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V Kentucky zahájeno

(Pokračování na str. 4)

(Pokračování na str. 2)

První medaile v klasické jezdecké disciplině si v Kentucky rozdělili drezuristé a své přízniv-
ce nezklamal neporazitelný Edward Gal a MOORLANDS TOTILAS. V obou případech GP
Speciál i GP volná jízda stála na stupních vítězů trojice Edward Gal (NED) Laura Bechtols-
heimer (GB) a Steffen Peters (USA). 

V sobotu 25. září se symbolicky a slav-
nostně otevřely brány Kentucky Horse Park
v americkém Lexingtonu a byly zahájeny
první neevropské Světové jezdecké hry.
Zahajovací program trval tři hodiny a byl
plný koní, severoamerické historie, hvězd
a pruhů. Průvod účastníků z 58 zemí se
nesl v olympijském duchu. České barvy
reprezentuje za mořem pouze voltižní tým
ve složení Petr Eim, Lukáš Klouda, Jana
Sklenaříková a lonžérka Petra Cinerová.

V době zahájení již naplno běžela sou-
těž jezdců reiningu. Hned po ní začínala
endurance a z klasických jezdeckých dis-
ciplin přišla jako první na řadu v pondělí
27. září drezura.

Holanďani ve třech
Drezurní soutěže zahájily úlohou Grand

Prix, která se jezdila jako soutěž týmů
a byla také kvalifikací jednotlivců do další-
ho pokračování. Ve dvoudenním maratónu
se na obdélníku představilo šedesát pět
jezdců z dvaceti tří zemí a do týmové sou-
těže bylo přihlášeno dvanáct družstev.
Jednoznačnými favority byli Holanďané.
Dosavadní sérioví vítězové z Německa si
dali cíl stříbrnou medaili, ale o tu moc stáli

i Britové a Američané. Tradičně byly silné
i týmy Dánska, Španělska a Kanady. Pořa-
datelé postavili obdélník na hlavním stadió-
nu, ale ten byl po oba dny zaplněn jen
z části. První den byl poznamenán chla-
dem spolu s vytrvalým deštěm a protože je
zastřešena jen malá část ochozů, vydrželi
až do večera jenom ti nejvěrnější. Přesto
bylo k vidění několik velmi dobrých výkonů.
Po prvním dnu měli suverénně rozjetou
soutěž Holanďané, kteří si vytvořili pětipro-
centní náskok před Německem, další dvě
procenta ztráceli Britové a stejně i Ameri-
čané.  Druhý den vysvitlo slunce a i do hle-
diště si našlo cestu více diváků.

Šok na začátek
Šokem soutěže bylo vyloučení druhého

z favoritů na všechny medaile, 13letého
holandského ryzáka JERICH PARZIVAL
(Jazz). Těsně před startem se na opraco-
višti nešťastně kousl do jazyku a hned
zkraje úlohy, při zastavení v “C",  byl pro
krvácení anglickým rozhodčím Stephenem
Clarkem z obdélníku vykázán. Jak se
později ukázalo, jednalo se asi o dvoumili-
metrovou prasklinku a všechny náznaky
krvácení samovolně ustaly už před návra-
tem do stáje. 

Holanďany nic nezastavilo
Jenže smůlu měla nejen jezdkyně

JERICH PARZIVAL Adelinde Cornelissen.
Celá soutěž se rázem zkomplikovala i pro
holandský tým. Před startem čtvrtých jezdců
a při předpokládaném škrtání dosavadních
nejhorších výsledků, měli fakticky jen půlpro-
centní náskok před Německem, Britové ztrá-
celi tři a Američané šest procent. O to byla
poslední čtvrtina napínavější a medailové
posty definitivně potvrdila až poslední jízda.
První z velkých startoval hned největší favo-
rit, Edward Gal s fenoménem poslední sezó-
ny, MOORLANDS TOTILAS (Gribaldi).
Dynamický nizozemský pár nic neponechal
náhodě a od okamžiku, kdy vstoupili do aré-
ny začala strhující podívaná. Předvedli
všechno. Svoji slavnou pasáž, skvělou piaf-
fu, rovnováhu v piruetách, prostorné přesko-
ky i jisté zastavení. Všechno v rytmu a úžas-
ném tempu. Byl to velký zážitek a výsledek
84,043 %  byl jen čtyři desetiny za jejich svě-
tovým rekordem na ME loni ve Windsoru.

Deštivá finále
Vyvrcholení skokového i drezurního

poháru roku 2010 se konalo opět ve stej-
ném termínu, letos 24.-26. září. Drezuristé
se sešli tradičně v Praze a parkuroví jezdci
cestovali na sever Moravy do Frenštátu
pod Radhoštěm.

Drezura pod vodou
Od pátku 24. září do neděle 26. září měl

drezurní obdélník na Trojském ostrově pat-
řit drezurní elitě ČR. TJ Žižka zde pořádala
finále 5. ročníku Českého drezurního pohá-
ru. Po krásných dnech babího léta ale
předpověď již neslibovala pokračování
luxusního počasí. Očekávání meterologů
se bohužel vyplnilo na 100%. Skutečnost
naopak předčila i ta nejhorší očekávání.
A tak zatímco byly soutěže zahájeny
v pátek za velmi krásného počasí, kdy bylo
nezbytné soutěžní plochy kropit, v sobotu
se obloha zatáhla a program třídenního
finále se dokončoval za stále sílícího deště.
V té chvíli měla obě seriálová finále za
sebou dvě kola (Novice Cup JD+JJ a Top
Ten Cup SG+IM I). Finále KMK pětiletých
a šestiletých koní pak kolo jedno. Mnohý
ze soutěžících si tak vzpomenul na letošní
šampionát, který byl také výrazně zkompli-
kován silnými dešti.  

Ze soboty na neděli však Prahu zahalila
vydatná oblačnost doprovázená silným
a vytrvalým deštěm, který neustal nejenom
v průběhu celé noci, ale pokračoval až do
nedělního pozdního odpoledne.



Bohužel tato jezdkyně před sou-
těží více věřila svému druhému
koni CAREFUL Franz Josef. Za
prvenství ve Velké ceně tak
neinkasovala tolik potřebné body
za vítězství.

Pořadím na čele pak ještě
zamíchalo pravidlo o započítává-
ní pouze šesti nejlepších výsled-
ků. Nejvíce bodů si tak připsal
druhý Josef Kincl (20). Daleko
více se ale radoval třetí Ludvík
Jandourek (17 bodů), kterému
druhé nejvyšší body zajistily
i účast v elitní finálové čtveřici.
V té se tak ocitl na prvním místě
Aleš Opatrný před Ludvíkem
Jandourkem, Martinem Šoupa-
lem a Petrou Charvátovou.

Přesuny ve čtveřici
Úřadující mistryni ČR však

nezastihl konec sezóny v opti-
mální formě. Dvojici se nevydaři-
lo rozeskakování sobotního -S-
a Frenštát ještě ten den večer

opustila. Její místo ve finálové čtveřici tak
zaujal pátý umístěný Jiří Papoušek.

Ani tím však nebyla letošní finálová čtve-
řice definitivně stanovena. Účasti ve finále
se zřekl i celkově třetí Martin Šoupal. Na
jeho místo tak postoupila šestá Barbora
Tomanová. Proč se tak stalo, na to jsme se
Martina Šoupala zeptali přímo:

„Plním tak slib, který jsem Barboře v prů-
běhu léta dal. Protože majitel klisny COR-
NADA K pan Zábrodský, již v průběhu ČSP
vyjádřil pochybnosti nad tím, že by případ-
né finále bylo pro jeho koně vhodné, doho-
dl jsem se s Barborou, které nyní pomá-
hám s tréninkem, že pokud bude její
postup záviset na mém umístění, svoje
místo ji podstoupím. Přiznám se, že nyní
těsně před finále mě to trochu mrzí. Neje-
nom proto, že pokud by včera bodoval
vítězný CLARK, mohli jsme být ve finále
oba. Mrzí mě to i proto, že jsme přišli na
poněkud překvapivý, ale jasný výklad pra-
videl ČSP. Ta jsme si podle průběhu minu-
lých let vykládali špatně nejenom my. Pra-
vidla ČSP  totiž říkají, že jezdec umístěný
ve finálové čtveřici si musí do finále vzít
koně, který alespoň jednou v tom roce ve
kvalifikaci ČSP bodoval. Nehovoří však nic
o tom, že by to měl být kůň, kterého finálo-
vý jezdec jezdil. Dovedu si představit, že
by dnes již bylo možné získat zapůjčení
koně pro finále od jiné stáje. Jezdec by tak
přišel pouze o výhodu prvního kola na
svém koni. Slib je ale slib a tak si musím
na své druhé finále v ČSP počkat.”

Dance and Jump
Junior Czech Cup

Finále ČSP však předcházelo finále sou-
běžného seriálu určeného jezdcům do 21
let Dance and Jump Czech Junior Cup. To
se letos jelo podle nového modelu. Organi-
zátoři opustili dosud standarní základní
parkur + finále a ročník 2010 měl finále
s dvoukolovou soutěží. Vstupenkou do prv-
ního kola bylo umístění v celoročním pořadí
a účast si zajistilo nejlepších 20 jezdců. Do
druhého kola pak postupovalo 15 dvojic.
Vedle sedmi bezchybných se sem vešlo
i pět dvojic se 4 body, dvě s osmi a závě-
rečné finále zahajovala Diana Sommerová
na VIRCOLAN (Opava Kateřinky) s 10
body. I když tato jezdkyně zvládla druhé
kolo čistě, bylo zřejmé, že o vstup na stup-
ně vítězů se bude rozhodovat až ke konci
soutěže.

Jako první si druhou nulu připsala na
své konto Barbora Tomanová na CLARK
12. Dvojice působila jistě a CLARK i ve
svém závěrečném vystoupení potvrzoval
svoji třídu. Překvapivě dlouho se další cel-
ková nula namohla objevit. Nejblíže k ní
měla Miroslava Skřivanová na vynikající
KALLISTO. Ta sice také neshodila, ale
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Deštivá finále
Nedělní ráno tak přivítalo silně promoklé

účastníky druhých kol soutěží KMK. Ty se
odjet musely, aby byla splněna podmínka
pro zisk dotací MZČR, ale po poradě
účastníků bylo rozhodnuto odpolední pro-
gram odvolat. Finále soutěží Novice Cup
a Top Ten Cup tak byla letos rozhodnuta
pouze na základě výsledků ze dvou kol.
I tak se však o nejcennější trofeje podělili
jezdci, kteří byli na tato umístění favority.

Nejlepší dvojicí roku 2010 mezi koňmi,
kteří dosud nestartovali v úrovni -ST-
a výše, je pro rok 2010 Kamila Kotyzová
a ALICE 3 (JK Stáj Adam - průměrná
známka 64,697%). Na druhém místě skon-
čil Michal Košťál na WEDDING DAY
(Veselík - 62,707%) před Sofií Brodovou
s LISSANDRO (Dressage Academy -
62,582%).

Prvenství ve finále Top Ten Cup si podle
očekávvání odvezl z Trojského ostrova
Fabricio Sigismondi a CHAMBERLEIN

Ve finále Top Ten Cup na sebe poutala
pozornost Hana Vášaryová a RICHMOND
(Pelikán), kteří již stáli na stupni nejvyšším
ve finále KMK 5letých, 6letých i Novice
Cup. Přestup do kategorie IM I je však
zatím ještě pro dvojici těžký a tentokrát se
musela Hana Vášaryová spokojit s pátou
příčkou.

Finálové prvenství si tak připsal podle
očekávání Fabricio Sigismondi na CHAM-
BERLEIN (Horse Academy - 67,588%).
O druhou příčku svedly opět souboj Eva
Jančářová s ATHOS (JK Vega Brno)
a Karolina Žižková na DARWIN (TJ Žižka
Praha). Žádné výrazné překvapení se však
v Praze nekonalo a stejně jako v Hradištku
při národním šampionátu si i tentokrát
odvezla druhé místo Ema Jančářová
(66,798%) před Karolínou Žižkovou
(65,176%). A stejně jako při mistrovství
i tentokrát zbylo 4. místo na Kateřinu Řího-
vou s GUARDIAN ANGEL (JK Sant Aven-
tin - 62,939%).

I finálové soutěže KMK dopadly podle
očekávání a mezi 5letými i 6letými vládla
stáj Ladislav Umlauf. Mezi mladšími byla
jasně nejlepší Eva Jančaříková na FERRY
1 (78,100%) a mezi šestiletými na WAYO-
NA (75,400%). V obou případech se tak
s druhým místem musela spokojit Hana
Vášaryová (Drez. stáj Pelikán). V pětiletých
s LA FLEURETTE (75,800%) a mezi šesti-
letými na ZAFFIER (70,900%).

Třetí příčku mezi nejzkušenějšími dvojicemi získala ve
finále Top Ten Cup domácí Karolína Žižková na DARWIN

Nepršelo jenom ve
Frenštátě

Zatímco se téměř celá země zahalila do
deštivého hávu, pravděpodobně jediným
místem, kde se počasí pohybovalo na
únosné hranici, byl tentokrát Frenštát pod
Radhoštěm. Pořadatelé 7. finále ČSP tak
měli tentokrát velmi šťastnou ruku, když
zvolili kolbiště pod Beskydami. Silně pršelo
všude i v nedaleké Ostravě. Kolbiště pod
Radhoštěm se ale jako zázrakem ocitlo
v relativně suchém oku. Do soboty bylo
krásně a nedělní program se sice již konal
za přicházejícího podzimního deště, ale
jezdci soutěžili spíše za více či méně silné-
ho mrholení. Skutečný déšť dorazil do
Frenštátu až s ukončením závěrečného
ceremoniálu.

Rozhodnutí o finálové čtveřici roku 2010
bylo do poslední chvíle otevřené. O všem
se rozhodovalo v závěrečném 11. kole,
kterým se  stala Velká cena Frenštátu pod
Radhoštěm (-ST**-). K té nastoupilo 27
dvojic. Z nich pětice dokázala zvládnou
základní kolo bez trestných bodů. Ve finále
pro 10 nejlepších tak zbylo místo i pro jezd-
ce s jednou chybou.

V něm si pro další vítězství úspěšné
sezóny 2010 dojela Barbora Tomanová
s CLARK 12 (Stáj Dance and Jump).

Vítězem třetího finále Dance and Jump
Czech Junior Cup se stal  Jakub Ludvík
z JK Velká Polom



V jeho sedle se usadil
Ludvík Jandourek. Pře-
sto, že jezdec působil
lehce, dvojice se nevy-
hnula hned dvěma sho-
zením a šance na
úspěch stáje Karsit se
začaly rozplývat. Násle-
dovala PHILADELPHIA
Karsit s Jiřím Papouš-
kem, který si poradil
výborně. Nula. Na řadě
byla Barbora Tomanová
a HELP. Již před finále
bylo zřejmé, že HELP
bude jedním z nejobtíž-
nějších koní. Přesto Bar-
bora zahájila dobře. Ješ-
tě v polovině parkuru to
vypadalo, že si ve svém
prvním finále ČSP jede
pro další vavříny. Sko-
kem č. 6 však byl dvojskok - kolmý skok -
oxer, kde se jezdkyně dostala do potíží.
HELP přišel až těsně pod skok a v té chvíli
již bylo jasné, že to nedopadne dobře. Kůň
skočil první skok s bariérou na hrudi a tím
absolvoval krkolomný skok přes oxer. Dra-
matická situace skončila pádem. Pravidla
ČSP na takovou situaci pamatují. Diskvali-
fikace jezdce je řešena penalizací 20 bodů.
Ty se navíc přičítají k nejhoršímu výsledku
kola. To zakončoval suverénní Opatrný na
CAREFUL Franz Josef.

V té chvíli již bylo jasno. Pokud nepotká
žádného ze soupeřů podobná situace,
penalizaci za pád nemůže Barbora Toma-
nová dohonit. Na čele byl pevně usazen
Aleš Opatrný. Za ním se o druhou příčku
přetahovali Jiří Papoušek s 9 a Ludvík Jan-
dourek s 12 body.

Třetí kolo zahajoval Jiří Papoušek na
CARUSO a dokončil se 4 body. CARUSO
společně s CAREFUL Franz Josef byli nej-
standardněji předváděnými koňmi a jízdu
v jejich sedlech si určitě všichni jezdci užili.
Pokračovala Barbora Tomanová na PHI-
LADELPHIA Karsit a ta si připsala 13
bodů. Další kolo jezdeckého školení před-
vedl svým kolegům Aleš Opatrný na HELP.
Potřetí nula. A zakončil Ludvík Jandourek
na CAREFUL s jedním shozením. Odstup
Aleše Opatrného od soupeřů se zvýšil. Na
druhém a třetím místě se nic nezměnilo
a čtvrtá příčka Barbory Tomanové byla
potvrzena.

Závěrečné kolo si užila jako první Bar-
bora Tomanová na CARUSO. Lehká chy-
ba a bod za čas znamenaly tečku za první
účastí juniorské jezdkyně v elitní skokové
čtyřce. Současně ale, i přes kolizi na
HELP, její potvrzení. Aleš Opatrný na
závěr využil celého svého náskoku a na
klisně ze stáje Karsit překvapivě chyboval
hned třikrát. I výsledek 12 bodů však v té
chvíli stačil. Znamenal čtvrté vítězství
v ČSP pro Hořovice a Aleš Opatrný kráčí
za dalšími statistickými rekordy českého
jezdectví. Po celé finále lehce působící
Ludvík Jandourek převedl přes čtvrté kolo
i nestandardního HELP čistě. Hlediště
očekávalo, zda Jiří Papoušek neznervózní
a jeho výkon na dosud nejlepším koni finá-
le CAREFUL Franz Josef neovlivní skuteč-
nost, že si nesmí dovolit chybu. Protřelý
závodník má však nervy v pořádku a i on
zakončil finále bezchybně. To mu zajistilo
druhou příčku.

Finále ČSP znamená vždy i definitivní
tečku za významnými akcemi roku na
otevřených kolbištích. Jezdecký sport se
přesune nyní pod střechy hal a venku se
uvidíme až v roce 2011. Doufejme, že
pořadatelé ČSP a společně s nimi i organi-
zátoři Dance and Jump Czech Junior Cup,
dokáží zorganizovat další ročníky seriálo-
vých soutěží. Nic lepšího zatím v českém
skokovém jezdectví nikdo nevymyslel.

Cyril Neumann

SPORT KOMENTÁŘE
překročení času znamenalo zatížení jedním
bodem. Nakonec se diváci dočkali roze-
skakování pouze díky Jakubovi Ludvíkovi
na MERRA (JK Velká Polom). V něm
zahajující CLARK dominoval a Barbora
Tomanová spěla k dalšímu finálovému
prvenství. K úplně poslednímu skoku, kte-
rým byl doublebar, však přišla dvojice příliš
daleko. Zastavení, následné shození
i penalizace za čas znamenaly 12 tr. bodů.
Jakub Ludvík tak měl pozici výrazně snaz-
ší. Jedna chyba ve dvojskoku na vítězství
bohatě stačila. Na stupních vítězů tak stál
Jakub Ludvík z JK Velká Polom, který
prvenství ve finále označil za svůj životní
úspěch. Druhá byla Barbora Tomanová
před Mirkou Skřivanovou.

Aleš školil
Pak j iž vše spělo k vyvrcholení

7. ročníku ČSP. K němu nastoupila čtveři-
ce Aleš Opatrný (1.místo)  - CARUSO 279
(Hořovice), Ludvík Jandourek (2.) - PHILA-
DELPHIA Karsit (Stáj Karsit), Jiří Papou-
šek (5.) - HELP (JK Všetice) a Barbora
Tomanová (6.) - CAREFUL Franz Josef
(Stáj Dance and Jump).

První kolo na vlastních koních zahájil

Na stupni nejvyšším v ČSP stál ve Fren-
štátě opět Aleš Opatrný. (Na fotu na nej-
úspěšnějším koni finále CAREFUL Franz
Josef).

Aleš Opatrný. S osmi skoky z dílny tradiční-
ho severočeského tandemu Vladimír Hruš-
ka a Pavel Hudeček si pouze pohrál
a vstoupil do finále s nulou. Následoval
Ludvík Jandourek, který se však nevyhnul
chybě. Pokračoval Jiří Papoušek a i on
překvapivě inkasoval a hned 9 bodů. Kolo
na vlastních koních pak zakončila bezchyb-
ně Barbora Tomanová.

Při střídání koní musí být pro rytmus sou-
těže zachováno pořadí startujících koní. Ve
druhém kole tak zahajoval opět CARUSO.

Foto K. Návojová

Po závěrečném ceremoniálu si Barbora Tomanová „užila”
šumivou sprchu od starších kolegů

Foto K. Návojová

Kde budou
šampionáty

Rada ČJF na svém zasedání ve středu
22. září rozhodla i o termínech a místě pořádání
šampionátů roku 2011. Výběr pořadatelů nebyl
tak obtížný, protože s výjimkou seniorského
šampionátu ve skákání nebyl sveden o další
mistrovství téměř žádný souboj. O šampionát
v drezuře to naopak dlouho vypadalo, že nebu-
de vůbec žádný zájem, ale nakonec doputovala
na Strahov žádost od TJ Žižky Praha. Drezu-
risté se tak vypraví na Trojský ostrov potřetí
v průběhu čtyř let. V řadě potřetí za sebou
budou o tituly soutěžit jezdci na koních i na
pony i ve Zduchovicích. Ze souboje trojice
uchazečů o seniorské mistrovství - Martinice,
Zduchovice a Ptýrov nakonec vyšlo vítězně
středisko PTC v Ptýrově. I tam se jezdci po roč-
ní přestávce vrací. Uvádíme prozatímní kalen-
dář šampionátů roku 2011, ale již nyní je jasné,
že s některými termíny se ještě bude hýbat.

Kalendář mistrovství ČR 2011
9.-10. 7. drezura TJ Žižka Praha
15.-17.7. skoky Sen.,Y Ptýrov
15.-17.7. všestrannost jun. Humpolec
22.-24.7. endurance Mikulov
29.-31.7. všestrannost Sen. Pardubice
6.-7.8. všestrannost družstva Pardubice
12.-14.8. skoky d,J Zduchovice
13.-14.8 reining Kozlovice
19.-21.8. skoky, drez. pony Zduchovice
16.-18.9. spřežení Bolehošť -Lipiny
24.-25.9. voltiž Albertovec
23.-25.9. všestrannost d,Y,pony Loštice
16.10. paravoltiž Handicap Pamír
14.-16.10. paradrezura Praha-Cís.ostrov

Mezinárodní závody
23.-24. 4.CAI 1,2,4,P-2 Kladruby n.L.
28.4.-1.5.CSI* Ch, J, Y, P-B Zduchovice
20.-22.5. CSI* YH*, J, Y-A Zduchovice
3.-5.6. CSI* Hradec Králové
17.-19.6. CIC* Loštice
17.-19.6. CDI3*-W, CDI-YR Brno-Panská Lícha
30.6-3.7. CAI 4-A-W, CAI 1, 2, P, 4P-A Nebanice
22.-24.7. CEI2*/120 km, J,Y Mikulov
29.-31.7. CCI2*,3*, CIC*,2*,3* Pardubice
8.-11.9. CSIO3*-W Praha
16.-18.9. CEI*,2*,3* Most
14.-16.10. CPEDI* Praha-Cís.ostrov

STARNATO
úspěšný v Lanaken

Jeden z největších úspěchů posledních let
přivezl z belgického Lanaken Kamil Papoušek
a hřebec STARNATO (Stakkato). Mezi 248
dvojicemi se náš zástupce probojoval do finále
chovatelského šampionátu šestiletých mezi
nejlepších 50 koní. Ve finále (135 cm) pak
v neděli 26. září obsadil STARNATO,  po roze-
skakování 13 dvojic, skvělé 9. místo. Kompletní
výsledky na: www.zangersheide.com



Grand Prix
Special

Bez přestávky, hned další den
po dramatické soutěži družstev,
se předvedlo třicet jedna nejús-
pěšnějších jednotlivců v nejtěžší
klasické úloze Grand Prix Speci-
al. S napětím se očekávalo zdali
se třeba nepodaří včera tak
skvělé Lauře Bechtolsheimer
prolomit neporazitelnost Edwar-
da Gala. Je také dobře připome-
nout, že na loňském ME byl ve
Speciálu suverénem z tohoto
šampionátu tak pochybně vyřa-
zený PARZIVAL a TOTILAS byl
zcela po právu druhý. 

Tentokrát to bylo ale jinak.
Když se včera zdálo, že v Grand
Prix by při troše soudcovské
odvahy mohl být výsledek prv-
ních dvou i opačný, tady se plně
ukázala TOTILASOVA převaha.
Jakmile se objevil na kolbišti bylo
jasné, kdo vyhraje a veškeré
pochyby okamžitě zmizely. I dnes
byla jejich jízda úchvatná, plná
napětí a ve všech divácích muse-
la zanechat nezapomenutelný
dojem. Rozhodčí mu během úlo-
hy přidělili za jednotlivé cviky
dvacetkrát desítku. Bylo zcela
zjevné, že zde nemá konkurenta
a je nenapravitelná škoda, že jím
nemohl být JERICH PARZIVAL. Za svoji
lekci získala dvojice Edward Gal - MOOR-
LANDS TOTILAS 85,708% a to znamenalo
jednoznačně zlatou medaili.

Nejvíce se k nim znovu přiblížila Laura
Bechtolsheimer v sedle pohledného ryzáka
MISTRAL HOJRIS. Byla výborná i když
možná o poznání nervóznější než předešlý
den, ale i tak byla její jízda nepochybně
druhá nejlepší. S výsledkem 81,708 % do
Británie putovala v jednotlivcích historicky
první drezurní stříbrná medaile.

Jako třetí byla rozhodčími ohodnocena
úloha domácího Steffena Peterse v sedle
kwpn hnědáka RAVEL. Američan se z třetí-
ho místa velice radoval, protože i pro USA
to byla první individuální medaile na MS.
Sám to také bral jako satisfakci za OH
v Hong-Kongu, kde se mu stejné pocty
o pověstný chloupek nedostalo. Hodnota
bronzové medaile byla tentokrát 78,542 %.
Výborný a možná i trochu podhodnocený
byl na čtvrtém místě Španěl Juan Manuel
Muňoz Diaz v sedle impozantního andaluz-
kého hřebce FUEGO XII (Utrerano VII)
s 76,042 %. Pátá skončila Imke Schelle-
kens-Bartels s 16letou hanoveránkou HUN-
TER DOUGLAS SUNRISE (Singular Joter)
- 74,792 % a šestý byl nejlepší z němec-
kých reprezentantů  Christoph Koschel
s 11letým tmavým ryzákem DONNPERIG-
NON (Donnerhall) - 73,292 %.

Totilas a zbytek světa
Pokud obě klasické soutěže zaplnily hle-

diště jen do poloviny, na volnou sestavu
bylo vyprodáno.  Do ochozů se sice
nevtěsnalo jako před čtyřmi lety v Cáchách
45 tisíc diváků, ale i tady bylo úctyhodných
25 tisíc a atmosféra byla skvělá. Velkolepé
večerní představení trvalo bezmála tři hodi-
ny a představilo se patnáct koní. 

Krásnou sestavu předvedla neteř dán-
ské královny, v Německu žijící princezna
Nathalie zu Sayn-Wittgenstein se 13letým
tm. hnědákem DIGBY (Donnerhall). Její
Kür byl takřka bezchybný a nezvykle
kurážný. Odměnou bylo 78,750 %  a jenom
proto, že byla tak dobrá konkurence, to
znamenalo pouze sedmé místo.

O stupínek výš s 80,000  %, skončila
Isabell Werth se 14letým ryzákem WARUM
NICHT FRH  (Weltmeyer) a je jen velká
škoda, že tato skvělá německá reprezen-

DISKUZE DISKUZE

V Kentucky ...
Dokončení ze str. 1

Další šla Isabell Werth z Německa se
14letým ryzákem WARUM NICHT FRH
(Weltmeyer). Její mohutný valach neudělal
žádnou chybu a šel na hranici svých mož-
ností. Rozdíl mezi nimi byl však propastný
a rozhodčí jí přidělili 75,404 %.  Naprosto
úžasná byla Laura Bechtolsheimer z Velké
Británie s 15letým valachem MISTRAL
HOJRIS (Michellino). Všechny cviky včetně
těch nejobtížnějších předvedla bez chyby
a s úžasnou lehkostí. Byl to abso-
lutní vrchol úterního večera a rozhodčí
k 82,511 % mohli klidně i něco přidat.

Toto zranění stálo jedinou dvojici světa,
která se dnes může měřit s fenomenálním
TOTILAS účast na šampionátu. Vyloučení
holandské Adelinde Cornelissen a JERICH
PARZIVAL ihned rozproudilo diskusi
o únosné hranici překotné snahy starostli-
vosti o welfare koní.

O stříbrné medaili bylo rozhodnuto, jen se
čekalo, zda Němci uhájí alespoň bronzo-
vou. Ohrozit je mohl ještě jejich rodák
a současná americká hvězda první velikos-
ti, Steffen Peters s 12letým hnědákem
RAVEL (Contango). Jeho výkon však
postrádal obvyklou j iskru a výsledek
78,596% na týmovou medaili nestačil.

I přes famózní výkon Laury Bechtolshei-
mer, získali Britové svoji medaili s velkým
štěstím. Dalším členem týmu byl Carl Hes-
ter na LIEBLING 11. Už před časem prodali
majitelé tohoto 13letého valacha do ciziny.
Protože se jeho nové majitelce nepodařilo
získat kvalifikaci na SJH, byl LIEBLING 11
vrácen. Carl Hester tak mohl s jeho pomocí
a výsledkem 72,128% položit základ k his-
torickému úspěchu britského týmu.

Během soutěže jsme viděli několik velmi
pěkných úloh. Kurážný výkon podal Chri-
stoph Koschel (GER) v sedle perspektivní-
ho ryzáka DONNPERIGNON a velký
pokrok prokázal i Michal Rapcewicz (POL)
s valachem RANDON. Dobře se dívalo na
Marcelu Krinke Susmelj (SUI) se 14letým
oldenburským hn. CORINTH a obdivuhod-
ná je kondice 69letého Japonce Hiroshi
Hoketsu.

Výsledek týmové soutěže
1. Holandsko 229,745 % - Hunter Doug-

las Sunrise (Imke Schellekens-Bartels)
73,447 %, Exquis Nadine (Hans Peter Min-
derhoud) 72,255 %; Moorlands Totilas
(Edward Gal) 84,043 %; Jerich Parzival
(Adelinde Cornelissen) Elim.

2. Velká Británie 224.767 - Wie Atlantico
de Ymas (Fiona Bigwood) 70,128 %, Two
Sox (Maria Eilberg) 68,213 %: Liebling II
(Carl Hester) 72,128 %; Mistral Hojris (Lau-
ra Bechtolsheimer) 82,511 %.

3. Německo 220.595 %- Donnperignon
(Christoph Koschel) 72,638 %, Dablino
(Anabel Balkenhol) 67,702 %; Sterntaler-
Unicef (Matthias Alexander Rath) 72,553
%; Warum Nicht FRH (Isabell Werth)
75,404 %.

I v Kentucky byl TOTILAS úchvatný a opět vzbudil největ-
ší emoce

tantka nemá v současnosti k dispozici lep-
šího koně.

Páté místo obsadil miláček zdejšího pub-
lika, Juan Manuel Muňoz Diaz s nádherně
tančícím bílým hřebcem FUEGO XII. Jeho
skvělé vystoupení v rytmu kastanět zvedlo
publikum ze sedaček a ovace nebraly kon-
ce. I proto se zdálo, že 81,450 % bylo
poněkud málo.

Vysoký standard si udržuje Imke Schelle-
kens-Bartels s 16letou HUNTER DOUGLAS
SUNRISE (Singular Joter ), která se 82,100
% skončila čtvrtá. Výborný výkon před
nadšeným domácím publikem předvedl
i 46letý Steffen Peters s valachem RAVEL.
Jezdil s velkou vervou a odměnou mu byla
druhá bronzová medaile za 84,900 %.

Velkým zážitkem bylo vystoupení Laury
Bechtolsheimer. Sklízí plody toho, že její
figurantní ryzák Mistral Hojris je “poctivě
udělaný" a předvádí nádherné věci.
V báječné atmosféře získala 85,350 %
a svoji třetí stříbrnou medaili.

Čarovný rekordman
Byl to večer nádherných výkonů, ale to, co

předvedl MOORLANDS TOTILAS, bylo ještě
o dva stupně výše. Uhrančivý černý hřebce
s kočičími pohyby, jakoby publikum očaroval.
Celá sestava byla jako gejzír na sebe nava-
zujících skvělých prvků podmaněných nád-
hernou hudbou. Vůbec nehrálo roli, že
zaskočil v prodlouženém klusu, protože ani
král nemusí být dokonalý. O vítězi nebylo
pochyb a 91,800 % to jen potvrdilo. Edward
Gal získal na tomto šampionátu k týmové
i obě individuální zlaté medaile a to se dopo-
sud nikomu v historii nepodařilo.

Němci se trápí
Celkově měl šampionát skvělou úroveň.

Holandská drtivá převaha byla jasná
i v oslabení a vzestup britské drezury je
nezpochybnitelný. Svůj standard si přede-
vším zásluhou Steffena Peterse drží USA
i když nad jejich medailemi visí stín prapo-
divné diskvalifikace Adelinde Cornelissen
(ale kdyby je jen kdyby). Velké rozpaky
trvají při pohledu na nedávné suverény této
disciplíny, naše západní sousedy. Němci
s vypětím udrželi týmovou bronzovou
medaili, ale na víc jim, přes několik naděj-
ných výkonů 10letého DABLINO s Anabel
Bankenhol a 11letého DONNPERIGNON
s Christophem Koschelem, síly nestačily.



pak jako doma se na trati cítili britští repre-
zentanti. Překonávali kurz s ohromnou leh-
kostí a v soutěži družstev se 139,40 body
převzali vedení. Druzí po crossu byli Ame-
ričané se 143,30 body a třetí Kanada měla
147,50. Čtvrtý Nový Zéland 150,80
a s obrovskou ztrátou Německo 192,70.

Němcům zbyl Jung
V jednotlivcích se s velkým štěstím

podařilo neinkasovat Michaelu Jungovi
a s 33 body si udržel vedení. Na druhou
příčku se posunul takřka dvoumetrový
Angličan William Fox - Pitt s 10letým hně-
dákem COOL MOUNTAIN (Primitive
Rising) se 42 body. Třetí byla Američanka
se zápasnickou postavou Rebecca Holder
se 14letým běloušem COURAGEOUS
COMET (Comet Shine) se 42,50. Ta ale

měla smůlu hned nazítří, když
její kůň neprošel veterinární pro-
hlídkou. Čtvrtá byla Ingrid Klimke
(GER) s tm. hnědákem FRH
BUTTS ABRAXXAS ( Heraldik
XX) 42,90. 

Závěrečný parkur nebyl nijak
snadný a na mnohých z 55 koní,
kteří se předvedli na kolbišti,
byla znát únava. Rozdíly mezi
prvními čtyřmi týmy byly mini-
mální a každá chyba na parkuru
mohla znamenat velký propad.

Čistí Britové
Ve spanilé jízdě pokračovali

Britové, kteří již neinkasovali
a se 139,40 body získali zlatou
medaili. Kanaďané připsali jen
čtyři body a se 151,50 oslavovali
stříbro. Bronz si za 154,80 bodu
odvezli Novozélanďané.

Nedařilo se domácím. K vel-
kému zármutku publika Karen
O’Connor připsala dvanáct
bodů, Philip Dutton dalších pět
a s celkovými 160,30 body
skončilo USA těsně pod stupni
vítězů. Pátí byli Němci a šestí
Belgičané. Velká Británie získala
zlato po šestnácti letech a Kana-
ďané čekali na medaili od roku
1978.

ZE ZAHRANIČÍZE ZAHRANIČÍ

Zpravodajství z Kentucky připravil  
Václav K. Dvořák

Týmové zlato ve všestrannosti si z Kentucky odváží
družstvo Velké Británie 

Všestrannost
Soutěže všestrannosti zahajovaly ve

čtvrtek 30. září drezurami. Své koně před-
vedlo osmdesát aspirantů na mistrovské
medaile z jednadvaceti zemí. Vzhledem
k jejich počtu byly úlohy rozvrženy do dvou
dnů. Rozdíl kvality jednotlivých úloh, jak už
to tak u militaristů bývá, byl velký, ale za
velké množství úloh by se nemuseli stydět
ani drezurní specialisté.

Na obdélníku SRN v terénu GB
Po první zkoušce vedli v týmové soutěži

němečtí reprezentanti se 114,30 body, dru-
zí Britové měli 128,50 třetí Švédové 131,20
a za nimi Australané 131,80, Italové
135,90, Nový Zéland 138,3 a USA 140
bodů. Němcům všechno hrálo do karet
a i čtvrtého - škrtaného Dirka Schrade
s GADGET DE LA CERE na 13. místě se
42,50 body by v té chvíli všechny ostatní
týmy s radostí započítaly. V jednotlivcích se
vedení ujal Michael Jung (GER) s 10letým
LA BIOSTHETIQUE-SAM FBW (Stan the
Man XX) se 33 body. Druhý Ital Stefano
Brecciaroli na APOLLO VAN DE WENDI
KURT HOEVE měl 35,50 a třetí Simone
Deitermann (GER) na FREE EASY 36.00.
Čtvrtá byla Karin Donckers (BEL) na
GAZELLE DE LA BRASSERIE CH (Kara-
condo) 38,80.

Cross - country v Lexingtonu je výkladní
skříní Kentucky Horse Parku a každoročně
se zde jezdí jedna z nejprestižnějších svě-
tových čtyřhvězdičkových soutěží. Bylo
pěkné počasí a jezdce si přišlo zblízka pro-
hlédnout více než 50 tisíc diváků. Kurz, kte-
rý pro MS připravil Michael Etherington -
Smith byl 6400 m dlouhý a stálo zde dva-
cet osm velmi náročných překážek. Do cíle
nedošlo devatenáct jezdců a jenom třináct
dokázalo stihnout časový limit. Jedna
pohroma za druhou se valila na dosud
vedoucí tým. Dirk Schrade byl vyloučen,
když po suverénním průběhu spadl na
předposledním skoku. Andreas Dibowski
s ostří leným EURORIDINGS BUTTS
LEON dvakrát zastavil před hlubokým pří-
kopem a inkasoval 60 bodů. K dovršení
všeho, horká naděje na individuální medaili
Simone Deitermann, spadla do poslední
překážky a ve vodě zastavil Frank Osholt
s ryzákem MR. MEDICOTT.

Nedařilo se ani Švédům, Italům a Aus-
tralanům, kterým se týmy rozpadly. Nao-

Individuální zlato získal přes skepsi
německých fanoušků pro Spolkovou
republiku Michael Jung s LA BIOSTHETI-
QUE SAM  

Alespoň jedna medaile
V jednotlivcích se nenechal týmovými

neúspěchy rozhodit Michael Jung a přešel
parkur s jistotou a bez chyby. Pro vítěze
posledních dvou ročníků Světového poháru
a jarního CCI zde v Lexingtonu to byl nej-
větší triumf kariéry a pro Německo vytou-
žená zlatá medaile. Druhou příčku udržel
William Fox - Pitt (42) a na třetí se posunul
v Anglii žijící Novozélanďan Andrew Nichol-
son (43,5). Čtvrtá byla Karin Donckers
(44,4), pátá Britka Pipa Funnell (45,5)
a šestá její krajanka Mary King (46,2).

Skoky a voltiž
Těsně před uzávěrkou JEZDCE byla

zahájena i soutěž skokových jezdců.
V zahajovacím honebním kole si týmovou
soutěž nejlépe rozjeli Američané, když se
na prvních dvou místech objevila jména
Mario Deslauriers (URICO) a Mc Lain
Ward (SAPPHIRE). Senzací dne bylo třetí
místo maďarského jezdce Sandora Szasze
na MOOSBACHHOFS GOLDWING. Čte-
náři, kteří sledují SJH, již výsledek skokové
soutěže družstev dnes znají, ale zpravodaj-
ství ze skokového šampionátu přineseme
příště.

Stejně tak až po uzávěrce byla zahájena
i voltižní část SJH. Zde můžete novinky
z Kentucky sledovat na blogu našeho týmu
na adrese: 
http://luckydrasov.blog.cz/rubrika/weg-
kentucky

Medaile jsou již rozděleny i v endurance.
Individuální zlato získala Španělka Maria
Mercedes Alvarez Ponton na NOBBY před
královskou dvojicí z Arabských emirátů.
Stříbrná příčka patřila šejkovi Mohammed
Bin Rashid Al Maktoum (CIEL ORIENTAL)
před jeho synem šejkem Hamdan Bin Al
Maktoum. Slavnostní ceremoniál byl poně-
kud narušen skutečností, že jeho královská
výsost si nedošla pro stříbrnou medaili.
Nevíme, zda to nedovolil diplomatický pro-
tokol či společenský odstup královské rodi-
ny od mas. Můžeme také spekulovat, zda
to nebylo potrestání FEI za to, že si dovoli-
la před čtyřmi lety v Cáchách tohoto jezdce
těsně před koncem soutěže diskvalifikovat.



REPORTÁŽE SPORT

O pohár Prahy počtvrté
V sobotu 25. září se v Praze  v areálu

JS Císařský ostrov konalo závěrečné čtvr-
té kolo sedmého ročníku soutěží pony
O pohár hl. města Prahy. Seriál pořádá

Vítězkou celoročního seriálu O pohár Prahy
se stala Tereza Kožnarová na ALOHA

Sdružení sportovních klubů ve spolupráci
s Magistrátem Prahy na Císařském ostro-
vě a v zámeckém areálu ve Ctěnicích -
Vinoři. Program finálového kola se tradič-

ně skládal ze dvou soutěží. Již zahajovací
Cenu Sdružení sportovních klubů pony-
handicap -L- vyhrál Robin Johanovský na
WICKED (Hořovice). Stejný jezdec se
radoval z vítězství i v seriálovém kole
(ponyhandicap -S-). Zde bylo na startu 11
dvojic. Do rozeskakování se tentokrát pro-
bojovali pouze dva jezdci, ale Robin Joha-
novský hned se dvěma koňmi. Nakonec
na PASCHA 1 zvítězil a na WICKED
skončil druhý. Třetí se umístila Libuše
Květoňová na DAINTY (Tandem Karlovy
Vary). 

Bohužel Robin Johanovský startoval
v seriálu poprvé a tak mu ani závěrečných
deset bodů nepomohlo k výraznějšímu
umístění v celkovém pořadí. Naopak  sou-
těžní věrnost se vyplatila Tereze Kožnaro-
vé na ALOHA (Těchlovice). Ta skončila
v závěrečném kole na 4. místě a stala se
tak jedinou soutěžící, která bodovala ve
všech 4 kolech. Získala tak celkově 28
bodů a zaslouženě si za seriálové vítězství
odnesla  poukázku na věcné ceny v hod-
notě 12 000,- Kč. Na druhém místě skonči-
la Ingrid Bayová (REPSI) před Annou Kuk-
rechtovou (JURAS 5).

Ve 14. ročníku Memoriálu Ericha Režnara
(-ST**-) zvítězil  v Opavě mezi 38 startující-
mi domácí Jiří Hruška na RADEK

Foto D. Neumannová

Foto J. GebauerPoslední mistrovství
Poslední šampionát roku 2010 se konal

v Kolesách ve dnech 24.-25. září. V kate-
goriích dětí a mladí jezdci se zde utkali
jezdci všestrannosti.

Druhou šanci ke startu na MČR (šampi-
onát v letním termínu byl pro nedostatek
přihlášek zrušen), využilo pět dětí a mist-
rem se stal Antonín Vrtek na
BEAUTY/ČERNÝ z JK Horní Heřmanice.

Mladých jezdců bylo 11 a zlato si odnesl
Miloslav Příhoda na GOMBA 1 (JK Gold
Star) před Pavlínou Pejřilovou s DAN 10
(Hrad. jezd. klub) a Barborou Žáčkovou na
FREY (JK Pecínov).

CSI-A Ch,J,Y,P
Wiener Neustadt

Masivní účast českých jezdců je pláno-
vána při prvním větším halovém turnaji ve
dnech 22.-24. října ve Wiener Neustadt.
V českém týmu nebudou chybět jak dětští,
tak juniorští reprezentanti ČR z evropského
šampionátu v Jardy.

Konec sezóny ve Zduchovicích
Závěr pořadatelské sezóny mají za sebou i Zduchovice. Zde se

o víkendu 2.-3. října konalo finále posledních dvou seriálů Case Ih
Tour a Toyota Dolák Tour. Na sobotním programu byly soutěže od
-Z- do -S- a neděle pak vyrcholila soutěží -ST**-.

Nepříjemné zakončení připravili pořadatelům neukáznění soutěžící.
Dobrá pověst zduchovického závodiště i blížící se zima způsobily
záplavu přihlášek a tak již od úterý 28. září museli pořadatelé příjem
přihlášek zastavit. Aby se vše dalo zvládnout včas posunuli dokonce
start první soutěže již na 7.30 ráno. K nemilému překvapení organizá-
torů, ale nakonec téměř stovka koní ke startům nedorazila a drtivá
většina přihlášených se ani neomluvila. Neukáznění jezdci tak zbyteč-
ně připravili ostatní zájemce o možnost jednoho z posledních startů
sezóny 2010.

Sobotní hlavní soutěž -S**- vyhrála mezi 30 dvojicemi domácí
Michaela Krulichová na LORETTA 2 po rozeskakování šesti koní. Na
druhém místě skončila Tereza Prášková s ROSABELA (Leonard
Praha) před Barborou Hassovou s TRICTORIA (Nisa Jablonec).

V neděli kraloval hlavním soutěžím Sergej Motygin na ZOE DE LIEB-
RI Z (JK Všetice). Nejprve vyhrál -S**- na čas a potom byl se součtem  4

tr. body nejlepší i v závě-
rečném finále soutěže -
ST**-. K zá-kladnímu
kolu nastoupilo 27 dvojic
a ve finálové desítce byla
na kontě čtyř jezdců
nula. Vedle S. Motygina
to byl dvakrát Aleš Opa-
trný a jednou Jaroslav
Jindra. Ve finále ale
všechny tyto dvojice chy-
bovaly a tak se z vítěz-
ství radoval nejrychlejší
S. Motygin na ZOE DE
LIEBRI Z před Alešem
Opatrným (VAILLANT,
TIMPEX CENT) a Jaro-
slavem Jindrou na MAI-
JOR (Jindra).

Sergej Motygin na ZOE DE LIEBRI Z se
stali závěrečnými vítězi ve Zduchovicích

Foto J. Matuška



SPORT INZERCE

Středoevropský
šampionát

V polovině října se v Hradi-
štku u Sadské uskuteční CSN
Bentley Praha Parkur Cup,
jehož součástí je i druhý Stře-
doevropský šampionát mla-
dých koní. Parkury staví Chor-
vat Eduard Petrovič. Nejlepší
mladé koně z Čech by měli
doplnit i účastníci ze Sloven-
ska, Polska, Rakouska
a Maďarska. Přísl ib však
dostali pořadatelé i vloni
a účast zahraničních koní pak
byla jen malá. Uvidíme, zda
letos závody přilákají skutečně
reprezentativní konkurenci, aby
byly hodny svého jména. 

Dříve narození nestárnou
1. drezurní
veteran cup

O víkendu se v JO Agro
Cheb Nebanice v karlovarské
oblasti uskutečnil 1. ročník sou-
těže veteránů v drezuře. Utkalo
se pět odhodlaných veteránů,
které hodnotili aktivní jezdci
Fabrizio Sigismondi, Hana
Vašáryová, Eva Jančaříková
a Ladislav Umlauf. 

V sobotní volné sestavě
vyhráli všichni  ing. Jan Žižka
(TJ Žižka Praha) za celkový
dojem,  Vít Čmolík (JO Agro
Nebanice) za choreografii, Ivana
Hašková s Charlie (JO Caballo
Plzeň) za nejtěžší cviky, Eva
Šimáčková (JO Agro Nebanice)
za interpretaci hudby a MUDr.
Helena Žižková (TJ Žižka Pra-
ha) za umělecký projev. 

Vtipně podané protokoly
z jízd, společně s promítáním
videozáznamu tak vytvoři ly
nezapomenutelnou kulisu

večerního rautu pro účastníky
závodů, společně se vzpomín-
kami a fotografiemi veteránů.
V neděli nastoupily do druhé
soutěže již jen čtyři dvojice. Po
spočtení výsledků byla hodno-
cena na 1.místě MUDr. Helena
Žižková s CARTIER DAIMONT
před Vítem Čmolíkem s QUEEN
OF BEAUTY. Na 3. místě skon-
čila Eva Šimáčková s CHER-
MEUR Z a na 4. místě ing. Jan
Žižka na AVALON. V soutěži
družstev vyhrál tým JO Agro
Nebanice (V. Čmolík, E. Šimáč-
ková) před rodinnou ekipou
z TJ Žižka Praha (MUDr. H.
Žižková, ing. J. Žižka)

První závody veteránů v dre-
zuře přispěly ke sblížení jezdců
a rozhodčích, přilákaly značný
počet diváků a určitě se
v budoucích letech zamyslí
k účasti i větší počet jezdců,
kteří již jsou svým věkem „star-
ší", ale stále aktivní v jezdec-
kém sportu. 

Nedělní úspěšná čtveřice „veteránů” Helena Žižková, Jan Žižka,
Eva Šimáčková a Vít Čmolík

Skokané
dvakrát

Po drezurních dříve naroze-
ných jezdcích se k návratu na
jezdecké kolbiště chystají i dří-
ve narození skokoví jezdci.

V Opavě již tradičně
Tuto neděli (10. ří jna) se

v rámci již tradičního setkání Pro-
stata Cup střetnou na kolbišti
v Opavě Kateřinkách  jezdci
severní Moravy. Pořadatelé oče-
kávají, tak jako v minulých letech,
účast okolo 20 startujících jezd-
ců. Mezi nimi tradičně nechybí
Pavel Hudeček, Vladimír Hruška
či Zdeněk Babor.

Nově v Opřeticích
Druhé setkání starších jezd-

ců letos připravuje i další orga-
nizátor. Novým iniciátorem
střetnutí jezdců je Kateřina
Vašáková. Její Jezdecká škola
JK Český dvůr ve spolupráci
s JK Opřetice  chystají na
sobotu 23. října Malou a Vel-
kou cenu pro již neaktivně sou-
těžící jezdce. Soutěže se konají
v areálu v Opřeticích. Parkury
bude stavět (i pro sebe) Zde-
něk Krpela a přihlášky mohou
dříve narození jezdci posílat
na: 
www.jezdeckaskolavasako-
va@seznam.cz

Rozlučka
v Pardubicích
Závěr října (30.-31.10.) bude

v Pardubicích patřit Rozlučko-
vé všestrannosti. Při ní vedle
otevřených soutěží budou dva
závody patřit i dříve narozeným
jezdcům. Na trati úrovně -Z- se
střetnou „Prostatici junioři” ve
věku 45-50 let a v Šampionátu
veteránů pak jezdci nad 50 let.

Podrobnosti o pardubické
rozlučkové všestrannosti
naleznete na:
www.pardubice-racecourse.cz

Tomanová
do Radimovic
Stáj Dance and Jump mění

na podzim své působiště. Bar-
bora Tomanová dostala mož-
nost spolupracovat s britským
trenérem Kenetem Clawso-

V průběhu tří dnů od pátku
15. do neděle 17. října je naplá-
nováno celkem 11 soutěží od
úrovně -Z- do -ST**- o celkovou
dotaci 200 000,- Kč. Závody jsou
vypsány jako halové, ovšem
v případě pěkného počasí se pře-
sunou na otevřené kolbiště.
Dvoukolové soutěže pro mladé
koně se pojedou v sobotním
a nedělním dopoledni. Na odpo-
ledne jsou pak přichystány vždy
dvě otevřené soutěže. Závody
vrcholí nedělní Cenou společnosti
Bentley Praha na úrovni (-ST**-). 

Veškeré informace o závo-
dech naleznete na stánkách
pořadatele www.elite-tour.cz 

nem. Proto se její stáj od
1. listopadu stěhuje do sportov-
ního centra Horse Academy
Radimovice. Barbora Tomano-
vá tak bude  jedenkrát měsíčně
vždy po celý týden trénovat
s britským internacionálem.
Dále se zúčastní tréninků
s britskou jezdeckou dvojicí
William Funnel a Pipa Funnel.

Špičková britská jezdkyně
Pipa Funnel by měla v Radi-
movicích pokračovat přede-
vším se započatou prací s Jar.
Hatlou, její manžel William pak
bude dohlížet na přípravu Bar.
Tomanové na vyšší skokové
úrovni. Spolupráce stáje Dance
and Jump bude ale pokračovat
i s Martinem Šoupalem, který
již byl pilotním treninkům s
Kenetem Clawsonem příto-
men. Stáj se nevyhýbá ani
účasti dlouhodobých treninko-
vých výjezdů do Velké Británie.
Pro společnou práci Jaroslava
Hatly a Barbory Tomanové se
v Radimovicích staví další hala.
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HYGIENICKÉ
STELIVO 

PRO KONĚ
JRS Česká a Slovenská
republika
J. Kociána 1095, 
272 01 Kladno

tel.: 326 538 100-1
fax: 312 671 219
mobil: 724 756 220 

602 155 312

tierwohl@jrs.cz

V minulých dnech
zemřel po těžké
nemoci ve věku 66 let
bývalý dostihový
a sportovní jezdec
František Pilař z již-
ních Čech

První říjnový víkend
(2.-3.10.) se v areálu na
Mělníku uskutečnilo finále
seriálu pro jezdce na pony
v drezuře a skocích.
V závěrečném ponyfestivalu
mohlo startovat maximálně
10 dvojic, které se v průbě-
hu roku zúčastnily alespoň
dvou kvalifikačních kol. Sou-
těžilo se v kategorii skoky
(SPA jezdci 8-12 let, SPB
jezdci 13-16 let) a drezuře
(P5 jezdci 8-12 let, DD jezd-
ci 13-16 let). Poslední hod-
nocenou kategorií byl Objev
ponyfestivalu (drezura P5,
skoky ZLP).

V seriálu MUDr. Trojana
v drezuře zvítězila Michaela
Pavlisová na TRINKA (JS
u Ryzáčka). V poháru města
Mělník zvítězila v mladší
věkové kategorii Lenka Heř-
manová a FÍK (JK Mělník).
Ve starší kategorii se dařilo
Anetě Dohnalové na VASIL
(JK Benfour). Objevem se
pak stala Sára Roubalová na
pony LUCAS 3 (JS DDM
Praha). K. Návojová

Závěrečný
ponyfestival

Na drezurním obdélníku byla
v Mělníku nejlepší Michaela
Pavlisová na TRINKA (JS
u Ryzáčka)

Foto K. Návojová

Poslední vítěz
v Kolíně

Jezdecký oddíl „stáj Václav“
Kolín pořádá v sobotu 9. října
na závěr sportovní sezony
2010 poslední soutěže. 

Na pořadu jsou skokové
soutěže od -Z- do -L**-. Sou-
těže začínají v 10.00 hod.
Hlavní soutěž nese název
Malá cena posledního vítěze
(-L**-) a je předběžně naplá-
nována na 15.00 hod. Dobro-
volné vstupenky budou  slo-
sovatelné a hlavní cenou
bude bezplatný víkendový
pronájem osobního vozu
Ford, od společnosti Ford
Mareš Poděbrady. V pátek 8.
října jsou na pořadu soutěže
pro neregistrované jezdce.
Jejich začátek je naplánován
na 13.00 hod. Podrobné
informace lze získat na: 
www.staj-vaclav-kolin.cz 

IV. Pražské
skokové derby

PJK Gabrielka pořádá
v sobotu 9. října další ročník
Pražského skokového derby.
Při této, u nás stále ještě málo
tradiční soutěži, budou jezdci
překonávat v parkuru do 120
cm i terénní skoky s výškou  do
110 cm. Mezi  soutěžící bude
rozděleno 20 000,- t is. Kč
a vítěz této soutěže si odnese
6 000,- tisíc Kč. Závody začína-
jí v 10.00 hodin soutěží stupně
-Z-. Podrobnosti najdete také
na www.gabrielka.wbs.cz


