
Pokud bychom chtěli zdůraznit některou ze
zcela zásadních novinek CSIO, posunující závo-
dy o výrazný krok kupředu, musíme začít hned
u rozpisu soutěží.

CSIO-W Poděbrady 2005 se poučilo u evrop-
ských modelů podobných soutěží a nejen že zařa-
dilo do programu dnes již zcela standardní soutě-
že pro 6 a 7leté koně, ale hlavně přišlo
s kvalifikačním systémem pro vyvrcholení závodů
Malou cenu i Grand Prix. Tím, že obě soutěže byly
určeny pouze kvalifikovaným dvojicím, nejen že
získaly na kvalitě, ale především díky důležité kva-
lifikační soutěži dodaly náboj, po léta neuvěřitelně
nudnému sobotnímu programu. Ten navíc, stejně
jako v loni vyvrcholil skokem mohutnosti. A tak je
již minulostí doba, kdy odborným divákům, stačilo
přijet v pátek na „Pohár“ a v neděli na „Velkou
cenu“. Letos byla i sobota důležitým dnem a kdo
do Poděbrad dorazil ten určitě nelitoval.

Další výraznou změnou přispívající
k diváckému komfortu byla nově posta-
vená otevřená tribuna pro dalších cca
500 sedících diváků a k radosti pořadate-
lů nutno říci, že i ona byla po první tři dny
téměř a v neděli pak zcela zaplněna.

Nebudeme nyní vyjmenovávat
všechny další organizační preciznosti,
které by zasluhovaly pochvalu. Čtenář
těchto řádků se musí spokojit s konsta-
továním, že i po pečlivém pátrání ve
všech patrech organizační i účastnické
hierarchie jsme nenarazili na nic co by
bylo ze strany kohokoliv pořadatelům
zásadně vytýkáno.

Kdo startoval
v Poděbradech?

Skutečnou ozdobou turnaje byla
bezesporu Švédka Malin Baryard
Johnsson. Tato jezdkyně, která jako
první jezdkyně světa na nějaký čas
vystoupala až na samotný vrchol světo-
vého žebříčku je momentálně, po
mateřské dovolené, na 39. příčce. I tak
stále patří k naprosté světové elitě.
Největší úspěchy sbírá na klisně BUT-
TERFLY FLIP. Za sebou má 22 startů
v PN a 41 startů v soutěžích zařaze-
ných do Světového poháru. Od roku
1996 nechyběla v žádném ze švéd-
ských olympijských družstev. V Atlantě
obsadila mezi jednotlivci 49. místo,
v Sydney 20. a v Aténách skončila na
30. příčce. Z posledních OH je držitel-
kou stříbrné medaile družstev. Na svě-
tových hrách v Jerez de la Frontera zís-
kala při MS v jednotlivcích 12. místo
a stříbrnou medaili v týmové soutěži.
Při finále SP 2002 v Lipsku skončila
sedmá, o rok později v Las Vegas třetí
a v roce 2004 v Miláně byla šestá. Pátá
byla při ME v Donaueschingen v roce
2003. Jen tato statistika dokazuje, že
takový jezdec ještě v ČR nebyl. Z nej-
čerstvějších úspěchů této švédské
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L. Poláková bude na CSIO 2005 ráda
vzpomínat. Nejprve třikrát zvítězila na
COMTESS III v soutěžích 6 a 7letých koní
a z rukou hlavního pořadatele závodů
L. Novotného převzala čestnou cenu. Své
vystoupení pak korunovala bezchybným
absolvováním GP na RAINBOW STAR.

V. Macánová a PÖMPES byli velmi úspěšní v sobotní
kvalifikaci na GP, kde obsadili 3. místo a v samotném
vyvrcholení poděbradského CSIO se probojovali do
závěrečného rozeskakování.

16.–18. září 2005

CSIO je již po řadu let zcela zásadním vrcho-
lem jezdeckého roku a pozornost mu věnují
i média, která jinak jezdeckému sportu neholdují.
Především díky přímému televiznímu přenosu se
pak jezdectví dostane do mnoha domácností, kde
koně jinak doma nejsou.

Stejně tomu tak bylo i letos a věřím, že CSIO
Poděbrady 2005 bude ještě alespoň pár dní pří-
jemně doznívat v podvědomí nejen samotných
aktérů a přímých diváků, ale i u odborných či
náhodných televizních diváků. CSIO Poděbrady
2005 se totiž skutečně povedlo.

Co všechno se podařilo
Společnost Golem v čele s L. Novotným vstou-

pila do příprav CSIO posílena prvotní zkušeností
z roku 2004. V týmu spolu s ním byla opět i
K. Damborská.

jezdkyně pak vyzdvihněme alespoň poslední sku-
tečně velké vítězství ze 4. listopadu 2004 při GP
CSI**** v Hannoveru (BUTTERFLY FLIP).

Švédsko ve svém týmu nešetřilo celebritami
a společně s Malin vyslalo pro vítězství v Poháru
národů i dalším skvělého jezdce Peder
Fredricsona. Ten se pyšní především 4. indivi-
duálním místem při OH v Aténách (MAGIC
BENGTSSON) a stříbrnou týmovou medailí.

Švédsko tak hned ve jmenovitých přihláškách
naznačilo, že nehodlá o svůj letošní postup do
Superligy přijít. I když ještě před poděbradským
PN vedlo seriál Samsung o 13 bodů před Italy,
chtěli si Švédové v Poděbradech pojistit svůj oče-
kávaný návrat mezi extra elitu světových týmů.

I když i v ostatních týmech dominovali zkušení
jezdci, věhlasu dvou Švédů již nedosahoval
nikdo. A tak zdůrazněme ještě snad jen James
Wingrave z týmu Velké Británie, který je zajíma-
vý tím, že zaujal po tragické smrti J. Turiho jeho
místo v maďarské stáji a v budoucnu se pravdě-
podobně, po zisku občanství, stane oporou
maďarského národního týmu.
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O. Nágr - ATLAS

V Poháru národů zvítězil mladičký německý tým ve složení: (zleva) H. Gravenmeyer,
V. Schockemöhle, J. Brauweiler a P. Weishaupt. Tento jezdec na CONTERNO-GRANDE
zvítězil i v závěrečné Grand Prix.

V německém družstvu pak pozornost poutala
především Vivien Schockemöhle, dcera věhlas-
ného Paula Schockemöhle - trojnásobného mist-
ra Evropy a velké osobnosti německého jezdec-
kého sportu, kterou navíc trénuje Ludger
Beerbaum.

Na druhé straně do Poděbrad z Polska nedo-
razil druhý nejúspěšnější jezdec Ligy Světového
poháru centrální Evropy Grzegorz Kubiak, který
se týden před Poděbradami zúčastnil CSI
v Moskvě.

Česká republika využila maximální kvóty 30
startujících a tím dostala příležitost startu na
vrcholných mezinárodních závodech značná část
české jezdecké elity.

Celkově pak veterinární přejímkou ve středu
7. září prošlo 117 koní ze zahraničí (2 vyřazeni)
a 62 z Čech. Diváci se tak mohli těšit na zástup-
ce 14 evropských zemí + ČR a celkem 13 států
přijelo do Poděbrad s týmem pro PN.

Ve znamení hattricků
Soutěže byly zahájeny ve čtvrtek 8. září

v 10.00 hodin. Jako první byla na programu
Volkwagen Youngster Tour určená šestiletým
a sedmiletým koním (125/130 cm).

Z 36 startujících pouhá desítka dvojic zvládla
kurs Olafa Petersena bez trestných bodů. K rados-
ti domácích diváků byla nejrychlejší L. Poláková na
COMTESS III (Schaumann Team) ze Strakonic
před dalším českým jezdcem A. Opatrným na
CASIDO L (Hořovice). Z českých jezdců se dařilo
i M. Šlechtovi na LYRA (In Expo Group - JS
Císařský ostrov), který obsadil 5. místo.

V následující soutěži Tiscali Prize (dvouf. ská-
kání 130/140 cm), která byla i první kvalifikací pro
nedělní Finále Malé túry (40 startujících) si nejlé-
pe vedl Němec P. Weishaupt na CASABLANKA
32. Celkem se ze 72 startujících podařilo s nulou
obě fáze absolvovat 25 dvojicím. Z ČR byla nej-
lepší na 5. místě Z. Zelinková na CHABLIS 121-
T (Tarpan Odolena Voda) a J. Štětina - ŠOTEK-
S (Schneider Plzeň), který skončil na 10. místě.

V poslední soutěži čtvrtečního zahajovacího
dne Ceně ČSOB, a.s. startovalo 76 dvojic. Tento
závod byl i první kvalifikací na nedělní Grand Prix
ČSOB, a.s. (50 nejlepších dvojic). V přísně změ-
řeném kursu (pouze sedm dvojic se vešlo do pře-
depsaného času) dokázali pouze dva jezdci
absolvovat s úplnou nulou. Zvítězil R. Prater na
OTAGE z Velké Británie před A. Opatrným
s FARADAY (Hořovice). Zvláště parkur této dvoji-
ce potěšil domácí diváky. Nejen pro velmi pěkné
umístění, ale i díky výbornému předvedení. Třetí
skončil švédský N. Arvidsson na CAGLIOSTRO
931. Na pěkném 7. místě se umístil J. Papoušek
s GEMINI T (Srnín). Dobře si vedla i Z. Zelinková
s LA MANCHE T, kteří obsadili 14. příčku. Do prv-
ní dvacítky se za ČR vešel ještě T. Tesárek -
ANNIE na 18. místě. V té chvíli ještě nikdo netušil,
že dva ze zahajovacích vítězů okusí
v Poděbradech vítězný hattrick.

Neporazitelný Šoupal
Páteční program v Poděbradech začal již

v 8.15 a zahajovací soutěží dne byla Cena spo-
lečnosti Biofaktory do 140 cm na čas. Na startu
se sešlo 71 dvojic. Čeští diváci se opět radovali
díky dvojnásobnému prvenství M. Šoupala (SK
Olympia). Náš jezdec a mistr ČR z roku 2004
zvládnul nejlépe kurs v délce 370 m na koni
C.C CASH Kentaur (46,60 s) a druhé místo získal
na ČARAS (47,11 s). Se ztrátou 0,46 s se na tře-
tím místě umístil polský jezdec K. Ludwiczak na
KONKRET 2 před P. Weishauptem s CASAB-
LANKA 32 (GER).

Z dalších českých jezdců si opět dobře vedla
Z. Zelinková, která na CHABLIS 121-T obsadila
8. místo.  Mezi nejlepších deset dvojic se vešel
i R. Chelberg na CATRICK ORION ze stáje JS
Císařský ostrov, těsně sledovaný J. Štětinou na
CORREGIO S (Schneider Plzeň).

Českou radost však skutečně potvrdila
L. Poláková, která i ve druhé kvalifikaci na sobot-
ní finále 6 a 7 letých Volkswagen Youngster
Tour, dokázala mezi 32 startujícími zvítězit.
Bělka COMTESS III (Schaumann Team
Strakonice) byla i tentokrát neporazitelná a naše
jezdkyně potvrdila vynikající formu. Z dalších čes-
kých jezdců si opět i podruhé dobře vedl
A. Opatrný a CASIDO L (5. místo). Náš jezdec
číslo jedna se navíc objevil v sedle dalšího koně

ze stáje V. Csabiho v Havířově LIGORETO
a naznačil tak rozrůstající se spolupráci mezi stá-
jemi Opatrný a Mustang Havířov. Z dalších
našich jezdců se dařilo i G. Staňové na MARKET
TINKA’S BOY, která skončila osmá.

Švédské zklamání
Páteční program v Poděbradech však vyvrcho-

lil soutěží národních týmů. Na start nastoupilo
13 celků. Za český tým to byli Z. Žíla - PINOT
GRIGIO, Z. Zelinková - LA MANCHE T, O. Nágr -
ATLAS a finišoval A. Opatrný na GRAND.

Oživením zahájení soutěže byl i přímý rozho-
vor se stavitelem tratí a další důležitou celebritou
Poděbrad Olafem Petersonem. 

Startovní listinu otevřela trojice jezdců, kteří
nepatřili do týmové soutěže (2 z Polska a R.
Chelberg za USA), protože 1. kolo PN bylo sou-
časně i kvalifikací do nedělní Velké ceny. České
publikum potěšil především R. Chelberg na
MAGIC BOY, který absolvoval bez chyby. Hned
vzápětí to pak byl i Z. Žíla na PINOT GRIGIO,
který za české barvy týmovou soutěž skvěle
zahájil. V té chvíli to vypadalo, že Olaf Peterson
výkonnost  jezdecké společnosti v Poděbradech
přeci jen poněkud podcenil. Bezchybných výkonů
bylo nakonec ze startovního pole 52 dvojic dva-
náct a po prvním kole se s úplnou nulou ujal
vedení v soutěži německý tým složený zcela
z mladých jezdců. Trojice dvaceti letých
P. Weishaupt, H. Gravenmeier a J. Brauweiler
a jednadvacetileté V. Schockemöhle.

Český tým se sice dostal do druhého kola, ale
domácí diváci přeci jen čekali lepší výsledek.
Překvapením byl především výsledek
Z. Zelinkové, která první kolo absolvovala se tře-
mi chybami. Naopak velmi spokojen může být
O. Nágr na ATLAS. Ten po soustředěném výko-
nu již téměř vezl českým barvám druhou nulu,
ale lehká chyba na posledním skoku znamenala
4 body + 1 za čas. A. Opatrný na GRAND shodil
také jednou a tak český tým postoupil do druhé-
ho kola ze 7. místa před celkem Itálie.

Za vedoucím Německem bylo v té chvíli
rakouské družstvo, které pěkného výsledku
4 body dosáhlo pouze ve třech, společně s favo-
rizovaným Švédskem (4 body).

Ve Švédském týmu byl však skutečnou divác-
kou lahůdkou výkon nejlepší jezdkyně poděbrad-
ského konkuru Malin Baryard-Johnsson na
H+M ESPRI, která zvládla kurs se suverénním
přehledem. Za týmem Švédska byly s výsledkem
8 bodů družstva Norska, Irska a Velké Británie

Druhé kolo otvírali Italové následovaní našimi
jezdci. Poněkud překvapivě ke druhému kolu
nenastoupil O. Nágr. Vedoucí našeho týmu
J. Skřivan zdůvodnil toto rozhodnutí větší zkuše-

ností Z. Zelinkové a uvažovanému předpokladu,
že po nevydařeném prvním kole bude výkon na
podruhé lepší. Bohužel tento předpoklad se
nenaplnil a přes čtvrteční velmi kvalitní zahájení,
dvojice Z. Zelinková a LA MANCHE T ani napo-
druhé svůj výkon nezlepšila a dokončila i druhé
kolo se 12 body.

Naopak značného zlepšení dosáhli jezdci
Itálie, které lepší umístění v prvním kole neumož-
nil nešťastný pád A. Bologni na vodním příkopu.
A tak bylo hned od počátku zřejmé, že náš tým
nakonec skončí na osmém místě. Diváci se tak
mohli těšit především na překvapivý souboj
Německo versus Švédsko. Vynikajících a zkuše-
ného jezdcům Švédska však němečtí mladí jezd-
ci odolali a s celkovým výsledkem 4 body se stali
vítězi poděbradského Poháru národů 2005.

Na druhém místě skončilo družstvo Švédska
s celkovým součtem 12 bodů, následovaný dvě-
ma ostrovními celky GBR a IRL se součtem 16
bodů. Na 5. místě se umístil celek Rakouska, kte-
rý neudržel své výborné postavení po prvním



né čtvrté kolo bezchybní B. Horváth a A. Opatrný.
Poslední kolo pak přineslo bezchybný skok
A. Opatrného přes zeď 210 cm, bohužel předz-
namenaný odmítnutím pohybu kupředu. Za ten
„vyfasovala“ naše dvojice 4 tr. body. Poslední
startující Maďar pak zeď shodil a tak oba jezdci
skončili shodně ex equo na 1. místě, ale jak na
závěr poznamenal M. Červený, pouze náš jezdec
překážku bezchybně skočil.

Dvě finále nakonec
Neděle pak přinesla dvě finále. První neslo

jméno České jezdecké federace a bylo určeno
40 dvojicím, které nepostoupily do Grand Prix.
Z našich si zde vedla opět suverén-
ně Z. Zelinková na LA MANCHE T,
které se tak v Poděbradech skuteč-
ně nevydařila pouze obě „Pohárová“
kola. Dvojice skončila jako nejlepší
z českých zástupců na 4. příčce.
Zvítězil irský důstojník kap.
D. O’Brien na KILCUMMIN. O vítěz-
ství se bojovalo v rozeskakování 11
dvojic a z českých jezdců v něm byl
ještě Z. Žíla - LE PATRON (5.),
O. Nágr - CAYETANO 5 (10.) a
J. Papoušek - CHEEVA (11.).

Závěr pak patři l  Grand Prix
ČSOB. O. Petersonovi a jeho asi-
stentovi L. Jankowskemu se obtíž-
nost kursu podařila tak akorát. Svědčí
o tom 12 bezchybných do rozeska-
kování. K naší radosti v něm nechy-
běli ani domácí jezdci, či lépe řečeno
jezdkyně. Své hattrickové vystoupení
v Grand Prix korunovala L. Poláková
a RAINBOW STAR a velmi dobrý
výkon ze soboty pak potvrdila i
V. Macánová s POMPÖS. Pro ČR
z toho nakonec sice bylo 11. a 12.
místo, ale i tak mohou být obě jezd-
kyně nadmíru spokojeni. S jedinou
chybou dokončil i  základní kurs
Z. Žíla (PINOT GRIGIO, O. Nágr
(ATLAS), J. Papoušek (GEMINI T)
a J. Skřivan (RYTMA CaC Leasing).
Zvítězil a druhý hattrick CSIO tak zís-
kal P. Weishaupt ze SRN na CON-
TERNO-GRANDE, nejrychlejší z tro-
jice i v rozeskakování bezchybných.

Kdo do Zábřehu a kdo
do Lanaken?

Nejbližšími následujícími cíli naší
skokové reprezentace pak jsou
CSIO-W v Záhřebu a světový cho-
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Z. Žíla - PINOT GRIGIO

A. Opatrný - GRAND a zeď 210 cm

kole. Šestá byla Itálie před Norskem a našimi
jezdci. Před branami druhého kola zůstaly celky
Maďarska, Slovenska, Švýcarska, Slovinska
a Finska.

Tři přikrývky do Strakonic
Finále 6 a 7 letých koní zahájilo sobotní pro-

gram CSIO 2005. I když L. Poláková dokázala
zvítězit v obou kvalifikačních kolech, která se
konala ve čtvrtek a v pátek a COMTESS III byla
v Poděbradech ve vynikající formě, její úloha ve
finále byla přeci jen velmi těžká. Startovní pole
mělo 24 startujících a několik dalších dvojic podá-
valo v předchozích dnech stejně vyrovnané výko-
ny. Z českých jezdců to byl především A. Opatrný
na CASIDO L, ze zahraničních pak maďarský
G. Szuhai na REMÉNY (ve čtvrtek třetí, v pátek
druhý) či Švýcarka Sabrina Rhyner s JACK LA
MOTTA (6. a 7.).

K naší radosti se do závěrečného rozeskako-
vání dostalo hned pět českých jezdců. Ani potřetí
nezklamala L. Poláková a byla ve hře i o třetí
vítězství. Dále to byl Z. Tóth na ESEJ,
J. Papoušek s SH LEA, O. Pospíšil - HENTO a
A. Opatrný s LIGORETO. Aleš Opatrný opět
potvrdil své mistrovství. LIGORETO, který měl ve
čtvrtek potíže s D. Fialkou a i s Alešem byl ještě
v pátek ze soutěže vyloučen, byl v sobotu dopo-
ledne jako vyměněný a nakonec si v rozeskako-
vání dojel pro druhé místo. Česká radost byla
tentokrát kompletní, protože čeští jezdci obsadili
hned prvá tři místa. Třetí skončil O. Pospíšil na
HONTO a z vítězství se skutečně potřetí radovala
L. Poláková.

Senzační Veronika
Jak již bylo řečeno letošní rozpis CSIO přišel

s významnou novinkou a jezdci ucházející se
o startovní pozici v Grand Prix museli absolvovat
kvalifikace. Start v nedělním vyvrcholení CSIO
měli před soutěžemi zajištěn pouze loňský vítěz,
dále pak vítězové jiných GP z posledních dvou
let. A pak již jen kvalifikovaní ze soutěží v rámci
CSIO. Poslední z kvalifikací byla Cena ČSOB,
která byla zahájena ve 12.00 hodin.

Olaf Peterson se po pátečním Poháru národů
bleskově zorientoval a sobotní kvalifikační parkur
předznamenal skutečně úroveň blížícího se GP.
Obtížný parkur byl technicky znáročněn několika
distancemi. Z nich největší problém dělalo
23,5 m po triplebaaru před trojskokem (2x 7,5 m)
začínajícím mohutným oxerem. Nakonec i závě-
rečná pasáž oxer, kolmý skok, oxer se vzdále-
nostmi 20 a 18 m.

Z 21 českých dvojic se s parkurem nejlépe
vypořádala V. Macánová, která na POMPÖS
zvládla základní kolo s takovým přehledem, že
zastínila většinu zahraničních jezdců. Druhým
českým jezdcem postupujícím do rozeskakování
byl J. Papoušek na GEMINI T, který v posledních
letech také patří mezi stálice české skokové scé-
ny. Spokojeni s výkony svých koní mohla být i
L. Poláková na RAINBOW STAR, Z. Zelinková
s VOLONTER T,  D. Fialka - CARTOUCHE či
A. Opatrný a FARADAY, kterým uniklo rozeska-
kování o jedinou chybu.

V rozeskakování 11 dvojic potvrdila
V. Macánová svoji výkonnost a lepší než ona byl
pouze Brit G. Lovergrove. Ten však s oběma
svými koňmi HURON DES GERBAUX i GALIS-
CO D’OR, a tak na Veroniku zbylo třetí místo. Ale
i to bylo pro ČR velmi lichotivé. Jiří Papoušek
dokončil rozeskakování se dvěma chybami
a skončil na 9. příčce.

ČR a Maďarsko
Sobotní program vyvrcholil skokem mohutnos-

ti. Ten proběhl tentokrát za asistence televizních
kamer ČT a tak pořadatelé doufali v nějaké sen-
zační vyvrcholení.

Soutěž zahájilo deset dvojic a první kolo zvlád-
lo osm jezdců bez chyby. Ze druhého, na výšce
180 cm, již postoupilo do druhého rozeskakování
pouze pět dvojic. To zvládli čtyři jezdci bez chyby
a v postupující čtveřici byli zástupci čtyř států.
Vedle B. Mahera (MERCURIUS) z Velké
Británie, L. Krzysztofa (MYLADY) z Polska),
B. Horvátha (CHAMADE DE BAUGY) to byl i náš
A. Opatrný na GRAND a tak byl finiš soutěže
dostatečně strhující. Velkou zásluhu na senzační
atmosféře celé soutěže, ale i celých závodů,
mělo diváky elektrizující a vtipné ozvučení
L. Jandourka a hlasatelský výkon M. Červeného,
ve kterém roste naší hlasatelské jedničce
J. Pellarovi zdatný nástupce.

Z předposledního kola bez boje odstoupil
Angličan B. Maher, polský jezdec K. Ludwiczak
chyboval, ale nadšeným diváků zajistili závěreč-

vatelský šampionát v Lanaken (ve shodném
termínu 22.-25. 9.).

V chorvatském Záhřebu budou naše barvy
hájit Z. Zelinková - LA MANCHE DAN T 7-T,
M. Šlechta - KO DARCO, LARAMON, D. Fialka  -
CARTOUCHE, CALANTHANO a Z. Žíla - PINOT
GRIGIO, LEPATRON.

Do Lanaken odcestuje A. Opatrný se 7letými
zástupci stáje Mustang Havířov LIGORETO a
CARLOS a pravděpodobně i s 6l. PHILL (Mar.
Lázně). Do Belgie jede i J. Skřivan s 6l. TORA,
T. Navrátil s 5l. CONSTANCE (Vondráček -
Albertovec) a M. Matějka s 5l. TCHAIKOVSKI).



jezdectví. Již dnes jsou prodána přenosová práva
tohoto super závodu 171 TV společnostem
z celého světa.

V současné době hýbe jezdeckým světem
připravovaná zásadní reorganizace FEI.
Nemůžeme nevyužít přítomnosti osobnosti
mající přístup k interním informacím FEI
a nezeptat se na nějaké podrobnosti. Jak
bude tedy vypadat FEI v budoucnu?

V úvodu odpovědi musím říci, že již nejsem
členem nejvyšší hierarchie FEI, ale pochopitelně
rámcové informace o připravovaných změnách
mám. Před několika lety přišla FEI se strategic-
kým plánem svého rozvoje a tyto změny jsou jen
naplněním těchto těchto tezí. Všichni členové FEI
si musí uvědomit, že zatímco struktura FEI nedo-
znala za posledních 50 let zásadnějších změn,
zcela zásadně se změnilo prostředí, které dnes
FEI řídí a organizuje. Zatímco sportovní aktéři
jezdeckého dění se stoprocentně profesionalizo-
vali a v jezdeckém světě se točí stále více peněz,
drtivá většina lidí, kteří soutěže řídí a rozhodují,
má svá občanská povolání a pracují buď ve svém
volném čase či na úkor svých povinností. Navíc

se v průběhu 50 let celá
struktura FEI jaksi rozmělni-
la a znepřehlednila. Desítky
různých komisí s mnoha
zástupci regionů a disciplin
ztratily svoji akceschopnost
a nejsou schopny řešit stále
narůstající problémy profesi-
onálního sportu. Poslední
kapkou, která potvrdila nut-
nost a nevyhnutelnost změn
je řada dopingových afér,
které značně poškozují jez-
dectví v očích veřejnosti.
Úkolem dneška je zavést
jasnou hierarchii v orgánech
FEI s jasnými a přehlednými
pravomocemi a značnou
profesionalizací.

Jak tedy bude struktura
FEI vypadat?

Opět opakuji, že j iž
nejsem členem žádného
vrcholného orgánu FEI a tak
nejsem podrobně seznámen
se všemi vývojovými stupni.
Navíc o všem se bude jed-
nat v nejbližších týdnech
a rozhodne příští Generální
zasedání na jaře roku 2006.
V každém případě na čele
FEI by měl stát operativní
a vysoce výkonný tým 6-8
lidí. Ten by pak podléhal

kontrolnímu dohledu několikrát do roka zasedají-
címu Executive Board, který by nahradil dnešní
poměrně početné Büro FEI. Všechny změny pak
směřují k operativnosti a profesionalitě.

Se změnami ve struktuře FEI to sice zcela
nesouvisí, ale chystá se i změna na čele FEI.
Svůj odchod již oznámila španělská princez-
na Doňa Pilar de Borbón. Víte kdo se bude
o prezidentský post FEI ucházet?

Mohu jen odpovědět co jsem zaslechnul.
Jediným oficiálním kandidátem je zatím viceprezi-
dent FEI a předseda skupiny zemí č. 2 a prezi-
dent řecké jezdecké federace F. Serpiery. Dále
se v kuloárech proslýchá, že o případné prezi-
dentství projevila zájem jordánská princezna
Haya a snad i dánská princezna Benedikta.

Děkujeme za rozhovor C. Neumann

SPORT REPORTÁŽE
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Stavím i nadále
Ozdobou letošního CSIO je bezesporu osob-

nost jednoho z nejproslulejších stavitelů parkurů
současnosti Olafa Petersona z Německa.
Pochopitelně jsme si nenechali ujít příležitost
k rozhovoru:

Pane Petersone německým časopisem
Sport und Pferd proběhla zpráva, že CSIO
Poděbrady budou Vaší poslední prací a že
končíte s aktivní kariérou. Je to pravda?

Ne, to byla špatně pochopená informace.
Pravda je, že jsem ohlásil odchod z německých
kolbišť. V Německu v současnosti pracuje mnoho
vynikajících stavitelů a většina z nich je mých
žáků. Je nezbytné, aby i oni dostali prostor ke
svému vývoji a tak moje účinkování na němec-
kých kolbištích skutečně skončilo. Dále se však
budu věnovat práci ve světě. Stavba kursů je můj
život a bez něj si ho již nedovedu představit.

I když je to jistě mnoha čtenářům známé,
mohl byste nám zopakovat, kde všude jste
stavěl parkury a co Vás v nejbližší době čeká?

Jako stavitel jsem procestoval celý svět. Stavěl
Jsem v Rio de Janeiru, Tokiu, Sydney, Kap-
ském Městě či Moskvě. Stavěl jsem i na prvních
světových jezdeckých hrách ve Stockholmu
v roce 1990, pětkrát při Finále SP, šestkrát na
ME. Na co jsem ze svému stavitelské minulosti
skutečně hrdý je to, že jsem jako dosud jediný
dostal příležitost stavět již dvakrát parkur olympij-
ského turnaje. Po OH v Soulu v roce 1988 to bylo
i při posledních OH v Aténách.

Po Poděbradech je mojí nejbližší a nejdůleži-
tější prací stavba a příprava velkolepého mítinku
v Las Vegas, který je plánován na polovinu října,
a při kterém bude nejlepších 25 jezdců světa
bojovat o milion dolarů. Věřím, že tato akce přilá-
ká jezdectví další atraktivní sponzory a že tak
bude učiněn další krok ke světové popularizaci

Hlavní celebritou v Poděbradech byl Olaf Peterson, se kterým
před všemi  důležitými závody představovala kurs M. Šveňko-
vá. Před 2. kolem PN jim společnost dělal švédský olympionik
P. Fredricson

Týden po konání českého mistrovství pony
v Hradci nad Moravicí 2. - 4. září odcestovala
naše dvojice J. Perníčková - VIDAR
(Heroutice) k severoněmeckému šampionátu
do přímořského jezdeckého centra Passin.
Tam je čekala tříkolová soutěž obtížnosti -L +
L + S-. Naše jezdkyně zahájila výborným umís-
těním na 3. příčce v prvním kole po bezchyb-
ném parkuru a vysokých známkách za styl.
Třetí příčku si udržela i v druhém kole, které se
jelo pro změnu na čas. Překonala opět bez-
chybně a společně s dalšími 12 jezdci postou-
pila do finále šampionátu. Zde naše dvojice
sice třikrát chybovala, přesto dokázala udržet
šesté místo v celkovém hodnocení pony šam-
pionátu. 

Rovněž v šampionátu jezdců do 21 let (dohro-

Jana Perníčková v Passin
mady junioři i mladí jezdci) nás zastupovala
J. Perníčková, tentokrát s koněm CARDIFF. Zde
na obtížnosti -S + S + ST- obsadila v prvnim kole
na čas po bezchybném výkonu 4. místo a v dal-
ších kolech inkasovala vždy po dvou chybách.
Celkově to znamenalo 20. místo v konkurenci 75
jezdců Německa, Švédska, Velké Británie
a Estonska.

K závodům nám řekla J. Perníčková st.:
„Závody v Passin byly velmi příjemné, vynikající
byl povrch kolbiště a velmi zajímavé parkúry, kte-
ré byly vysoce technické s množstvím nápaditých
profilů a každý parkur obsahoval vždy nějaký
zajímavý nápad.“

J. Perníčková - VIDAR

CSIJ/Y Babenhausen
K účasti na 25. ročníku prestižních závodů

CSIJ/Y v německém Babenhausenu vyslala
naše federace skupinu šesti děvčat: Nikola
Bieliková (ALF), Veronika Krajníková (CIKÁDA,
ZAIRA), Klára Stružinská (LIPKA UNIREN),
Zuzana Líkařová (AMAR,LORD), Natálie
Roučková (CIWANO, EUPHORIE BOY) a Jana
Perníčková (CARDIFF). Ve střední a velké túře je
čekaly parkury převážně na obtížnosti 140 cm.

Hned první den nám udělala radost
K. Stružinská s LIPKOU UNIREN pátým místem
v úvodní soutěži střední túry (130 cm na čas).
Těžištěm sobotních bojů byla pro nás soutěž
družstev Nations Cup, kde startovalo české druž-
stvo ve složení Bieliková -ALF, Krajníková -
CIKÁDA, Stružinská - LIPKA UNIREN a Líkařová
- LORD. Nejprve se zdálo, že děvčata naváží na
svůj červnový úspěch na CSI Neubeeren (2.mís-
to), když s osmi trestnými body postoupily do
2. kola na 2. - 5. místě s odstupem 2 trestných
bodů za vedoucími Švýcary. Bohužel druhé kolo
se nám příliš nevydařilo a tak pro nás po celko-
vém výsledku 41 tr.b. zůstalo šesté místo z cel-
kově 12 družstev. Ale stejně jako na CSI
Neubeeren jsme byli v týmové soutěži vidět
a místo na nás zbylo i při dekorování. Zvítězilo
družstvo Švýcarska.

Závěrečný den v neděli měly všechny naše
dvojice startovat ve finále střední tůry v soutěži
do 140 cm. Na poslední chvíli získala možnost
startu ve Velké ceně Babenhausenu Nikola
Bieliková na ALF (v sobotu v kvalifikační soutěži
překročila kvalifikační limit o pouhý 1 trestný bod
za čas), a tak jsme přece jen měli zástupce i ve
finále velké túry. Náročný parkúr do 140 cm
dokázala naše dvojice překonat se dvěma chyba-
mi (21.místo), přičemž pouze pěti jezdcům ze 34
se podařilo postoupit do rozeskakování. Po napí-
navém vyvrchlení zvítězil Švýcar Puttalaz.

Ve finále střední túry (do 140 cm) jsme byli
opět mezi dekorovanými. Zasložila se o to zase
Klára Stružinská, která skončila na LIPKA UNI-
REN na 14. místě. Dále s jedním shozením byla
z našich J. Perníčková na CARDIFF 21.,
V. Krajníková -CIKÁDA 22. a N. Roučková -
CIWANO 33. mezi 60 startujícícmi.

Účast na těchto prestižních závodech byla pro
celou naši ekipu velkou zkušeností. Zajímavě sta-
věné byly parkury. Autor parkurů sice na první
pohled nepřeháněl zejména šířky, ale ani výšky
překážek, přesto překonání technicky postave-
ných parkurů činilo mnoha jezdcům problémy
a nebylo mnoho čistých parkurů. Opticky soutěže
ztěžovala i řada zcela „prázdných“ skoků.

Závody byly velmi dobře obsazené, startovalo
290 koní z 12 států. Velmi pěkný byl i sobotní
večerní program, kde diváci při soutěži drezur-
ních volných jízd při umělém osvětlení viděli jako
hosta i Ullu Salzgeber. J. Perníčková
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V Salzburgu kilo
a centimetr navíc
Světový šampionát dvojspřeží hostil letos

rakouský Salzburg a termínově se shodoval
s českým CSIO. ČR reprezentovala nejlepší čtve-
řice z nedávného mistrovství v Kladrubech n.
Labem. Tým pro soutěž družstev tvořili jezdci
J. Nesvačil ml., L. Jirgala a J. Pavel a čtvrtý
J. Nesvačil st. soutěžil pouze jako jednotlivec.

Na startu šampionátu se sešlo 76 spřežení
nejen z tradičních států s hipologickou minulostí,
ale nechyběli ani zástupci takových exotických
zemí jako jsou Holandské Antily v Karibiku.
O šampionátu nám referovala vedoucí našeho
týmu R. Krausová.

Drezúrní zkouška dopadla nejlépe domácímu
G. Moserovi. Na druhém místě skončil Maďar
K. Hodi před Švýcarem B. Schenkem. Z našich byl
nejlépe hodnocen J. Pavel (Drnka - Kostelec), kte-
rý obsadil 31. místo. Na 34. příčce dokončil drezú-
ru J. Nesvačil ml. (NH
Kladruby). L. Jirgala byl
55. a J. Nesvačil sen. 66.

Naši jezdci pak tradič-
ně doufali v posun vzhůru
především díky maratonu.
V Salzburgu na ně čekal
rovinatý terén a tak fyzic-
kou zátěž sobotního dne
ztěžovalo především
obrovské letní vedro, kte-
ré přišlo dodatečně do
celé Evropy. Raketově
o 32 míst vyskočil
L. Jirgala. Ten předvedl
v Salzburgu šestý nejlep-
ší maraton a rázem se
ocitnul na 23. pozici.
Podle předběžných odha-
dů členů naší výpravy, by
podobného výsledku
mohl dosáhnou i výborně
jezdící J. Nesvačil st., ale
ten uvíznul ve stále přís-
něji vedeném dohledu
nad všemi technickými

ZAJÍMAVOSTI TERMÍNY
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Sportovní 
kalendáfi

120.-21.9. Radimovice
D/Z-ST FEI Dressage Challenge

23.-25.9. Pecínov C/CI-CIC**
24.-25.9. Přední Kopanina D/L-TT
24.9. Unhoš Rymáň D/Z-ST
24.-25.9. Kolín Z-ST
24.-25.9. Nymburk Komárno ZM-S
24.9. Draheničky E/ZM-S
24.9. Měšice Z-S
24.9. Liberec Z-S
24.-25.9. Most ZM-ST (hala)
24.9. Heřmanův Městec A/T Ľ + 2/pony
24.25.9. Brno Veveří Z-ST
24.9. Přerov ZM-L
24.9. Ostrava Hrabová ZM-L
24.9. Třeština Háj ZL-ST + pony
24.9. Sadov ZM-L, D/Z-L
30.9.-2.10. Mělník Z-T, D/Z-L
1.10. Nymburk Komárno ZM-L
1.10. Ústí nad Labem Z-L (hala)
1.10. Přeštěnice ZM-L, D/Z-L
1.10. Mirošov Z-L
1.10. Kolesa ZL-L + pony
1.10. Olšany L-S
1.10. Brno Žebětín ZM-L
1.-2.10. Opava L-S
1.-2.10. Frenštát p. Rad. V/A-D MČR - V
2.10. PoděbradyZM-L
2.10. Unhošť Rymáň Z-L
2.10. Mikulov D/Z-S
2.10. Stružná ZM-L
8.10. Praha Gabrielka ZL-L
8.10. Praha Cís. Ostrov Z-ST + pony (hala)
8.10. Praha Komořany D/Z-S
8.10. Zduchovice ZM-ZL + pony
8.10. Kolín Z-L
8.10. Nymburk Komárno ZM-L
8.10. Mělník ZL-ST, D/Z-S
8.-9.10. Hořovice Z-ST
8.10. Děčín Z-S
8.10. Vilémov E/ZM-L
8.-9.10. Brno Veveří Z-S
8.-9.10. Opava Z-S
8.10. Cheb Háje ZM-L
9.10. Brno Soběšice Z-S + pony

KMK v Mar. Lázních
Drezúrní Finále KMK se konalo současně s CDI

v Mariánských Lázních ve dnech 25.-28. srpna
a pořadatelé tak mohli využít přítomnosti zahranič-
ních rozhodčích. Tentokrát tak posuzovali naše nej-
lepší 5 a 6leté koně Uwe Mechlem, Wojciech
Markovski a Gyula Dallos. Letos byly pro Finále
vypsány nové úlohy. Po celou sezónu se jezdili jako
-L O-, -L 1-, -S O- a -S 1-. V průběhu roku byly také
jako normální úlohy rozhodovány. Ve finále se však
už jely jako úlohy FEI. Zásadní rozdíl je v rozhodo-
vání. FEI úlohy se rozhodují třemi rozhodčími od jed-
noho stolu a pouze pěti známkami. Boduje se krok,
klus, cval, vhodnost pro drezuru a připravenost.

Nejdůležitější pro rozhodčí je zda je kůň na přil-
nutí, uvolněný a používá hřbet. Stejně tak při Finále
KMK v Mariánských Lázních. Když kůň dobře klu-
sal, cválal a měl dobrý krok, rozhodčí klidně odpus-
tili chybu ve cvicích.

Soutěž 5letých byla velice napínavá. Po 1. kole
vedla TOUHA s L. Honková (Jelínek Rosice) před
CLAUDIA M. Nágrová (Mar. Lázně) a HAVAJ
S. Šístková (Agro Cheb Nebanice)

Podzim v Kolíně
Jezdecký oddíl Stáj Václav Kolín, pořádá ve

dnech 24. - 25. září, tradiční a letos navíc
jubilejní XXV. ročník Memoriálu Václava
Boháče. Rozpis soutěží lze získat na
www.sweb.cz/staj.vaclav Podrobné informace
pak i na tel.: 602 373 054.

Pohár náměstka
ve Ctěnicích

Třetí zářijový den se v zámeckém areálu v Praze -
Ctěnicích konal druhý ročník seriálu o Pohár náměst-
ka primátora hl. m. Prahy. Toto třetí kolo letošního
ročníku patřilo opět dětem a pony. Ve Ctěnicích tento-
krát kralovala Tereza Pavlíková s INES 1 z JK
Všemily. Zvítězila nejen v hlavní soutěži -HDSP-
o Pohár nám. primátora Prahy, ale i v prvním handi-
capu dne -LP- o Cenu Poštovní spořitelny. V obou
parkurech si poradila s šestnácti konkurenty, kteří
bojovali o trofeje do poslední chvíle. Velmi dobrou
úroveň účastníků potvrzuje i fakt, že v první soutěži
-LP- se do rozeskakování dostalo 13 jezdců a v druhé
soutěži -SP- 8 jezdců.

Sobotní program byl doplněn i o ukázky Natural
Horsmen Ship v podání M. Maťátka, který zaujal
i laické publikum svým přístupem a zdánlivou jedno-
duchostí při práci s koněm ze země. Diváci měli mož-
nost shlédnout i krátkou ukázku Flyball (soutěž psů)
a vystoupení andaluského hřebce manželů
Sladkovských.

Průběžné pořadí seriálu roku 2005 po třech
kolech: 1. T. Pavlíková - INES (27 bodů),
S. Tomaidesová - SANDY (18), 3. S. Tomaidesová -
ELIOT (15), ex equo 4. T. Pavlíková - CIPÍSEK,
A. Bačkovská - MARLOW (14), 6. J. Březinová - BEN
5 (12), 7. D. Maláková - SVATKA (9).

Závěrečné čtvrté kolo Poháru náměstka primáto-
ra Prahy se koná v Praze na Císařském ostrově
8. října.

Foto P. Kraus

Nejlepší spřežení z našeho týmu vedl J. Jirgala

pravidly. Po maratonu byl každý kočár převážen
a změřen a J. Nesvačilovi st. chyběl 1 kg hmotnos-
ti a 1 cm v šíři nápravy. Verdikt byl nemilosrdný
a J. Nesvačil musel soutěž opustit.

Na 30. místě se po sobotě usadil J. Nesvačil
jun. po stejném umístění v maratonu a naopak
mírně si pohoršil J. Pavel. Ten předvedl v sobotu
48 výkon a sestoupil tak na 39. místo.

I technicky náročný parkur stavitele
W. Asendorfa zvládli všichni naši jezdci slušně.
Nejlépe se vydařil našemu nejvýše umístěnému
jezdci. L. Jirgalovi. Ten inkasoval pouhých 7,97
bodů (pouze 5 dvojic zvládlo parkur s nulou)
a vystoupal ještě o dvě příčky výše. Celkově tak
získal pro ČR 21. místo. Druhým nejlepším jezd-
cem z týmu ČR byl J. Nesvačil ml., který dokončil
na 30. příčce a J. Pavel je v roce 2005 ve světě
38. dvojspřežím. Celkově zvítězil Rakušan
R. Pointl se starokladrubským spřežením před
Maďary K. Hodi a V. Lazárem.

V družstvech (celkem 18 týmů) jsme obsadili
8. příčku za Rakouskem, Maďarskem, Německem,
Polskem. Holandskem, Švýcarskem a USA.

Ve Ctěnicích ve třetím kole Poháru náměstka
primátora Prahy zvítězila T. Pavlíková na
INES 1, která se tak dostala do jasného
vedení celého letošního seriálu.

Foto J. Poledne

Druhé kolo se velice dobře podařilo S. Šístkové
na HAVAJ. CLAUDIE předvedla svůj standardní
dobrý výkon a TOUHA šla mnohem hůře. Celkové
vítězství si tak ve Finále KMK zajistila HAVAJ. Již
po třetí v řadě za sebou si tak zástupce z Agro
Cheb Nebanice odvezl „finálové zlato“. V roce 2003
to byla 5l. FLÉTNA TEREA a v roce 2004 6l. FLIP.

Soutěž 6letých byla jasná od začátku. S převa-
hou zvítězila mezi šesti dvojicemi SERENATE s
E. Jančaříkovou ze Stáje Umlauf před SINUHET
s L. Henzlovou (JS Mar. Lázně) a MAILLISKO
L. Půlpánové (TJ Equus Kinský).

S. Šístková - HAVAJ, vítězka KMK pětiletých
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Finále KMK
Skokové finále bylo na programu ve

dnech 3.-4. září a pořadatelem se stal
TJ Slavoj Frenštát p. Radhoštěm.
V každé kategorii soutěžilo osm nejlep-
ších klisen či hřebců ročníku. Mezi čtyř-
letými klisnami si nejlépe vedla GREY
ROSE (J. Kincl) maj. L. Tomáškové
před dvěma zástupci ze stáje
Vondráček Albertovec ARALIE (T. Na-
vrátil) a SAMBUCE (V. Aschenbrier).
Čtyřleté hřebce vede v letošním roce
VIKART (A. Opatrný) maj. I. Mandové
před BAXE DE LOOU (J. Hruška)
E. Dudy. Na třetím místě skončil QUI-
NO (J. Hruška) z Opavy Kateřinek.

Pětiletý ročník klisen ovládla opět
albertovská zástupkyně a byla to CON-
STANCE (T. Navrátil) před REBEKA 8
(A. Opatrný) manželů Šmejkalových
a GRACE Z (P. Niščák) J. Martince.

Mezi stejně starými hřebci zvítězil
CHARLESTON Auto Sita (J. Hruška)
ze Stáje Auto Sita před CORAL
Kuzďas (J. Papoušek) - Stáj Kuzďas
s.r.o. a hřebcem KOHEN (P. Mašek)
P. Dajbycha.

A konečně nejlepší šestiletou klisnou
roku 2005 se stala IT’S ME-T z Tarpan
Odolena Voda (Z. Zelinková). Na dru-
hém místě skončila GLADIOLA
(J. Kincl) H. Holé před TORA 1
(J. Skřivan) ze Stáje Manon.

Nejlepší stejně starý hřebec má jmé-
no COLOR OF LOWE a druhým je
BEETHOWEN. Oba sedlal A. Opatrný
a oba patří J. Vaňhovi. Třetí skončil
SINUHET s O. Nágrem (JS Mariánské
Lázně).

Mladí militaristé
přihlaste se

Komise všestrannosti oznamuje,
že v průběhu října bude doplněno
Sportovní centrum všestrannosti
o nové frekventanty. Zájemci o mís-
to ve SCM mohou kontaktovat
vedoucího trenéra J. Grodla na
tel.: 603 523 447.

FEI World
Dressage

Chalenge 2005
Drezúrní komise oznamuje, že ve

dnech 20.-21. září proběhne v
areálu Horse Academy Radimovice
další ročník FEI World Dressage
Chalenge. Jako obvykle bude první
den věnován soutěžím (20. září)
a následně pak proběhne i drezúrní
klinika (21. září). Tento projekt
vzniklý na podporu rozvoje drezúr-
ního jezdectví v méně vyspělých
státech pokračuje letos již 24. roční-
kem a drezúrní komise zve i všech-
ny zájemce z řad drezúrních roz-
hodčí a diváků ke sledování práce
špičkových zahraničních odborníků.
Na práci našich jezdců budou dohlí-
žet zahraniční rozhodčí Isabel
Wessels (GBR) a Elisabeth
Koffmahn (AUT).

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 00 PlzeÀ
Tel./fax: 377 451 914

ekvitan@ekvitan.cz

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

- 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.: 00421 903 257 012
fax: 566 631 085 fax: 00421 245 985 498

VZDĚLÁVÁNÍ
V rámci vzdělávacích 

programů v oblasti sportu
otevírá akreditované 
pracoviště MŠMT ČR
kvalifikační kurzy pro 

cvičitele a trenéry jezdectví.

❖❖ CVIČITEL JEZDECTVÍ:
– zahájení kurzů v září 2005

v Praze a Středočeském
kraji - v rozsahu cca 170
hodin

– uzávěrka přihlášek 15. 9.
2005, k přihlášce přiložit
kopii jezdecké licence ČJF
(držitel min.3 roky, věk
min. 18 let)  

❖❖ TRENÉR JEZDECTVÍ:
– uzávěrka přihlášek 15. 10.

2005, k přihlášce přiložit
kopii licence ČJF (cvičitel-
ská licence min. 5 let ),
kopii maturitního vysvěd-
čení, doloženou výkonnost
„S“, věk uchazeče min. 25
let

– termín zahájení kurzu
(v rozsahu cca 240 hodin)
bude upřesněn (listopad,
prosinec)

Pořadatel nezajišťuje uby-
tování a stravování.

Zkoušky probíhají před
komisí ČJF.

Předběžné přihlášky zájem-
ců (s uvedením základních
údajů a kontaktů) zasílejte
na níže uvedenou adresu,
popř. e-mail.
Adresa: 
Mgr. Jaroslav Sedláček,
Hillebrantova 1077, 158 00,
Praha 5

Kontaktní tel.: 
732 951 569 , 724 511 140 

e-mail: 
kolarova_veronika@quick.cz

Výsledky
Kosova Hora 27. 8. -Z- (24) 1.

Chobotská - AGÁTA (JK Velvet
Ouštice), -ZL- (28) 1. Becher - FANTA-
SIE (JK Starosedlský Hrádek), -L- (10)
1. Chobotská - VESNA (JK Velvet
Oušice), 2. Pilecký - CHBIN (JK
Opatrný Hořovice), 3. Švejnová - DRA-
GENS LADY (Stáj Švejna)

Komárno 27. 8. -ZM- (6) 1.
Vysušilová - RUSSO (JS Lombard), -
Z- (15) 1. Veselovský - ATLANTIK 1
(SS Zámek Vilémov), -ZL- (33) 1.
Trpišovská - QUO VADIS (Morys SS
Třebonice), -L**- (10) 1. Crnková - LA
GABANA (JK BostB.), 2. Zboři l  -
DYNASTIE 1 (Morys SS Třebonice), 3.
Trpišovská - LEANDROS (Morys SS
Třebonice).

Vondrov 27.-28. 8. -Z- (7) 1. Kozák
ml. - SMOLÍČEK (JK Caletto), -volba
do 120 cm- 1. Zahrádka - DILLY (JK
Zahrádka Faunus), 2. Kotalík - DARJA
1 (Stáj Dita Opalice), 3. Kotalík -

RADOST 1 (Stáj Dita Opalice), -L**-
(39) 1. Mayer - MAMBA (JK Vspol
Lučkovice), 2. Rosecká - ETOS (JK
Panství Bechyně), 3. Skálová -
ALIGÁTOR (JK P+P Třeboň), -S**-
(10) 1. Mayer - MAMBA (JK Vspol
Lučkovice), 2. Kučera - BENTLEY
KLETEČKA (TJ Sokol hřebčinec
Písek), 3. Badalová - CEDRA 1 (JTJ
Holiday Horses Club), -dvouf. sk. 110-
120 cm- (24) 1. Hruška - JENISEJ 1
(SS Zdeněk Hruška), 2. Hruška -
PRINCEZNA 7 (SS Zdeněk Hruška),
3. Svobodová - OTELLO 1 (JK Stáj
Svobodová), -L**- (26) 1. Majerčík -
ZIPPO (JK Jindřichův Hradec), 2.
Rogowski - GAMBO (Hřebčín Obora,
s. r. o.), 3. Kupcová - RONA (JK JS
ARS Č. Budějovice), -S**- (17) 1.
Zahrádka - DILLY (JK Zahrádka), 2.
Skálová - ALIGÁTOR (JK
P+P Třeboň), 3. Mayer - MAMBA (JK
Vspol Lučkovice), post. obt. do 140 +
žolík (12) 1. Kozák - QUIDAM (JK
Caletto), 2. Mayer - MAMBA (JK Vspol
Lučkovice), 3. Rosecká - ETOS (JK
Panství Bechyně), jihočeský obl. pře-
bor - děti: -ZL+ZL- (5) 1. Hrádková -
GRANADA 3 (JK Chadeva), 2. Kozák
ml. - SMOLÍČEK (JK Caletto), 3.
Zušťák - SELEST 2 (TJ Sokol
Husinec), -junioři: -L**+L**- (10) 1.
Kupcová - RONA (JK JS ARS Č.
Budějovice), 2. Fidler - BIBI (Stáj
Havel Strýčice), 3. Hnetilová - SIOUXS
V (Stáj Havel Strýčice), -ml. jezdci: -
L**+S**- (5) 1. Skálová - ALIGÁTOR
(JK P+P Třeboň), 2. Zahrádka - DILLY
(JK Zahrádka Faunus), 3. Čoudek -
BELLS (JO Blaťák Mažice), -ženy: -
L**+L**- (6) 1. Civišová - GINA 3 (JK
Falea), 2. Hanušová - DON 6 (JK
Vspol Lučkovice), 3. Horčičková -
BLECK (JTJ Holiday Horses Club), -

senioři: -S**+S**- (8) 1. Mayer - MAM-
BA (JK Vspol Lučkovice), 2. Badalová
- CEDRA 1 (JTJ Holiday Horses Club),
3. Badalová - SEPHIA (JTJ Holiday
Horses Club).

Hradec nad Moravicí 3.9. pořada-
tel JK Agrostyl Otice drezura -Z 2/00-
(10) 1. Langerová - ALADIN (stáj
František Cvetler), DD/03 (14) 1.
Dvořáková - TYGRAS (JK Agrostyl
Otice), -L 4/00- (8) 1. Dvořáčková -
ZIFAN (stáj Vors), JU/03 (7) 1.
Dvořáčková - ORINOKO (stáj Vors),
mistrovství SmO v drezuře - junioři.
DD/03 (6) 1. Langerová - ALADIN (stáj
Frant.Cvetler), 2. Křížková - VÍTEK
(JO Dubicko), 3. Vařeková - SARAH 4
(TJ Slovan Frenštát), senioři: JU/03
(6) 1. Dvořáčková - ORINOKO (stáj
Vors), 2. Dvořáčková - ZIFAN (stáj
Vors), 3. Zichová - POLANA (JO měs-
ta Prostějov), družstva: DD/03+JU/03
(3) 1. JO Dubicko (Křížková L. -
VÍTEK, Křížková B. - NARCIS).

Drásov 3.9. -Z- (26) 1. Veselá -
FERNANDO (JK Elipse Brno), post.
obt. do 110 (25) 1. Straka - TROPHY
(JO Pálava Popice), -L- (15) 1.
Mráčková - ATHOS (JK Mahu
Modřice), post. obt. do 130 (12) 1.
Matýska - LYNCH 1 (JK Mahu
Modřice), -LP- (5) 1. Jelínková - VER-
DI 2 (JS Veveří).

Praha - Ctěnice 3. 9. Pohár nám.
Primátora hl.m. Prahy ponyhandicap
-LP- (17) 1. Pavlíková T. - INES 1 (JK
Všemily), 2. Pavlíková E. - GOLDBER
(JK Všemily), 3. Vojtková B. - MORES-
KA 1 (JK St. Boleslav), ponyhandicap
-SP- (17) 1. Pavlíková T. - INES 1 (JK
Všemily), 2. Tomaidesová - SANDY 1
(JK Louňovice), 3. Bačkovská A. -
MARLOW 1 (JK Všemily).

Klatovy 3. 9. -Z- (40) 1. Kadlec -
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CAROLINE 2 (Stáj Macán Chudenice), -ZL- (39) 1. Zahoř -
MARINA 3 (Pavel Zahoř), -ZL+L- Cena Klatov- (8) 1. Zahoř
- MARINA 3 (Pavel Zahoř), 2. Kůst - SITAM (Stáj Urban
Klatovy), 3. Daňková - PERSICA (JK Šlovice).

Hradec nad Moravicí 3. 9. drezura -Z 2- (10) 1.
Langerová - ALADIN (Stáj František Cverler), -DD/03- (14)
1. Dvořáková - TYGRAS (JK Agrostyl Otice), -L 4- (8) 1.
Dvořáková - ZIFAN (Stáj Vors), -JU/03- (7) 1. Dvořáková -
ORINOKO (Stáj Vors), mistrovství SmO v drezuře -junio-
ři: DD/03- (6) 1. Langerová - ALADIN (Stáj František
Cverler), 2. Křížková - VÍTEK (JO Dubicko), 3. Vařeková -
SARAH 4 (TJ Slovan Frenštát), -senioři: JU/03- (6) 1.
Dvořáková - ORINOKO (Stáj Vors), 2. Dvořáková - ZIFAN
(Stáj Vors), 3. Zichová - POLANA (JO Města Prostějov),
družstva DD/03 + JU/03- (3) 1. JO Dubicko (Křížková -
VÍTEK, Křížková - NARCIS).

Drásov 3. 9. -Z- (26) 1. Veselá - FERNANDO (JK Elipse
Brno), -post. obt. do 110 cm- (25) 1. Straka - TROPHY
(JO Pálava Pice), -L- (15) 1. Mráčková - ATHOS (JK Mahu
Modřice), -post. obt. do 130 cm- (12) 1. Matýska - LYNCH
1 (JK Mahu Modřice), -LP- (5) 1. Jelínková - VERDI 2 (JS
Veveří).

Klatovy 3.9. Malá cena Klatov -Z- (40) 1. Kadlec -
CAROLINE 2 (Stáj Macán Chudenice), -ZL- (39) 1. Zahoř -
MARINA 3 (Pavel Zahoř), Malá cena Klatov -ZL+L- (8) 1.
Zahoř - MARINA 3 (Pavel Zahoř), 2. Kůst - SITAM (Stáj
Urban Klatovy), 3. Daňková - PERSICA (JK Šlovice).


