
kategorie pouze devítka startujících
a v úvodní úloze zvítězila s náskokem Hana
Vášaryová na RICHMOND (Drezurní stáj
Pelikán) před dvojicí soupeřek Kamilou
Kotyzovou s ALICE 3 (JK Stáj Adam)
a Idou Jančářovou na LANCELOT 10 (JK
Vega Brno). Již v té chvíli bylo zřetelné, že
boj o nejvyšší příčky letošního finále Novice
Cup bude probíhat právě mezi touto trojicí.

Na účastníky soutěže Top Ten Cup, která
je určena pro koně a jezdce úrovně IM
I (v ČR mistrovské kategorie), čekaly úlohy
SG, IM I a IM I Kür. K této úrovni dorazila
plná desítka a po zahajovací úloze St.
Georg bylo jasné, že zde se o nejvyšších
příčkách bude rozhodovat mezi trojicí Fabri-
zio Sigismondi - CHAMBERLEIN (Horse
Academy Radimovice), Emou Jančářovou
na ATHOS 7 (JK Vega Brno) a Karolinou
Žižkovou s DARWIN (TJ Žižka Praha).
V tomto pořadí také dvojice skončily při
zahajovací soutěži a v té chvíli se zdálo jas-
né, že k prvenství má nejblíže F. Sigismondi.

Finále KMK
Sobotní program zahájili pětiletí finálovou

soutěží drezurního KMK. Zde se na startu
představilo 11 dvojic a v úloze 5U 09 jasně
opanovala pole Kamila Kotyzová na LÍS-
TEK 1 a potvrdila tak velmi dobrou úroveň
práce ve stáji Adam. Šestiletých bylo pouze
pět a zde se zase se značným náskokem

na čelo vyhoupla Eva
Jančaříková s CHARLES
(Stáj Umlauf).

Podruhé
RICHMOND

Odpoledne pokračovaly
obě hlavní soutěže. Nej-
úspěšnější trojice z pátku
potvrdila, že mezi sebe
nikoho nepustí. Z vítězství
se opět radovala Hana
Vášaryová (RICHMOND),
ale tentokrát již jen velmi
těšně před polepšující si
Idou Jančářovou na LAN-
CELOT 10. Malý rozdíl od
soupeřek měla i třetí
Kamila Kotyzová. Idu Jan-
čářovou dokonce dvě roz-
hodčí hodnotily jako nej-
lepší, ale pořadím
zamíchal Němec Rolf
Beutler, který na ni byl
naopak velmi přísný.
V hodnocení ji umístil až
na 4. místo.
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Dvakrát finále

(Pokračování na str. 2)(Pokračování na str. 3)

Vítězkou finále Novice Cup 2009 se stala Hana Vašáriová na
RICHMOND (vlevo) a finále Top Ten Cup získala Ema Jančá-
řová na ATHOS 7.

Poslední zářijový víkend patřil v Praze
na Trojském ostrově dvěma finále celoroč-
ních seriálových soutěží. Po osmé se sešli
skokoví jezdci, aby v atraktivní soutěži nej-
lepších čtyř ve střídání koní zvolili jezdec-
kého krále sezóny a počtvrté se o prven-
ství mezi mladšími i staršími koňmi utkali
i nejlepší naši drezurní jezdci. Společně
s finále ČDP proběhlo i finále drezurního
KMK a tak nabídka nejlepších drezurních
koní byla úplně kompletní.

Pořadatelem skokového finále byla spo-
lečnost JS Císařský ostrov a pořadatelem
drezurních soutěží TJ Žižka Praha.

Český drezurní pohár
Chance a.s.

Drezuristé zahájili v pátek ve 13.00 prv-
ním kolem finálové soutěže Novice Cup.
Soutěž byla určena nejlepším deseti dvoji-
cím z kvalifikací, které probíhaly v průběhu
roku po celé ČR a tato úroveň patří koním,
kteří do roku 2008 nestartovali v úloze vyš-
ší obtížnosti než -S-. Dalším omezením
startu je, že seriálu Novice Cup se mohou
koně zúčastnit maximálně dvě sezóny po
sobě.

Ve finále čekaly kvalifikované dvojice
úlohy JD 09, JJ 09 a volná jízda Junioři-kür
2009. Na Trojský ostrov dorazila do této

Petr Veselovský na MONARCHA v crossu
při ME ve Fontainebleau

Petr to dokázal
Posledním z velkých letošních šampio-

nátů bylo 24.-27. září ME ve všestrannosti.
Pořadatelství se ujala francouzská federa-
ce a místem konání bylo tradiční militaris-
tické centrum nedaleko Paříže, v zámec-
kém parku Fontainebleau. Mezi favority
patřili jezdci z Velké Británie, mistři světa
z WEG 2006 Němci a medailové ambice
měli i domácí reprezentanti. Soutěž přilá-
kala i velké množství diváků a atraktivní byl
hlavně sobotní cross.

Za Českou republiku nastoupil Petr
Veselovský na MONARCHA. Ten byl
i u nás doma, přes slušně absolvované
CIC*** v Pardubicích, poněkud podceňova-
ným účastníkem. Společně s ním jako šéf
české ekipy cestoval MVDr.  Petr Přikryl.

Cestu téměř 1 300 km dlouhou zvládl kůň
dobře. Naše výprava dorazila do Fontaine-
bleau bez zastávky za 16 hodin v úterý
dopoledne. Na zotavenou měl MONARCHA
před 1. kondiční prohlídkou cca 28 hodin.

K ní nastoupilo ve středu po obědě 69 koní.
MONARCHA prošel bez problémů. Těsně
před branami mistrovství zůstali čtyři koně.

Foto K. Návojová
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Petr to dokázal

Sbírka na pomoc Jiřímu Ciprovi pokračuje na pardubickém závodišti i při Velké pardubické. 
O pomoc stále žádáme i čtenáře Jezdce.

Své příspěvky zasílejte na č. ú. 2033560193/0800 České spořitelny 

Drezura
Na startu drezurní zkoušky se představi-

lo 65 dvojic z osmnácti národů a dařilo se
favoritům. Na prvním místě se shodným
výsledkem 37,9 bodů (74,74%) se usadili
hned dva britští jezdci. Nedávný vítěz
z Burghley Oliver  Townend  na FLINT
CURTIS (William Curtis) a dlouholetá
úspěšná reprezentantka Kristina Cook
s 11letým  MINNERS FROLIC (Miners
Lamp). Třetí nejlepší úlohu předvedla nej-
větší francouzská naděje a obhájce titulu
Nicolas Touzaint s 11letým Anglo-Arabem
TATCHOU (Faristan) - 38,1. Čtvrtý skončil
Holanďan Tim Lips s nedávnou skokovou
specialistkou VAN SCHIJNDEL’S CONC-

Petr Veselovský a MVD. Petr Přikryl

RE (Indoctro) 38,5 bodu. Pátá byla Karin
Donckers z Belgie a další tři příčky obsadili
Němci - Franck Ostholt, Ingrid Klimke
a Dirk Schrade. Za nimi byli Angličané Wil-
liam Fox-Pitt a Piggy French. V týmové
soutěži vedli Britové před Němci a třetí byli
Francouzi. Bodové rozdíly však byly mini-
mální a rozhodovalo se v crossu.

Startovní pořadí se tentokrát nelosovalo
a bylo určeno pouze pořadí národních týmů.
Jezdci startující jako jednotlivci si pak mohli
startovní pozici vybrat. Náš jezdec zvolil č.
11. Ve Francii bylo, tak jako v celé Evropě,
velké horko a Petr Veselovský chtěl mít
sobotní cross za sebou ještě v časných
dopoledních hodinách. K drezurní zkoušce
proto přišel na řadu hned z kraje a startoval
ve čtvrtek dopoledne. S výkonem na obdél-
níku byl náš reprezentant spokojen a šampi-
onátovou úlohu dokonce považuje za jednu
ze svých vůbec nejlepších. Výkon 64 tr.
bodů, ale i tak stačil jen na 57. příčku. 

Veselovský bez zaváhání
Kurz domácího stavitele Pierre Michele-

ta byl mimořádně obtížný i pro mnoho
favoritů. Závodiště je položeno v jezdec-
kém areálu, který spravuje armáda a pře-
sto, že je v těch místech krajina rovinatá,
trať 6 000 m dlouhá byla vedena po zvlně-
ném terénu s mnoha roklinkami a kopečky.

Hned bylo jasné, že splnit tempo 570 m za
s bude velmi obtížné a že obtížná trať pořa-
dím hodně zamíchá. Potvrdilo se to
i u favoritů.

Přemotivovaný Nicolas Touzaint, překo-
nal jeden ze skoků na opačné straně pra-
porku a byl vyloučen. Úplná pohroma ale
postihla německý tým. Frank Ostholt byl
vyloučen pro trojí vybočení a vybočila
i Ingrid Klimke a dál už nepokračovala.
Třetí člen týmu Andreas Dibowski, stejně
jako individualista Dirk
Schrade byli diskvalifiko-
váni po krkolomných
pádech. Pro vyloučení
dvou jezdců se rozpadla
i družstva Irska
a Holandska. Dvakrát
vybočil i dosud vedoucí
Oliver Townend a jeho
kůň neprošel následující
veterinární prohlídkou.
Cross dokončili čtyřicet
čtyři jezdci, bez chyby
na překážkách jich bylo
dvacet sedm, ale časový
limit stihli jenom tři.

O to cennější je výkon
české dvojice. Petr Vese-
lovský a MONARCHA
absolvovali skok za sko-
kem dobře a už se zdálo,
že pro ně nebude terénní
zkouška žádným problé-
mem. Jediná komplikova-
nější situace přišla čtyři
překážky od konce. Zde
čekala na jezdce mohutná lavice, po které
následovala na tři cvalové skoky úzká špice
asi 125 cm vysoká. MONARCHA se na prv-
ním skoku zdržel a bylo jasné, že přímá
vzdálenost bude dlouhá. Petr Veselovský
tak pohotově zvolil variantu, překážku
absolvoval bez chyby, ale ztratil další cenné
vteřiny. Nakonec dokončil terénní zkoušku
s 83 sekundami nad požadovaný limit
a obdržel 33,2 trestného bodu. Bohužel si
při jediném incidentu MONARCHA přišláp-
nul podkovu a tak jsme se strachovali, jak
dopadne nedělní kondiční zkouška. Náš kůň
k ní nastoupil sice trochu unavený, ale pro-
šel bez problémů. Protože vypadly další čty-
ři dvojice, české barvy vystoupaly na velmi
krásné 28. místo.

Na vedoucí pozici se téměř bezchybným
výkonem v crossu (2 s přes limit) udržela
Kristina Cook. Na druhou příčku se mezi
britské reprezentanty vyhoupl Němec
Michael Jung s 9letým LA BIOSTHETIQUE
- SAM FB (Stan the Man xx). Dále byli Wil-
liam Fox-Pitt na IDALGO (Oredo de Paul-
stra) a Piggy French na 14letém irském
val. SOME DAY SOON (Kiltealy Spring).

Zlato i stříbro do Británie
Do nastoupeného trendu

zapadla i obtížnost závěrečného
parkuru, kde jenom dva jezdci
dokázali překonat kurz bez chyby.

MONARCHA si v prvé části par-
kuru vedl dobře, ale ke konci se již
projevila únava a možná i trochu
bolestivější kloubek. Nakonec
inkasovala naše dvojice trestné
body za sedm shození a i za pře-
kročení času. To bylo konec nadějí
k dalšímu vzestupu. I tak je ale
konečné 33. místo v evropském
šampionátu vrcholem kariéry toho-
to jezdce a současně i odměnou
za jeho houževnatost.

S parkurem ale měli potíže
i ostatní. Dva skoky shodil a tím
zmařil poslední naději domácích
jezdců na medaili, Didier Dhen-

nin na ISMENE DU TEMPE. Z 23. místa po
drezuře a skvělém crossu tak vystoupal
“pouze” na konečnou pátou příčku (58,6
bodu). Na nepopulární čtvrté místo propadl
po chybě na parkuru William Fox-Pitt
(49,1). Jednu chybu udělal i Michael Jung
a s konečnými 49 body získal pro Němec-
ko bronzovou medaili. Na stříbrný stupeň
se bezchybným parkurem vyhoupla 29letá
debutantka na seniorském šampionátu
Piggy (vlastním jménem Georgina) French

- 47,3 bodu na SOME DAY SOON (GB).
Přes dvě chyby na parkuru získala svůj
první evropský titul její krajanka 39letá
dvojnásobná matka Kristina Cook (46,7
budu), která tím uzavřela celou sadu
medailí. Stříbrnou už má z roku 1993
a bronz získala v roce 1997.

V týmové soutěži z původních osmi
družstev dokončili jen čtyři. Čtvrté místo
získali za 337,6 bodu Švédové. Bronzová
medaile putuje do Belgie - 317,6 a stříbr-
nou získali s 253,2 Italové. Zlato si odvezli
suverénní Britové se 160,5 body.

Na závěr nám spokojený Petr Veselov-
ský řekl: „Terén jsem si opravdu užil.
Doposud jsem vždy MONARCHA šetřil, ale
tentokrát jsem se snažil i o splnění časové-
ho limitu. O to cennější je jak se s crossem
vyrovnal. Pokud mám posoudit obtížnost
terénní zkoušky ani evropský šampionát ve
Francii dosud nepřekonal trať při CIC*** ve
Strzegomi před dvěma lety. Na velmi obtíž-
ném parkuru byl ale MONARCHA již una-
vený a bolavý. Nyní pár dní po mistrovství
je ale již opět zcela fit. Doufám, že jsme
doposud neřekli poslední slovo a už se
těším na sezónu 2010”.



na DARWIN. Stejné pořadí pak mělo i cel-
kové finálové hodnocení.

Kompletní výsledky: 1. kolo Novice Cup JD
09 (9) 1. Vášaryová - RICHMOND - 66,036%
(Stáj Pelikán), 2. Kotyzová - ALICE 3 - 63,153%
(Adam), 3. Jančářová - LANCELOT 10 - 62,793%
(Vega Brno), 1. kolo Top Ten Cup SG 09 (10) 1.
Sigismondi - CHAMBERLEIN - 68,333% (Horse
Academy), 2. Jančářová - ATHOS 7 - 66,316%
(Vega Brno), 3. Žižková - DARWIN - 65,614% (TJ
Žižka Praha), KMK 5letí 1. kolo 5U-09 (11) 1.
Kotyzová - LÍSTEK - 72% (Adam), 2. Jančaříková
- FIORELLA QUEEN 1 - 68% (Umlauf), 3. Košťál

- WEDDING DAY - 67% (Veselík),
KMK 6letí 1. kolo 6U-09 (5) 1. Jan-
čaříková - CHARLES - 76% (Umlauf),
2. Vášaryová - CLARISSA - 67%
(Stáj Pelikán), 3. Kohútová - ANTHEA
- 59% (Kvatro Velká n.V.),  2. kolo
Novice Cup JJ 09 (9) 1. Vášaryová -
RICHMOND - 64,561% (Stáj Pelikán),
2. Jančářová - LANCELOT 10 -
63,947% (Vega Brno), 3. Kotyzová -
ALICE 3 - 63,158% (Adam), 2. kolo
Top Ten Cup IM I (10) 1. Jančářová -
ATHOS 7 - 67,632% (Vega Brno),
Sigismondi - CHAMBERLEIN -
64,211% (Horse Academy), 3. Žižko-
vá - DARWIN - 63,333% (TJ Žižka
Praha), 2. kolo KMK 5letí 5F 09 (11)
1. Vášaryová - ZAFFIER - 71% (Stáj
Pelikán), 2. Kotyzová - LÍSTEK - 70%
(Adama), 3. Jančaříková - FIORELLA
QUEEN 1 - 68% (Umlauf), 2. kolo
KMK 6letých 6F 09 (5) 1. Jančaříko-
vá - CHARLES - 71% (Umlauf), 2.
Vášaryová - CLARISSA - 65% (Stáj
Pelikán), 3. Dubová - WELTTINA H. -
58% (Millenium), 3. kolo Novice Cup
vJ 09 1. Jančářová - LANCELOT 10 -
68% (Vega Brno), 2. Vášaryová -
RICHMOND - 66% Stáj Pelikán), 3.
Kotyzová - ALICE 3 - 65,667% (Stáj
Alice), 3. kolo Top Ten Cup vIM I 09
(8) 1. Jančářová - ATHOS 7 - 72,5%
(Vega Brno), 2. Sigismondi - CHAM-
BERLAIN - 69,083% (Horse Acade-
my), 3. Žižková - DARWIN - 67,083%

(TJ Žižka Praha), celkové výsledky: KMK 5letých
1. Kotyzová - LÍSTEK - 71% (Stáj Adama), 2.
Jančaříková - FIORELLA QUEEN 1 - 68% (Stáj
Umlauf), 3. Vášaryová - ZAFFIER - 67% (Stáj
Pelikán), KMK 6letých 1. Jančaříková - CHAR-
LES - 73,5% (Stáj Umlauf), 2. Vášaryová - CLA-
RISSA - 66% (Stáj Pelikán), 3. Kohútová - ANT-
HEA - 57,5% (Velká n.V.), Novice Cup 1.
Vášaryová - RICHMOND - 65,532% (Stáj Peli-
kán), 2. Jančářová - LANCELOT 10 - 64,913%
(Vega Brno), 3. Kotyzová - ALICE 63,993% (Stáj
Adam), Top Ten Cup 1. Jančářová - ATHOS 7 -
68,933% (Vega Brno), 2. Sigismondi - CHAM-
BERLAIN - 67,209% (Horse Academy), 3. Žižko-
vá - DARWIN - 65,343% (TJ Žižka Praha).
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Dvakrát finále
V nejvyšší skupině se boj o nejvyšší příč-

ky také odehrával opět mezi nejlepší trojicí
z pátku, ale tentokrát jednohlasně od
všech rozhodčích získala prvenství Ema
Jančářová na ATHOS 7. CHAMBERLEIN
s F. Sigismondim ukázal, že úroveň
IM I ještě není zcela zvládnuta a zatímco

Hana Vášaryová - RICHMOND

Foto K. Návojová

získává v klusových partiích, cvalové partie
ještě dokáže pokazit. Dvojice skončila
o více než 3% druhá o necelé procento
před K. Žižkovou na DARWIN.

Zvítězil ATHOS
Nedělní program měl stejný scénář.

Mezi pětiletými ovšem tentokrát zvítězila
Hana Vášaryová na ZAFFIER (Drez. stáj
Pelikán), ale celkové prvenství uhájila
Kamila Kotyzová (LÍSTEK).

Šestiletý ročník pak patřil opět Evě Jan-
čaříkové na CHARLES (Stáj Umlauf), která
tak jasně zvítězila i v celkovém součtu.

Největší divácký
zájem, ale při lákaly
odpolední volné jízdy.
I tak by se však na tribu-
ny tradičního českého
kolbiště vešlo desetkrát
více diváků.

V kategori i  Novice
Cup zaujal nejenom roz-
hodčí svým výkonem
LANCELOT 10 a Ida
Jančářová. Zvítězil l
s 68% a o celá dvě pro-
centa za ním skončil
poprvé poražený RICH-
MOND s H. Vašáryovou
před dvojicí Kotyzových.
Kamila na ALICE 3
skončila na 3. příčce
před svoji matkou Evou
na LUKAVA 5.

Po dvou prvních mís-
tech z pátku a soboty ale
celkové prvenství ve finále
Novice Cup zůstalo Haně
Vašáryové. Ida Jančářová
na LANCELOT 10 skončila druhá před Kami-
lou Kotyzovou s ALICE 3.

I v kategorii Top Ten se pořadí neměni-
lo. Zvítězila Ema Jančářová na ATHOS 7,
kterou však diváci sledující finále ČSP
neměli možnost stihnout. Druhý byl Fabri-
cio Sigismondi na CHAMBERLEIN opět
s několika chybami ve cvalu. Třetí skončila
po úhledném a výrazně ukázněněnějším
projevu než před rokem Karolina Žižková

Výkonem zaujala Ida Jančářová na LANCELOT, která skončila
ve finále Novice Cup na 2. místě

Český skokový pohár
po osmé

O několik desítek metrů dále probíhalo
vyvrcholení skokové sezóny. V areálu Jez-
decké společnosti Císařský ostrov se od
pátku soutěžilo v seriálu Českého skokové-
ho poháru. I toto finále bylo obohaceno
o soutěže mladých koní. V Praze se přidru-
žilo k osmému finále ČSP i finále české

Vítězkou juniorské soutěže Dance & Jump
Junior Czech Cup se podruhé v řadě stala
Barbora Tomanová, pro kterou byla sezó-
na 2009 skutečně velkolepá 

(Pokračování na str. 4)

části Šampionátu mladých koní. Těm patřil
pátek a zahajovací část soboty. Pro 4leté
klisny, hřebce a valachy byla připravena
dvě kola -ZL-, pro koně o rok starší dvě
kola -L*- a 6 a 7letí měli na programu dvě
kola -S*-.

V nejmladší kategorii se po dvou bez-
chybných kolech rozeskakovali v sobotu
dopoledne čtyři bezchybní a zvítězil Ondřej
Macán na DANCING QEUEEN-M (Macán
Chudenice). Mezi 22 pětiletými bylo roze-
skakujících deset a z prvenství se radoval
Kamil Papoušek na STARNATO (JO
Srnín). V nejstarší kategorii českého Šam-
pionátu mladých koní 2009 byly po dvou
kolech čtyři bezchybné dvojice a zde zvítě-
zil Igor Yakusha na DINARO z JK Všemily.

Dance & Jump Cup
Vedle Českého skokového poháru měla

své druhé vyvrcholení na Trojském ostrově
i juniorská seriálová soutěž Dance & Jump
Czech Junior Cup. Ta probíhá souběžně
s jednotlivými koly ČSPa i ona dospěla
v Praze do finále.

Poslední body k závěrečnému finále se
daly získat v soutěži -S*-, která byla zařa-
zena před posledním jedenáctým kvalifi-
kačním kolem ČSP. Zde potvrdil výbornou
formu v sezóně 2009 Jan Zwinger, který
porazil na velmi obratné SISI 5 nejenom
všechny své juniorské soupeře, ale i všech
ostatní 57 dvojic, které s ním v -S*- starto-
valy. Po této soutěži tak byla známa dvacít-
ka nejlepších juniorů. Pro ty bylo přichystá-
no nedělní finále -S**-, ve kterém se mělo
rozhodnout o druhém vítězi celého seriálu.

Kdo do čtyřky?
Před tím se ale ještě v sobotním pozd-

ním odpoledni bojovalo o poslední poháro-
vé body, které měly rozhodnout o finálové
čtyřce.

K parkuru Jana Šímy a Petra Švece
nastoupilo 25 dvojic. Devět z nich absolvo-
valo s nulou, které tak startovaly ve finále.
Byl mezi nimi favorit seriálu a dosud
vedoucí jezdec Aleš Opatrný s oběma svý-
mi koňmi. Nechyběli ani další jezdci usilují-
cí o účast v elitní čtveřici Jiří Luža a Petr
Eim. Z bojů o nejvyšší body tak vypadl
pouze dvakrát chybující Ludvík Jandourek.

Všichni papíroví favorité se ale nakonec
museli sklonit před Rudolfem Fialou
a běloušem CASSINI’S SON-T. Ten byl



nejrychlejší ze čtveřice
i podruhé bezchybných
a připsal si tak nejvyšší
možné body na své kon-
to. Za ním skončila na
druhé příčce Veronika
Krajníková na CIKÁDA
před Jiřím Lužou
s RONALDO-S a Petrem
Eimem na CASSILIUS.
Ani páté místo v závě-
rečné kvalifikaci nepo-
mohlo k postupu do elitní
skupiny Jiřímu Skřivano-
vi  MERCEDES), který
zůstal před branami finá-
le o pouhé dva body.

Vítězstvím Rudolfa
Fialy, ale došlo  na
poslední chvíli ke změně pořadí a do finá-
lové čtveřice se závěrečným vítězstvím
k Alešovi Opatrnému, Jiřímu Lužovi přiřadil
právě Rudolf Fiala. Na čtvrté postupové
příčce skončil Petr Eim. Ve stáji Leon Blat-
ná ale hned v sobotu večer padlo rozhod-
nutí jediného takto výkonostně vysoko
postaveného svěřence stáje do finále
neposlat, a tak zbylo finálové místo i na
pátého Ludvíka Jandourka.

Při pohledu na konečnou tabulku seriálu
ČSP 2009 je potřeba také zmínit 7. místo
juniorky Barbory Tomanové, kterou od
finále dělily pouhé 4 body. Další juniorka
Nathálie Crnková se ještě vešla do první
desítky celoročního hodnocení.

Tomanová podruhé
K finále seriálu Dance & Jump nastoupi-

lo dvacet kvalifikovaných koní a všichni
bezchybní postupovali do závěrečného
finále. Do něho se probojovala jedenáctka
startujících.

To mělo strhující průběh. Nejprve jel na
vítězství Jan Zwinger. Obratná SISI vypa-
dala k nedohnání, ale dvojice nakonec chy-
bovala. O slušný čas se pak postaral i pre-
cizně jedoucí Filip Doležal na LARAMIS. 

Pak ale zvedla diváky ze sedadel Barbo-
ra Tomanová. Ta na COLOMAN docílila
vynikajícího času 55,59, který byl
dokonce ještě lepší než čas
SISI.

Všechny porazit moc chtěla
Petra Skřivanová na ODYSSEA.
Nakonec byla úplně nejrychlejší,
ale nevyhnula se chybě. Vše
zvrátit mohla ještě Nathálie
Crková na CONGO KING
AgramM, ale chybovala hned na
prvním skoku. Poslední startova-
la Lenka Vachutková na KOR-
NET, ale když poprvé shodila,
bylo jasné, že druhé finálové
vítězství D&J Czech Junior Cup
obhájila Barbora Tomanová.
Druhý skončil Filip Doležal a třetí
Barbora Vojtková na CLEO.

Jandourek versus
Opatrný

Pak se ale již všichni těšili na
finálové vyvrcholení seriálu Čes-
kého skokového poháru 2009.

Po oznámení koní, které si
jezdci vzali do finále, bylo zřej-
mé, že jezdce potrápí především
RITA 94 Aleše Opatrného
a i VIGO 1 Ludvíka Jandourka.
Naopak Jiří Luža nabídnul sou-
peřům svezení na vynikajícím
SHERLOCK HOLMES-S a Petr
Eim na PUERTO RICO Fitmin.

Zahajovali jezdci na svých
koních. K překvapení všech se
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Dokončení ze str. 1

Dvakrát
finále

Druhý ve finále D&J Czech Junior Cup skončil Filip Doležal na
LARAMIS

Nejlepší trojice letošního finále ČSP

Foto K. Návojová

chybě nevyhnul ani Aleš Opatrný. Shodil
i Ludvík Jandourek a Petr Eim. S čistým
kontem tak do druhého kola postoupil pou-
ze Jiří Luža.

Pak se ale začal předpokládaný scénář
naplňovat vrchovatě. Pro všechny jezdce
byl nejsnadnějším koněm SHERLOCK
HOLMES-S, který absolvoval čtyřikrát čis-
tě. S výjimkou svého jezdce, také tři nuly
na kontě zaznamenal tlumačovský PUER-
TO RICO Fitmin.

Jen jako těžko řešitelný problém se ale
ukázala RITA 94 pro Petra Eima, který
chyboval čtyřikrát. Výrazně lépe si s ní
poradil Jiří Luža, ale i on absolvoval se
dvěma chybami. Vypadalo to, že jezdcům
bude potíže dělat i akceptování stylu VIGO 1
Ludvíka Jandourka. Aleš Opatrný však vše
zvládl na jedničku a po něm i Jiří Luža
s jedinou chybou.

Rozhodovalo se v posledním kole. Na
kontě Ludvíka Jandourka a Aleše Opatrné-
ho byla dosud jediná chyba. Výrazně kom-
plikovanější pozici měl ale Ludvík Jandou-
rek, kterého čekala RITA, zatímco Aleš
Opatrný startoval na skvělém SHERLOCK
HOLMES-S. Ludvík Jandourek si však
dokonale získal publikum a převedl RITU
přes parkur nejenom čistě, ale zároveň
lehce a najednou i líbivě. V té chvíli jistě

většina držela palce právě jemu. Aleš Opa-
trný však prokázal své kvality a potvrdil, že
žádné opravdové chyby nedělá a dokončil
také s nulou. Oba jezdci tak měli shodně
4 body, ale bylo zřejmé, že součtem časů
zvítězí ve finále ČSP 2009 Aleš Opatrný.

Jiří Luža uzavíral svoji sérii startů na
PUERTO RICO Fitmin a měl náskok
12 bodů na Petra Eima. Když dokončil čistě,
Petr Eim již k poslednímu startu nenastoupil.

I při závěrečném ceremoniálu pokračo-
val především Ludvík Jandourek ve svém
showmanství a chvilku nechtěl na nejvyšší
stupeň Aleše Opatrného pustit. Nakonec
se ale smířil s druhou příčkou, ale  tím jen
podtrhl, že se postaral o kvalitní vyvrchole-
ní letošního osmého ročníku 2009.

Cyril Neumann

Přebíhání 
na ostrově

Příznivci jezdeckého sportu mají za
sebou opět dvě sdružené vrcholné akce
na Trojském ostrově. Ve dnech 25.-27.
září se v areálu TJ Žižka Praha konalo
čtvrté finále Českého drezurního poháru
a v areálu jezdecké společnosti Císařský
ostrov osmé finále Českého skokového
poháru.

Obě soutěže mají zcela odlišný průběh
i vznik. Český skokový pohár vznikl před
osmi lety jako společný projekt 11 zaklá-
dajících subjektů. Základní dohodou byl
systém rotujících finále. JS Císařský ost-
rov a s ním i Praha, hostila letos finále
Českého skokového poháru poprvé.
Oproti tomu Český drezurní pohár vymys-
lel předseda TJ Žižka Praha Jan Žižka.
Ten k projektu přizval celou řadu dalších
subjektů, ale jako iniciátor celé myšlenky
finále celoroční soutěže přiřkl každoročně
domácímu kolbišti v Praze. Zatímco oba
subjekty v minulosti již ve stejném termí-
nu pořádaly jezdecké soutěže, finále
obou seriálů se sešla poprvé.

Bohužel je již zcela veřejně známo, že
mezi oběma jezdeckými subjekty na Troj-
ském ostrově panuje dlouholetá rivalita až
řevnivost. A tak zatímco by se dala
z odlišného zaměření obou sousedů na
vrcholnou domácí drezuru a vrcholný sko-
kový sport udělat obrovská přednost, jsou
diváci při každém souběhu akcí svědky
ostentativního ignorování vzájemných
aktivit a někdy i skrytých schválností.

Opět tak zůstala nevyužita šance na
kumulovanou nabídku nejlepších skoka-
nů společně s nejlepšími drezuristy. Oba
programy probíhaly samostatně zcela
bez zřetele na harmonogram souseda.
Na diváka, kterého by snad zajímalo obo-
je, nikdo nebral ohled. A ke sklíčenosti
těch několika málo nezaujatých, vše pod
dohledem vrcholných představitelů ČJF.

Dvě finále na ostrově tak nabídla odpo-
věď i na to, proč je jezdectví dlouhodobě
tak neúspěšné ve své marketinkové poli-
tice. Cyril Neumann

Celkové výsledky: ŠMK 4letí -ZL+ZL- (14) 1.
Macán - DANCING QEUEEN-M (Macán Chude-
nice), 5letí -L*+L*- (22) 1. Papoušek K. - STAR-
NATO (Srnín), 2. Vachutka - COROFINA (TJJ
Pegas), 3. Papoušek K. - MILKY WAY (Srnín), 6-
7letí -S*+S*- (14) 1. Yakusha - DINARO (JK Vše-
mily), 2. Štětina - VERY EASY-S (Schneider), 3.
Papoušek K. - BAXTER (Srnín), -S*- (58) 1.
Zwinger - SISI (Mustang), 2. Perníčková - HEIDI
1 (Heroutice), 3. Vondráček - KIRA 1 (Stáj Vond-
ráček), -T*- (25) 1. Fiala - CASSINI#S SON
(Leon Blatná), 2. Krajníková - CIKÁDA (Accom
Praha), 3. Luža - RONALDO-S (Schneider), 4.
Eim - CASSILIUS (Tlumačov), 5. Skřivan - MER-
CEDES 1 (Stáj Manon), stupň. obt. do 130 cm
+ žolík (25) 1. Veselovská - FORINT Sedium
Provet (Hřebčín Suchá), 2. Tesárek - ANNIE
(Tesárek), 3. Přikrylová - LEONA 4 (Derby),
Finále D&J Czech Junior Cup 2009 -S**- (20
kvalifikovaných) 1. Tomanová - COLOMAN (JK
D&J), 2. Doležal - LARAMIS (ČJK), 3. Vojtková -
CLEO (Murhof Melichar), Finále ČSP 2009 1.
Aleš Opatrný, 2. Ludvík Jandourek, 3. Jiří Luža,
4. Petr Eim



Z DOMOVAZE ZAHRANIČÍ

Pojeďte 
do Kentucky

Do zahájení Světových jezdeckých her
2010 zbývá přesně rok. Budou se konat
v Lexingtonu v Kentucky Horse Park ve
dnech 25. září až 10. října. Proběhnou pod
záštitou společnosti Alltech a oficiální
název her tak je Alltech FEI World
Games.

Vstupenky na tuto velkolepou jezdeckou
akci jsou v prodeji již od 25. září a všichni ti
z vás, kteří koketují s myšlenkou jezdecké-
ho výletu za moře, mohou navštívit stránky
www.alltechfeigames.com a nebo
www.ticketmaster.com

Který z českých reprezentantů v sobě
nosí ambici startu na některém světovém
šampionátu z nichž se program her skládá
dosud netušíme. S určitostí to ale můžeme
prohlásit o úřadujícím mistru světa ve voltiži
Petru Eimovi a pak jistě pokukují po startu
v USA naše čtyřspřeží. Jak se budou vyví-
jet ambice ostatních napoví příští měsíce.

V Equiservisu
S respektem

Nakladatelství Brázda neúnavně zásobu-
je náš knižní trh knihami s hipologickou
tématikou a poslednm titulem, který přišel
na pulty knihkupectví, je kniha S respektem
autorky Anji Beran, která nese podtitul
Ohleduplné gymnastické výcvikové metody.

Autorka má za sebou téměř dvacet let
spolupráce s Manuelem Jorge de Oliveirou
v Portugalsku. Nyní působí v Bavorsku
a drezurní internacionál Klaus Balkenhol
napsal o její knize: „Už dlouhou dobu zde
byla potřeba takové knihy - upřímně věno-
vané pohodě a blahu koně při jeho výcviku
až do velmi vysokého stupně. Měla by se
stát standardní četbou každého oddaného
milovníka koní."

Ať jste jezdcem začátečníkem s minimál-
ními zkušenostmi nebo zkušeným jezd-
cem, ať trénujete remonty nebo zdokonalu-
jete pokročilého soutěžního koně, tato milá,
přemýšlivá kniha vám poskytne nepřeber-
né množství odkazů na klasické výcvikové
postupy.

Autorka Anja Beran se chystá i do Čes-
ké republiky a 28. října bude svoji knihu
podepisovat v prodejně firmy Equiservis
v Praze - Komořanech. Všichni čtenáři jsou
k autogramiádě zváni a časové podrobnos-
ti přineseme v příštím čísle.

V Albertovci končí
Hřebčín v Albertovci neměl nikdy na

růžích ustláno. Jeho komplikovaná historie
začala na severní Moravu překotným pře-
stěhovaním slavného armádního hřebčína
v Hostouni na Šumavě. V době studené
války se zdála poloha vojenského hřebčína
nevhodná a tak byli koně i lidé násilně vytr-
ženi z tradičních míst a přemístěni do kli-
maticky zcela odlišného prostředí. I tak si
však hřebčín v Albertovci postupně získal
své místo a zažil i slavné chvíle jak při
organizaci sportovních soutěží či dostihů.
Svoji chovatelskou pozici našel především
v chovu trakéna. Po roce 1990 se však
jeho historie nevyvíjela snadno. Nejprve se
chyby svých předchůdců pokoušel napravit
Luboš Vondráček. Po roce 2005 přešel
hřebčín do vlastnictví Josefa Hájka a zdálo
se, že začíná jeho nová éra.

Bohužel je to právě rok, co Josef Hájek
zemřel a majitelské břemeno převzal jeho
syn. Nyní ale dorazila z Albertovce zpráva,
že nový majitel rozhodl o ukončení všech
chovatelských aktivit. Stavy koní ze sou-
časných cca 100 kusů budou do konce
roku sníženy na posledních 10 koní, kteří
budou sloužit voltižnímu družstvu, hotelové
zápřeži a symbolických pět klisen má být
ponecháno v chovu.

Jirgala je volný
Vedle smutku nad zánikem tak tradiční-

ho chovu má tak i velké existenční starosti
jeden z našich nejlepších jezdců spřežení
Ladislav Jirgala i jeho syn Marek. Ti oba
před dvěma lety spojili s Albertovcem svoji
budoucnost a nyní musí hledat nové půso-
biště. Ladislav i Marek Jirgalovi odcházejí
z Albertovce s kompletní výbavou stáje
spřežení včetně 11 koní v treninku a nyní
hledají své nové angažmá.

Pro hřebčín v Albertovci získal v loňském roce Ladislav Jirgala i mistrovský titul ve čtyřspřeží

Bentley nejen o skákání
Bentley Praha Parkur Cup, který se

bude konat od 16. do 18. října v Hradištku
u Sadské, nabídne vedle sportovní podíva-
né i doprovodný program. Ten bude rozdě-
len na odbornou a zábavní část.

FARNAM chovatelský seminář bude
probíhat v sobotu a v neděli v prostorách
"stáčírny". V sobotu jsou na programu
přednášky týkající se chovatelských svazů
v ČR a sportovní testace mladých koní.
V neděli se bude možné dozvědět něco
o legislativní či veterinární problematice
v chovu koní a o zásadách správného
výběru hřebců a klisen k plemenitbě. Před-
nášky budou začínat v 11.00, 13.00
a 15.00 hod. V sobotu bude část programu
vyhrazena i stále nekončící diskusi o KMK
a Šampionátu mladých koní. Přesný pro-
gram seminářů a aktualizovaný časový
harmonogram naleznete na stránkách
www.elite-tour.cz v sekci nejbližší akce.
Rezervovat si místo v posluchárně je mož-
né na emailu zavody@equinenter.cz

K dobré zábavě v přestávkách mezi sou-
těžemi dále přispěšjí i skákající králíci, kte-
ří budou překonávat zmenšenou podobu
parkurových překážek. Návštěvníci se
budou moci svést na čtyřkolkách či v terén-
ním vozu značky Hummer. Pro děti je při-
praven nafukovací hrad a samozřejmě
nebude chybět výstava luxusních vozů

značky Bentley od společnosti Auto Exner. 

Kolekce Elite Tour
Ve spolupráci hlavním partnerem série

Elite Tour - jezdeckým obchodem Dance
and Jump vzniká i exkluzivní kolekce pro
vítěze vybraných závodů série. Kolekce
obsahuje produkty od nejrenomovanějších
výrobců jezdeckých potřeb. K vidění bude
již na závodech Bentley Praha Parkur Cup,
kde ji obdrží ti nejúspěšnější jezdci a záro-
veň bude i k zakoupení u prodejního stán-
ku společnosti Dance and Jump při závo-
dech série Elite Tour v arálu Equus Kinsky
v Hradištku u Sadské.

15. Vasury derby
V sobotu 3. října se v Kolesách již po

patnácté soutěžilo na terénních parkurech.
Přesně tolik již bylo skokových derby
Vasury (-L-). O dva roky menší tradici má
druhý terénní parkur společnosti Jamenská
(110 cm).

Hlavní soutěž bavila nejvíce Lubomíra
Vrtka z Horních Heřmanic, který na DAJA-
NA 7 zvítězil a s DALLAS 1 obsadil i 3.
místo. Na druhou příčku se mezi něho vklí-
nila domácí Barbora Pospíšilová na BIBA
CLASSY.

O stupeň nižší terénní parkur vyhrála
mazi 14 dvojicemi Nikola Dohnalová na
BEN 4 z JK Benfour.

Redakce Jezdce oznamuje změnu
adresy. Veškerou korespondenci
žádáme zasílat na: 

Cyril Neumann, Zámecký areál 
Ctěnice, 190 17 Praha 9-Vinoř



Memoriál E. Režnara
Již třináctý ročník Memoriálu Ericha

Režnara proběhl 3. a 4. října v jezdeckém
areálu JK Opava Kateřinky. Závodů se
zúčastnili také jezdci Polska, kteří zvítězili
ve všech nedělních soutěžích a Slovenska
s jedním sobotním vítězstvím. Pro naše
jezdce tak zůstaly pouze dvě sobotní vítěz-
ství v nejnižších soutěžích. 

V Memoriálu Ericha
Režnara -ST**- odstarto-
valo 39 dvojic. Šest z
nich zvládlo základní
kolo bez penalizace. V
rozeskakování byly před-
vedeny čtyři bezchybné
výkony. V nejrychlejším
čase zvítězil T. Kumorek
na SIR ROBIN (Polsko),
před domácím J. Hruš-
kou s RADEK a M. Hent-
šelem na SALWADOR
Fitmin (JK Baník Ostra-
va). Na čtvrtém místě
skončil T. Daněk na SIL-
VIO (JK Agramm) a pátá
příčka patřila G. Staňové
na SANTA CRUZ 32 (JS
Fresta Brno).

Na památku Karla
Lamicha byla vyhlášená
soutěž o nejúspěšnější-
ho jezdce závodů s dota-
cí pěti tisíc Kč a tím se
stal ostravský Marek
Hentšel.                   -jge-

REPORTÁŽE SPORT

Sportovní 
kalendáfi

10.10. Praha Gabrielka Z-L
10.10. Kolín Z-ZL
10.-11.10. Zduchovice Z-S
10.-11.10. Hořovice Z-ST hala
10.10. Brno Veveří Z-S
10.-11.10. Opava Kateřinky Z-S
11.10. Praha Cís. ostrov Z-L + pony
16.-18.10. Praha CPE D IM + MČR para
16.-18.10. Hradištko Z-ST hala
17.10. Dražka Z-S, D/Z-L + pony
17.10. Mělník Z-ST
17.10. Chomutov Z-S hala
17.-18.10. Nová Amerika Z-ST
17.-18.10. Dvoreček Z-L, C/Z
18.10. Vondrov D/Z-T
24.-25.10. Praha Cís. ostrov Z-ST
27.10. Pardubice C/ZK-L
7.11. Frenštát p. R. Z-L
7.-8.11. Mariánské Lázně Z-S
14.-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

Jindra 
ve Zduchovicích
Babí léto přivítalo účastníky zduchovické-

ho John Deere Cup 19.-20. září. Areál ve
Zduchovicích přilákal zástupy startujících.

V neděli se nejprve vítězem soutěže -S*-
stal Aleš Opatrný s QUORUM G. Ten svedl
v rozeskakování 19 dvojic těsný souboj
s Kamilem Papouškem na BAXTER.

Hlavní soutěží bylo skákání stupně -ST*-
, ke kterému nastoupilo 34 koní. Zde našel
Aleš Opatrný svého přemožitele a vítězství
získal Jaroslav Jindra na CANON-P MAX,
který jako jediný dokončil základní kolo
s čistým kontem. Nejrychlejší ze dvojic
s jednou chybou byl Aleš Opatrný na QUO-
RUM před Sergejem Motyginem na ZOE
DE LIEBRI Z (JK Všetice) 

S Jaroslavem Jindrou se můžete ve
Zduchovicích potkat i při jezdeckých sou-
středěních, která se pod jeho vedením ve
Zduchovicích plánují na 22. - 24. ledna
a 5. - 7. února 2010. Podrobnosti na
www.kone-zduchovice.cz

Stovky koní
v Lanaken

Jak jsme informovali v minulém čísle dva
čeští zástupci se vydali k chovatelskému
šampionátu, který každoročně v Lanakenu
pořádá světoznámý hřebčín Zangersheide.
Ten se konal ve dnech 24.-27. září a repre-
zentovali nás Natálie Roučková s 5l.
CALISTA-T (Acorado - Cantus) a Zdeněk
Hruška na 7l. CALATA (Calato - Acord II).

N. Roučková absolvovala soutěže 125
cm, starší CALATA pak již úroveň 140 cm.
Bohužel ve všech vystoupeních dělali naši
zástupci chyby a to v Lanaken automaticky
znamená umístění až ve druhé stovce.
Jediný výkon bez shození docílila N. Rouč-
ková při druhém kvalifikačním startu, ale
i dva tr. body za čas znamenaly až 76.
pozici. Žádných z našich se nedostal do
finále své kategorie, které bylo u 4letých
určeno 35 nejlepším a u sedmiletých 40.

Podle slov Natálie Roučkové byl pro ni
hlavním překvapením obrovský chaos na
opracovišti, kde mladí hřebci a klisny opraco-
vávali na tolik koní ve velmi stísněném pro-
storu. K soutěžím sedmiletých pouze pozna-
menala, že žádná z českých Velkých ceny
nedosahuje podobné obtížnosti. Podrobné
výsledky na www.zangersheide.com

Vítěz Memoriálu Ericha Režnara polský jezdec Tomasz Kumo-
rek - SIR ROBIN

Foto J. Gebauer

Dvakrát Rakousko
Dva víkendy po sobě se Aleš Opatrný

vydal do rakouska, kde již naplno začala
holová sezóna. Ve dnech 3.-4. října starto-
val na CSI*** ve Wiener-Neustadt. Společ-
ně s Alešem reprezentovala ČR i Natálie
Roučková na CHABLIS-T, Zuzana Zelinko-
vá s CIGALE a WINSTON a Alena Macho-
vá s GRISELDIS 45.

Aleš přivezl k prvnímu halovému startu
LUKAS NINJA a v jedné soutěži startoval
i na TITAN. Ten byl nakonec nejúspěšnější,
když ve druhé kvalifikaci na Velkou cenu
(145 cm) skončil po bezchybném výkonu
druhý. Velkou cenu šel LUKAS NINJA a po
lehké chybě obsadil 12. místo. Zvítězil švý-
carský internacionál Beat Mändli.

Spokojená byla i N. Roučková. Ta starto-
vala v malé rundě (140 cm) a z toho dvakrát
bezchybně s umístěním na 9. a 13. místě.
Umístění přivezla ze soutěží stejné obtížnosti
i Zuzana Zelinková (4. a 6. místo). Alena
Machová skončila v páteční „140“ sedmá.

CSI**** Salzburk
Nyní je již Aleš Opatrný v Rakousku opět

a ve dnech 9.-11. října se účastní CSI v Salz-
burku. Startovní pozici měl jistou na TITAN,
ale v době uzávěrky Jezdce ještě nebylo
zřejmé zda ji získá i pro LUKAS NINJA. Na
výsledky si ale musíme počkat do příště.

V oblastním přeboru dětí jižních Čech
(-ZL-) zvítězila 19. září v Husinci Daniela
Rothová na CARINA 3 (JK Chadeva)
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Výsledky
Husinec 19.9. dvouf. sk.

100/110 (21) 1. Mašková -
CHÁRON 1 (JK Jiřičná), -ZL- (16) 1.
Krčmář - ATILLA II (JK Jiřičná), -ZL-
jun. + děti (10) 1. Oulický - REM-
BRANDT (TJ Sokol Husinec), -L**-
(8) 1. Radová - TOYOTA (JK JS
ARS České Budějovice), 2. Šebelka
- PRETTY POKER (JK Betty), 3.
Oulický - REMBRANDT (TJ Sokol
Husinec), JČ Přebor dětí -ZL- (3) 1.
Rothová - CARINA 3 (JK Chadeva),
jun. -L**- (4) 1. Radová - TOYOTA
(JK JS ARS Č.Budějovice).

Trojanovice 26.-27.9. -ZP+ZLP-
jezdci 1. a 2. rokem (10) 1. Klacko-
vá - Melodie (JK Trojanovice),-
LPS+LPS- 8-12 let (3) 1. Blažková
- Líza 1, -LPA+LPA- (9) 1. Bužková
- Markýza 3, -LPB+LPB- (6) 1. Mží-
ková - FANY 6, -LP+LP- 13-16 let
(13) 1. Hodulová - Kačenka 1 (JK

Mělnické
pony finále

Letos poprvé se v areálu na
Mělníku uskutečnil v rámci
pony festivalů celoroční seriál
pro pony. Děti se svými pony
měly šanci bodovat celkem
v pěti kategoriích, a to jak na
parkuru, tak v drezuře.  V rám-
ci podzimního pony festivalu,
který byl i posledním kvalifikač-
ním kolem, se uskutečnilo ve
dnech 2 - 4. října finále. V něm
mohlo startovat vždy 10 nejlep-
ších, finálové body se přičítaly
k zisku z kvalifikačních kol. 

Drezurní jezdci bodovali
v seriálu MVDR. Karla Trojana,
v mladší kategorii 8-12 let si
odnesla prvenství držitelka
mistrovského titulu Michela
Pavlisová (JS U Ryzáčka),
starší kategorii 13-16 let vyhrá-
la očekávaně Kateřina Rosická
(JK Céva), které se zde dařilo
po celý rok, čímž měla značný
náskok. 

Finálové skokové soutěže
přišly na řadu o den později,
ani zde poslední kolo nijak
výrazně nezamíchalo pořadím.
V soutěži O pohár města Měl-
níka 2009 se v mladší kategorii
umístila první Marie Hrudková
(JK Mělník), starší kategorii
vyhrála Tereza Lešetická (JS
Řitka). 

Ocenění patřilo i pro mladší
děti, které se zúčastnily nižších
skokových i drezurních závodů.
Nejlépe si zde vedla Ingrid

Fríští koně
a Pohár Prahy

na ostrově
V sobotu 10. října se v hale
v Praze na Císařském ostrově
koná druhý ročník divadelně-
jezdeckého představení Black
Horse Show. V pátek 9. října
proběhne předpremiéra pro
pozvané hosty. Během dvou
revuí vystoupí několik desítek
koní. Začátek večerního progra-
mu je po oba dny plánován od
19.00 hod. V sobotu 10. října
bude připraven také bohatý
odpolední program. Jeho sou-
částí bude i závěrečné kolo seri-
álu dětských jezdců na pony
O pohár hl. města Prahy. V něm
zatím s výraznou převahou
vede Denisa Kacoli na CIBI 1. 

V -STPB- zvítězila na Mělníce
Ivana Hronová - MAXIMO
COPILOT (Hořovice)

Foto K. Návojová

Bayová (JK Těchlovice), které
pomohlo k prvenství i nedělní
vítězství v soutěži LP na ALO-
HA.  K. Návojová

Vítězka seriálu dětí 8-12 let
Marie Hrudková

Začínají Huberty
Jezdecký klub Mladá Vožice

zve všechny milovníky koní na
9. ročník Hubertovy jízdy, která
se koná v sobotu 24. ří jna
v krásném okolí hradu Šelm-
berk. Sraz účastníků na Šelm-
berku je plánován na 10.00
hodinu, slavnostní zahájení
bude v 11.00 hodin. Trasa
povede v okolí hradu a bude
přístupná i pro osobní automo-
bily. Celá akce vyvrcholí závě-
rečným honem na lišku. Pro
účastníky je zajištěno občer-
stvení, večer se bude konat
tradiční soud. Návštěvu akce
můžete spojit s prohlídkou zří-
ceniny hradu a výšlapem na
vyhlídkovou věž. Více informací
na www.jkmladavozice.wz.cz

Agrostyl Otice), 8. kv. kolo Pony
ligy ponyhadicap -LP- 8-12 let (11)
1. Mžíková - FANY 6, (JK Trojano-
vice), Pony extra liga -SPB- (5) 1.
Nedělová Elza (JK Cento Bruzovi-
ce), teenager -L*- (9) 1. Kubrická -
Debora (SS Kubrický), 2. Strnadlo-
vá - Anoxa, 3. Strnadlová - MGT
Dias (SKL Trojanovice).

Kompletní výsledky na
www.konetrojanovice.estranky.cz

Kolesa 27.9. zářijové military -Z-
(18) 1. Příhodová L. - LA QUERIDA
(JK Pam), -ZL- (17) 1. L. Vrtek -
DIRÁNO 1 (Hor. Heřmanice).

Opava 3.-4.10. Memoriál Ericha

Režnara dvouf.skák. 110/115 cm
(60) 1. R. Doležal - AKORD 2 (JK
Hřebčín Suchá), dvouf.sk. 120/125
cm (101) 1. Hentšel - COLUMBIA
Auto Sitta (JK Baník Ostrava), 2.
Grutza - MALA LADY, 3. Stodczyk -
LACONA K (oba Polsko),  -S**-
(64) 1. Šulek - DARIA 1 (SVK), 2.
Hruška - RADEK (JK Opava-Kate-
řinky), 3. Stodczyk - LACONA
K (Polsko), -L**- (55) 1. Grutza -
MALA LADY (Polsko), 2. Toth -
CASIS (JS Fresta Brno), 3. Hentšel
- CHIPPOLINI  (JK Baník Ostrava),
-S**- (39) 1. Stodczyk - LACONA
K (Polsko), 2. Hentšel - SALWA-

Foto K. Návojová
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Ve dnech 26.-27. září pořádal Svaz chovatelů
koní Moravy a Slezska, JS Valašsko, JK
v Hradci nad Moravicí 7. mistrovství ČR for-
manských jízd a výstavu nejúspěšnějších
chladnokrevných koní. Po dvou kolech for-
manské soutěže se stal letošním mistrem
republiky Pavel Reichl s Neron a Brys Slez-
ský z Dolního Benešova.

Foto J. Gebauer

DOR Fitmin (JK Baník Ostrava), 3. Hlaušek - LAS-
SY 1 (JK Šilheřovice), Memoriál Ericha Režnara -
ST**- (39) 1. Kumorek - SIR ROBIN (Polsko), 2.
Hruška - RADEK (JK Opava-Kateřinky), 3. Hentšel
- SALWADOR Fitmin (JK Baník Ostrava), 4. Daněk
- SILVIO (JK Agramm), 5. Staňová - SANTA CRUZ
32 (JS FRESTA Brno).

Mělník 2 - 4. 10. -P6- (2) 1. Rosická - EMIL-
R (JK Céva), -P7- (5) 1. Pavlisová - TRINKA (JS
u Ryzáčka), -P5- (5) 1. Pavlisová - TRINKA (JS
u Ryzáčka), -P7- (3) 1. Rosická - EMIL-R (JK
Céva), -ZLP- (7) 1. Bayová - ALOHA (JK Těchlovi-
ce), -LP- (11) 1. Sabathilová - NIGHT-SHADOW
(JK Diana Dubová Lhota), 2. Matějková - REPSI
(JK Těchlovice), 3. Hrudková - FÍK 2(JK Mělník), -
SP- (8) 1. Lešetická - VÍLA 4 (JS Řitka), 2. Lešetic-
ká - FINE BELISSIMA S (JS Řitka), 3. Sabathilová
- NIGHT-SHADOW (JK Diana Dubová Lhota), -
ZPA- (3) 1. Klíma - BRILIANT-GEPARD (JK při JŠ
Sommer o.s.), -ZLP- (4) 1. Klíma - BRILIANT-
GEPARD (JK při JŠ Sommer o.s.), -LP- (10) 1.
Bayová - ALOHA (JK Těchlovice), 2. Orctová -

HUGO BOSS (JC Rusek), 3. Joha-
novský - PASCHA 1 (JS Opatrný
Hořovice), -SP- (9) 1. Hrudková -
FÍK 2(JK Mělník), 2. Lešetická -
JITŘENKA 3 (JS Řitka), 3. Hronová
- MAXIMO COPILOT (JS Opatrný
Hořovice), -STPB- (5) 1. Hronová -
MAXIMO COPILOT (JS Opatrný
Hořovice), 2. Lešetická - VÍLA 4 , 3.
Lešetická - FINE BELISSIMA S (JS
Řitka).

Praha - Komořany 3. - 4. 10.
drezura DD 09 (14) 1. Hrdličková -
BENTE SKARI (Leonard Praha),
JU 09 (18) 1. Brodová - LISSAND-
RO (Horse Academy), JD 06 (12)
1. Lagínová - COURTAGE (Epona
Praha), SG 09 (8) 1. Střebáková -
TEREZA 3 (Iluze Makotřasy), 2.
Lagínová - COURTAGE (Epona

Praha), 3. Boháčková - KODEX
ROYAL (Havel Strýčice), IM I (6) 1.
Střebáková - TEREZA 3 (I luze
Makotřasy), 2. Ryndák - BLACK 2
(Žeravíková), 3. Boháčková -
KODEX ROYAL (Havel Strýčice).¨

Kolesa 3.10. -Z- (23) 1. Šrámko-
vá - NORA (JK Rokytno), -ZL- (26)
1. Lupínková - SINUHET-K (NH
Kladruby), -L- (11) 1. Lupínková -
SINUHET-K (NH Kladruby), 2.
Petrus - RESNET (JK Sloupnice),
3. Frantlová - CASTELO (Blaťák
Mažice), terénní parkur Jamenská
do 110 cm (14) 1. Dohnalová -
BEN 4 (JK Benfour), Vasury derby
-L- (6) 1. L. Vrtek - DAJANA 7 (Hor-
ní Heřmanice), 2. Pospíšilová -
BIBA CLASSY (Kolesa), 3. L. Vrtek
- DALLAS 1 (Hor. Heřmanice).


