Jezdecká sezóna 2014
Pro sezónu 2014 se ve stájích jezdeckého oddílu v Beňově nacházejí tři koně dostihoví a dva
provozní.
Mezi dostihové patří čtyřletá La Milla, jejímž zaměřením jsou rovinové dostihy, a stejně starý
Barakin, který bude startovat prvním rokem na skocích. Poslední zástupkyní nesoucí barvy
stáje Jezdecký oddíl Beňov je šestiletá Corvina, která je taktéž zaměřená na skoky.
Provozní stáj tvoří dvanáctiletí Cossicos a Grémium, kteří slouží k výuce členů a vožení dětí
na různých akcích.
Dostihová sezóna pro nás začala 19. dubna na brněnském závodišti rovinou na 2.600m, kde
La Millu jezdec Laube dovedl na třetím místě.
V květnu, za vydatného deště, startovala dvojice Corvina – Radim Petřík na pardubické dráze
v proutěných překážkách. Bohužel skočili jednu překážku chybně a tak klisnu jezdec zastavil.
10. května v blízkých Slušovicích opět startovala La Milla s Martinem Laubem v 2.400m
dlouhé rovině. Opět vybojovali bronzovou příčku z desíti koní.
24. května debutoval Barakin na pardubickém závodišti ve steeplechase pro čtyřleté koně,
kde byl do sedla angažovaný žokej Pavel Kašný. Po nevydařeném startu jim skákání nešlo a
Barakin nechal svého jezdce na druhém skoku. Stejný jezdec vedl i Corvinu, která se
seznamovala s těžšími skoky ve steeplechase. Ani s ní se jezdec nedostal do cíle, když klisnu
v průběhu dostihu zadržel.
O měsíc později byly dostihy opět v Brně. Tentokrát jelo duo Barakin – La Milla. Barakin
měl v sedle nového jezdce – Marcela Nováka, který jej provedl kurzem čtyřleté steeplechase,
kdy po aktivním průběhu získali třetí dotovanou pozici. I v sedle La Milly proběhla změna
v sedle, kdy Martina Laubeho vystřídala žokejka Vendula Korečková. S klisnou se držela u
bariéry, což asi není její šálek kávy, ale i tak byly páté.
12. července se již tradičně konaly hody ve Světlé Hoře, v rámci oslav se konal dostihový den
v tréninkovém centru Čestmíra Olehly. Corvina se vrátila na lehčí proutěné skoky a Marcel
Novák ji do cíle dovedl na druhém místě.
Uprostřed prázdnin se opět otevřely brány slušovického závodiště. V ultra-vytrvalecké rovině
na 3.300m se do sedla La Milly vyhoupl Radim Petřík. První kolo vedl klisnu na posledních
pozicích, ve druhém se již propracovávali kupředu a nestihli předběhnout pouze dva soupeře.
Takže La Milla přidala do své sbírky další bronz.
Nabitý srpnový víkend pro naši stáj začal v sobotu 23. v Pardubicích. Nikdo však nečekal,
jakou skvělou formu pro naši stáj nastartuje. V sobotu jsme tedy v Pardubicích nasedlali
Barakina pro Martina Lišku. Nového jezdce, jenž vedl koně ve čtyřkilometrové steeplechase
pro čtyřletý ročník. Po poslední překážce vyjel koně fantasticky a vybojovali vítězství o krk
před Al Bustanem.
V neděli na naši svěřenkyni La Millu čekal dlouhý výlet do jižních Čech – do Netolic. Malé
závodiště bylo poznamenané deštěm, a tak se přihodilo, že jeden kůň spadl naší klisně, kterou
vedla opět Vendula Korečková, pod nohy a na chvíli ji zbrzdil. I tak v cíli bojovala naše

dvojice o druhé místo. Bohužel boj s Playmonou a Dušanem Andrésem prohrály a tak
skončily opět bronzoví.
Barakin svým výkonem naznačil, že by se mohl objevit na meetingu při Velké pardubické,
proto jako tréninkový start na seznámení s obtížnějším kurzem a delší distancí vyrazil 13. září
opět do Pardubic. Do sedla se vrátil Martin Liška a v dostihu se ukazovali na špici společně se
světlohorským Strettonem. Na výběhových skocích se Barakin odpojil a jistě mířil k cíli. Bylo
z toho
krásné
vítězství
o
čtyři
délky.
O týden později – 20. září – Radim Petřík s klisnou La Millou opanovali přes tři kilometry
dlouhý dostih ve Slušovicích. Průběh byl podobný jako při posledním startu, avšak na
protilehlé rovině bojovali o první pozici jen s pavlovickou Valjevo, od které se odpoutali a do
cílové roviny točili jako jistí vítězové. Bylo to první oficiální Radimovo vítězství na rovině.
Každý druhý říjnový víkend se koná koňařský svátek – páteční pardubická dražba, sobotní
rovinový den a amatérské proutí a nedělní překážkový den s Velkou pardubickou
steeplechase.
A my byli při tom. V sobotu do Pardubic jela Corvina, hlášená do dostihu přes proutěné
překážky pro amatérské jezdce. Mezi jezdci z Anglie a Francie byli čtyři Češi, z toho jeden
beňovský rodák Radim Petřík, který sedlal naši klisnu. Celý dostih se drželi na chvostu pole a
překonávali překážky, aby za poslední nasadili k závěrečnému finiši a nechali všechny za
sebou. Corvina doplnila zlato z poslední dostihové disciplíny - z proutí.
Druhý den se na start steeplechase pro čtyřleté postavila již sehraná dvojice Barakin
s Martinem Liškou. Díky svým předchozím výsledkům byli sázejícími pasováni do role
desetinového favorita v kurzu 1,8:1. Avšak naše štěstíčko se zřejmě již trochu unavilo a
v sevřeném poli přišla chyba na dropu. Pole se zhustilo, Barakin se dostal do kolize a naše
dvojice se ocitla na konci pole. Těžko hledali cestu kupředu, aby se zapojili opět do boje o
příčky nejvyšší. Trojice koní se jim vzdalovala a Barakin se vydal na stíhací cestu, bohužel se
k nim stihl přiblížit jen na deset délek. Tentokrát vyhrál, za ním věčně druhý, Al Bustan.
Takže na nás zbyla ta neoblíbená bramborová medaile. Přesto to byl výborný výkon a příslib,
že snad jednou se podíváme i na ten taxis.
V této sezóně první startující kůň bude i koněm, který ponese beňovské barvy do posledního
letošního startu. La Milla s žokejem Jiřím Chaloupkou se postaví do nejdelší roviny v české
dostihové scény – roviny na 3.900m dne 28. října ve Slušovicích.
Jako již tradičně uzavřeme jezdecký rok 2014 Jízdou svatého Huberta, jejíž termín připadl
na 8. listopadu. Doufáme v hojnou účast, pěkné počasí a skvělé zážitky jezdců i diváků. I
večerní tradice se Šediváky nebude chybět.

