráterovou. Přihlásit se mohou
jezdci s pony i velkými koňmi.

Začátek prosince je věnován
zkouškám základního výcviku
jezdce (4. 12.) a Farma Herou-
tice je již známá tím, že před
nimi umožňuje doladění formy
a poslední trénink přímo na
místě konání zkoušek. Soustře-
dění začíná 1. prosince a ZZVJ
na něj přímo navazují.

V prosinci se také koná první
ze seriálu skokových soustře-
dění s J. Hanulayem st.: ZIMA
2003-2004, I. část: 5. až 8. pro-
since

Závody
16.-17. l istopadu: Finále

PONY LIGY HEROUTICE
Vyvrcholení celoroční bodo-

vací soutěže, jejíž hlavní cenou
je sportovní pony! Na úrovni
obtížnosti ST pro pony (110
cm) se  bude v České republi-
ce skákat vůbec poprvé. Prů-
běžné pořadí i veškeré další
podrobnosti najdete na interne-
tových stránkách Farmy
Heroutice.

23. l istopadu - Skokové
závody ZM - L + pony

28. prosince - Veřejný trénink
80, 90, 100 cm, pony ZLP + LP

Sledujte internetové stránky
Farmy Heroutice - www.herou-
tice.cz Zde najdete po celý rok
aktuální informace ke všem
pořádaným akcím včetně
podrobných propozic závodů.

Trocha nostalgie
nikoho nezabije
Dne 29. listopadu se usku-

teční v jezdeckém středisku
Ctěnice v Praze 9 - Vinoři set-
kání bývalých členů TJ JK Čs.
Filmu Praha, kteří byli členy
přibližně v letech 1960-1979,
tzn. působili na holešovické jíz-
dárně v ulici Za elektrárnou.
Setkání je plánováno od cca
12.00 hodin a iniciátoři přivítají
všechny aktivity čtenářů Jezd-
ce k oslovení co největšího
počtu bývalých členů JK Čs.
Filmu. K lepší organizaci vzpo-
mínkového odpoledne žádáme
případné účastníky o kontakt
na tel.: 603 517 242 (C. Neu-
mann), 603 926 245 (P. Loudo-
vá) nebo 723 562 227
(P. Turek).

24. P.S.I.
Tradiční P.S.I. dražba skoko-

vých a drezúrních koní dvojice
U. Kasselmann a P. Schocke-
möhle se koná v termínu
7. prosince ve sportovním stře-
disku v Ankumu (SRN).
Podrobnosti na 

www.psi-sporthorses.de

Omezení přihlášek
i na CSI

Zasedání skokové komise
FEI v Donaueschingenu, které
se konalo 25. srpna po ukon-
čení skokového ME mělo na
programu následující body:
● byla potvrzena minimální
částka vyhraných peněz na
skokových soutěžích ME a MS
ve výši 300 000,- Euro. Tato
částka však nezahrnuje peníze
získané z CSI soutěží na těch-
to mistrovstvích.
● komise stanovila maximální
celkový vstupní poplatek na
skokové ME ve výši 250,- Euro
na jezdce.
● otázky související s Pohárem
národů a Samsung Super ligou
bude komise detailně probírat
na svém druhém zasedání
v Lausanne 11. listopadu. Týká
se to především vzniku startov-
ní listiny v prvním kole Super
ligy, divokých karet pro soutě-
že Super ligy, narůstající počet
CSIO v severní Americe
a zvaní mimoevropských jezd-
ců a družstev na mezinárodní
soutěže v Evropě.
● komise podpořila požadavek
na jednokolové soutěže s roze-
skakováním pro soutěže zápa-
doevropského SP 2003/2004
s tím, že toto pravidlo se může
změnit okamžitě, jakmile bude
pro západoevropský SP nale-
zen sponzor.
● kritéria pro kategorizace CSI
a návrh na regulaci pozvaných
na soutěže CSI na základě
postavení jezdců v žebříčku,
budou komisí zváženy po dis-
kusi s Mezinárodním klubem
skokových jezdců (IJRC)
a organizátory.
● komise podpoři la vznik
Mezinárodního klubu majitelů
a dodatečně rozhodla, že
jména majitelů musí být přidá-
na do všech startovních
a výsledkových l istin od 1.
ledna 2004.
● byl sestaven seznam uzná-
vaných odborníků na povrch

kolbišť a chystá se jejich zase-
dání.
● v rámci zasedání komise
11.-12. listopadu v Lausanne
proběhne diskuze k otázkám
pravidel soutěží na OH.

sku. Během první sezóny tak
mělo Švédsko (ale i Belgie) tým
v Super lize, nikoliv však soutěž
na domácí půdě. Naopak Švý-
carsko a Španělsko nemělo
tým, ale soutěž. Švédská jez-
decká federace podala stížnost,
že tento koncept porušuje prin-
cip sportovní spravedlnosti
a principů shodných podmínek
účastníků. Mezitím však první
kolo l igy skončilo, Švédsko
skončilo poslední a bude nahra-
zeno vítězným týmem série PN.

Komise stížnost zamítla s tím,
že osm soutěží a osm týmů ne
nezbytně ze stejných zemí bylo
v původních podmínkách Super
ligy, takže nedošlo k porušení
podmínek. Navíc vyřazením
Švédska ze Super ligy se stala
stížnost bezpředmětnou.

Švédové si
stěžovali

Rozhodčí komise FEI zamítla
stížnost Švédské jezdecké
federace, týkající se rozmístění
soutěží Super ligy v sezóně
2004/2005. Švédský skokový
tým se kvalifikoval mezi osm
družstev Super l igy 2003,
ovšem mezi osmi lokalitami
vybranými pro Super l igu
během prvních třech sezón,
není ani jedno místo ve Švéd-

Starší mladí
jezdci?

Při zasedání komise vše-
strannosti FEI po soutěžích
v Punchestownu (IRL) 21. září
bylo mezi několika doporučení-
mi FEI navržena i změna věko-
vé kategorizace jezdců vše-
strannosti. Pro lepší návaznost
na seniorské soutěže navrhuje
komise zatím zkušebně pro rok
2004 zavést kategorii mladý
jezdec pro věk 16-23 let
a následně kategorii juniorů
pro věk 14-19 let.

Průkaz pro všechny
S účinností od 1. ledna 2005

musí každý kůň mít průkaz
koně, vydaný podle plemenář-
ského zákona. Tato povinnost
se nyní vztahuje jen na koně
narozené po 31. 12. 1997.
Novela již byla parlamentem
i senátem schválena a nyní čeká
pouze na podpis prezidenta. 

Ústřední evidence proto upo-
zorňuje majitele sportovních
koní, aby je tato povinnost
v roce 2005, při žádostech na
SVS o razítko na přesun koní,
nezaskočila. Vzhledem ke kapa-
citním možnostem ÚE doporu-
čujeme, aby o vystavení průka-
zu koně žádali již nyní.

!Podmínkou vystavení prů-
kazu koně je registrace koně
v ÚE !

Podrobnosti na ÚEK: tel.:
469 681 135-7 - ústředna či 469
319 876 - přímá linka, e-mail:
info@uek.cz nebo www.uek.cz
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Jezdecká škola Mariánské Lázně
● konzultační a výcvikové hodiny drezúrního ježdění (J. Holcbecher)
● připouštění chov. klisen (včetně ustájení před a po porodu) hřebci světových sportovních linií

s prověřenou výkonností
● ustájení a výcvik sportovních koní ve vlastním areálu s krytou halou a ubytováním

tel. +420-354 623 153, 608 979 982, fax +420-354 626 559
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služ-

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

Ing. J. Kutěj Ing. J. Hanulay
Purkyňova 446/8, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.: 566 622 774 tel.: 07/81 52 30
fax: 566 631 085

EEEEQQQQUUUUIIIISSSSPPPPOOOORRRRTTTT    ----     DDDDooookkkkuuuullll iiii lllloooovvvváááá
Velkoobchod - maloobchod s jezdeckými potřebami

Sokolí 23, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 568 820 577, mobil. tel.: 602 723 325, 

e-mail: equisport@tiscali.cz
nejširší sortiment veškerých potřeb pro koně a jezdce v České republice

Výhradní dovozce švýcarské firmy STÜBBEN a holandské
firmy HORKA INTERNATIONEL WEAR na našem trhu

prodejna: Equisport - jezdecké potřeby, Žižkova 505, 674 01 Třebíč 
Tel./Fax: 568 840 427, e-mail: equisport@tiscali.cz

www.equisport.cz

f irma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všech-

ny druhy vozíků možnost leasingu

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 08 PlzeÀ
Tel./fax: 377 451 914

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

Tlustice 20.9. drezúra -L- (6)
1. Pechová - WELINGTON
(Pferddimex Tlustice), -JU 03- (6)
1. Pelikánová - ANGIE (Pavlík
Pocínovice), 2. Gašperáková -
NIKOLAJ BURĎONSKÝ (Plzeň
Bory), 3. Glezgová - BARTOU
(Oskar Praha), -L- (5) 1. Šobrová
- PAMÍR (Pavlík Pocínovice), -L-
(8) 1. Pechová - WELINGTON
(Pferddimex Tlustice), vJ 2002
(4) 1. Pelikánová - ANGIE (Pavlík
Pocínovice),

Brno Veveří 10.10. -Z- (61) 1.
Přibyl - ARCUS (JS Belcredi), -
ZL- (63) 1. Váňa - ANKARA (JK
Sloupnice), -L- (29) 1. Váňa -
ANKARA (JK Sloupnice), -S- (14)
1. Staňová - LOTTE -T (JS Belc-
redi), 2. Kudláčková - BRITHNY
(JO Roba), 3. Tretera - CARNE-
WAL (SS Tretera).

Kolín 11.10. Malá cena
posledního vítěze -Z- (31) 1.
Veselovská - TARA (Zámek Vilé-
mov), -Z- (24) 1. Abík - ASTER
(Sobočice), terénní parkur do
110 cm + finále pro deset (28) 1.
Zvára - CELESTÝN (JK Ostrov),
2. Abík - ASTER (Sobočice), 3.
Kabátová - SCARLET (Nesměň).

Gabrielka 11.10. -Z- (48) 1.
Glatz - KASKADÉR (JK Trnová),
honební skákání do 120 cm
(25) 1. Glatz - KASKADÉR (JK
Trnová), 2. Nosková - NICA (Sta-
tek Kováry), 3. Pařenica - CAN-
DILLA T (Audit Sulice), mini -
maxi 1. Nováková - FOR (JK
Louny), 2. Jarolímek - DILEMA
(JK Uhříněves).

Opava 18.-19.10. dvouf.sk.
100/110 děti a junioři (10) 1.
Tůma - SCARLETT Oil Team
(Supreme Opava), ostatní (19) 1.
M. Klár - VENDY 3 (Agrostyl
Otice), dvouf. sk.110/120 (42) 1.
J. Hruška - AURELIUS, 2. M.
Hruška - J0DID, 3. Lamich -
CONTINUAL (všichni Opava
Kateřinky), -L- (24) 1. Lamich -
CONTINUAL (Opava Kateřinky),
2. Eim - PUERTO RICO (Tluma-
čov), 3. Lamich - CARIELO
Z Auto Sitta (Opava Kateřinky), -
S- (12) 1. Lamich - CREDIT
Sano (Opava Kateřinky), 2. Eim -
PUERTO RICO (Tlumačov), 3.
Humplík - GROM Ferra (Opava
Kateřinky).

Výsledky

Rolnická 120
747 05  Opava

e-mail: stajsupreme@volny.cz
N a b í z í m e :
● mladé koně od dvou do šesti let, dovoz SRN a Švýcarsko
● zajištění výcviku a tréninku ve spolupráci s Davidem Fialkou
David Fialka: 604 242 641, Martin Ohnheiser: 602 730 001


