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Z Neubeeren na Evropu
Hvězdné okamžiky zažila naše mladá
skoková reprezentace při CSIJ/Y v německém Neubeeren. Původně zamýšlená
skromnější ekipa se nakonec výrazně rozrostla a ve dnech 16.-19. června reprezentovaly ČR V. Krajníková (CIKÁDA, ZAIRA),
N. Bieliková (ALF), Z. Líkařová (AMAR,
LORD) a J. Perníčková (CARDIFF).
Ještě páteční soutěže nenaznačovaly
výraznou formu našich jezdkyň. V prvém skákání (135 cm), které bylo současně i 1. kvalifikací Malé tůry, byla nejúspěšnější Z. Líkařová
na AMAR se 4 body, které však stačily jen na
28. příčku. Ve druhé „zahajovačce“ (140 cm)
a současně kvalifikaci do Velké tůry nejvýše
vystoupala opět Z. Líkařová, tentokrát na
LORD, když za 12 bodů získala 20. místo.
Již v sobotu při druhé kvalifikaci Malé
tůry (135 cm) však přišel první bezchybný
výkon a s ním i prvé umístění „za peníze“.
Ze 134. místa se se radovala opět
Z. Líkařová (AMAR). Pak již však přišla na
řadu týmová soutěž do 140 cm. K té jsme
nastupovali pouze ve třech a v konkurenci
dvou družstev Polska a dalších osmi ze
SRN jsme si nedělali přehnané naděje.

K našemu příjemnému překvapení však
trojice V. Krajníková (CIKÁDA), Z. Líkařová
(LORD) a N. Bieliková (ALF) dokončila se
součtem 12 tr. bodů (všichni shodně po
jedné chybě. ČR se tak rázem se ocitla
mezi favority, a do druhého kola postoupila
ze 4. příčky. Oproti mnohým předcházejícím zkušenostem v seniorské reprezentaci
však naše trojice výkony ve druhém kole
ještě zlepšila, když V. Krajníková a
N. Bieliková zvládly kurs bez chyby a
Z. Líkařová opět s jediným shozením. Se
součtem 16 bodů tak naše trojice obsadila
konečné 3. místo za prvním družstvem
Polska a týmem LV Hessen.
České jezdkyně pak výkonnost potvrdily
nedělním vystoupením. Nejprve jsme měli
díky V. Krajníkové na ZAIRA zástupce
v rozeskakování Finále Malé tůry (140 cm).
Celkem se soutěže zúčastnilo 48 dvojic
a naše jezdkyně se umístila na velmi lichotivém 6. místě. Z. Líkařová na AMAR skončila se 7 body devatenáctá a J. Perníčková
(CARDIFF) s 8 body obsadila 25. místo.
Jen čtyřem jezdcům z 26 se podařilo
bezchybně absolvovat i závěrečné Finále
Foto M. Hažmuková

Foto M. Hažmuková
Z. Líkařová - LORD

Český tým v Neubeeren: zleva M. Perníček, V. Krajníková, N. Bieliková (v civilu),
J. Perníčková, vedoucí týmu P. Švec a Z. Líkařová

Velké tůry (140 cm) a i zde jsme měli svého
jezdce. N. Bieliková a ALF pak zvládli
i rozeskakování bez chyby a český tým
zakončil
své
letošní
vystoupení
v Neubeeren vynikajícím 2. místem v nejtěžší soutěži. Zvítězil D. Kubiak na ORKISZ,
syn známého polského jezdce, na neméně
známém a zkušeném koni. I další české
jezdkyni se dařilo. V. Krajníková a CIKÁDA
dokončily s chybou a obsadily 13. příčku.
A tak jen Z. Líkařové (LORD) se po předchozích výborných parkurech závěr nezdařil
když dokončila hlavní soutěž s 24 body.
Náš tým se tak ze střediska
v Neubeeren nedaleko Berlína vracel až
v euforické náladě. Závody v Neubeeren
tak povzbudily naše ambice pro ME juniorů
a mladých jezdců, které se koná ve švýcarském Schaffhausenu ve stejném termínu
jako naše domácí mistrovství v Karlových
Varech 6.-10. července. I když jsme
původně nepředpokládali účast v soutěži
juniorů i na základě posledního výsledku
se tak do Švýcarska společně s
V. Macánovou (mladí jezdci) vypraví i juniorka V. Krajníková.

SPORT

REPORTÁŽE

CDI***-W Brno
Již sedmé pokračování mají za sebou
pořadatelé mezinárodních drezúrních
závodů CDI v Brně Panské Líše. Letos se
první mezinárodní drezúrní měření této
úrovně na českém obdélníku konalo ve
dnech 17. - 19. června a na programu byly
opět tři drezúrní úrovně. Mezi mladými
jezdci a juniory měla ČR čtyři zástupce,
v Malé rundě úrovně SG-IM I pět a úrovně
IM II-GP se v první fázi symbolicky zúčastnila H. Jeřábková na SAM, soutěže GP
však již byly záležitostí zahraničních jezdců. Ti se do areálu Panská Lícha sjeli
z Polska, Maďarska, Velké Británie,

Š. Charvátová-Floriánová - PASCOLINI
Ukrajiny, Německa, Slovinska, Rakouska
a Japonska.
Mladí jezdci měli na programu soutěže
YD, SG a YR Kür. Úroveň nejmladších drezúristů tentokrát jasně ovládali zástupci
Polska v čele s T. Tomaszewskou (CZAKRAM), ale v závěrečné volné jízdě dominovala Maďarska Z. Kafka na GOLDEN
EYE.
V našem týmu si nejlépe vedla tradičně
L. Půlpánová na DAF ONDRÁŠ, která
obsadila 4. 5. a 3. místo. Svojí výkonností
tak potvrdila svoji kvalifikaci na letošní ME
mladých jezdců a po soutěžích i deklarovala svůj záměr účasti na letošním evropském šampionátě v italském Barzagu ve

Hlavní rozhodčí Maďar Barnabas Mandi

dnech 15.-17. července. Spolu s
L. Půlpánovou nás v této kategorii reprezentovali ještě E. Jančářová (ATHOS 7),
R. Carva (TEREZA 3) a T. Hábová (LIBRA
8), kteří však výsledkové listiny uzavírali.
Česká drezúrní elita seniorů obsadila
úroveň St. Georg a IM I. Spolu s trojicí
Š. Koblížková (BLACORO K MaK),
Š. Charvátová - Floriánová - PASCOLINI
a F. Sigismondi - DANCER, která zahraniční konkurenci přeci jen stačila, to byli ještě
H. Jeřábková (SAM), mezi seniory letos
prvně startující M. Škardová s PEREBOR
a A. Zeusová - SIMON.
Trojice našich nejlepších drezúristů se
dokázala vklínit mezi zahraniční jezdce
a v prvé soutěži (St. Georg) si nejlépe vedla Š. Charvátová - Floriánová s PASCOLINI (5. místo). Stejná dvojice byla nejlepší
i ve druhé úloze (IM I). Zde však její výkon
stačil až na 10. místo. A nakonec i ve třetí
úloze (IM I Kür) nás zastupovala nejlépe
tato jezdkyně, když skončila na 6. pozici.
Soutěže zcela ovládla O. Klimko na HIGHLIGHT z Ukrajiny.
V nejtěžší úrovni jsme v podstatě
zastoupeni nebyli, protože účast naší jezdkyně (H. Jeřábková) v úvodní IM II měla
spíše symbolický charakter. Zde si nejcennější vavříny odnesla R. Kuprianova na
IMPERATOR z Ruska před Polákem
J. Wierezchovskim na Wieland.
Součástí brněnského CDI bylo i školení
českých drezúrních rozhodčích vedené
maďarským odborníkem B. Mandim, který
byl i hlavním rozhodčím závodů. Školení se
zúčastnilo 19 našich sudí a celá akce byla
velmi kladně hodnocena.
Pochvalu sklidili i tradičně velmi pohostinní pořadatelé a celý areál na Panské
Líše, který přivítal i početné publikum.

Divácké rozpaky
Česká drezúrní scéna má za sebou další
mezinárodní měření na domácí půdě. Po
CDI v Lipici jsme možná očekávali poněkud
lepší výsledky. Trojice našich nejlepších jezdců Š. Charvátová - Floriánová,
Š. Koblížková a F. Sigismondi, i když je již
v letošním roce ověnčena i zahraničními
úspěchy, bohužel zcela nesplnila očekávání.
V hodnocení na třetím místě skončil
F. Sigismondi. Tento jezdec předvádí
v sedle 14letého DANCER poměrně kvalitní výkony a v každém případě je stále ještě
naší výraznou jezdeckou nadějí. Bohužel
výkony na DANCER sice drezúrní odborníky neurazí, ale dvojici chybí výraznější jiskra a drezúrní dynamika. Předvedení
v Brně tak diváky ani rozhodčí nijak neupoutalo.
Naopak dynamikou a drezúrními možnostmi stále ještě naší domácí scéně zcela
dominuje BLAKORO K MaK Š. Koblížkové.
Bohužel i přes mnohé zahraniční zkušenosti a nejčastější kontakt s evropskými
odborníky se tato dvojice stále nevyvarovává nepřesností ať v základních drezúrních
momentech (především v taktu či přilnutí),
tak v samotném předvedení cviků.
Nejúspěšnější z české trojice byla
Š. Charvátová na PASCOLINI. I tato dvojice však nepředvedla v Brně výkony naznačující výraznější potenciál. Především cvalové pasáže postrádaly prostor a drezúrní
eleganci.
Česká drezúra tak při své poslední prezentaci v Brně zatím nepřesvědčila o své
cestě kupředu. Doufejme, že to bylo jen
momentální zaváhání, a že mezinárodní
výsledky z počátku roku budou co nejdříve
potvrzeny i dalšími výkony.
C. Neumann
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Š. Koblížková - BLACORO K MaK

FEI World Challenge
Již počtvrté se objevila ČR ve finále soutěže, kterou v současnosti organizačně
zajišťuje firma PSI - Performance Sales
Internacional. Finále soutěže, určené v drezúře výkonnostně slabším zemím, se konalo v areálu U. Kaselmanna v Hagenu ve
dnech 30. května až 6. června. Celoroční
soutěže se v roce 2004/2005 zúčastnilo 50
států, které byly rozděleny do 10 skupin.
Podruhé za sebou se do finále v kategorii dětí probojovala za ČR S. Křížová.
V loňském roce obsadila v kvalifikaci naše
jezdkyně druhé místo.
Finálová soutěž se jezdí na losovaných
koních. S. Křížové letos štěstí přálo.
Vylosovala si klisnu KORNBLUME a již v první kvalifikaci se o bod umístila na 2. místě.
Na jednom koni soutěží ve finále vždy
dva jezdci. Do 2. kvalifikace se koně měnili
podle úspěšnosti a oběma vedoucím jezdkyním byl tak přidělen kůň SCHÖNGHEIST,
který se umístil v první kvalifikaci nejhůře.
Diváci tak s napětím sledovali, jak si
vedoucí jezdkyně s outsiderem soutěže
poradí. S. Křížová jela první a zvládla úlohu
na 447 bodů (10. místo). Vedoucí Maďarka
D. Eniko získala o dva body méně. I tak
jezdkyně postoupily do závěrečného finále.
V závěrečné úloze se však S. Křížové
nepodařilo předvést klisnu KORNBLUME
tak jako v první kvalifikaci. I tak však součet ze všech tří kol 1283 stačil naší jezdkyni na celkové 2. místo. Zvítězila
R. Goldsbury z Nového Zélandu.
Na úspěchu naší jezdkyně má podíl
i práce K. Chelbergové v drezurním SCM,
které bych chtěla touto cestou poděkovat
a současně vyzdvihnout snahu manažerky
drezúrní komise H. Žižkové za podporu
dětských talentů.
B. Křtěnská

S. Křížová při závěrečném dekorování (uprostřed)

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Česká spřežení v Altenfeldenu
Důležitou mezinárodní zkoušku měření
výkonnosti mají za sebou česká spřežení. CAIA v Altenfeldenu se konalo ve dnech 16.-19.
června a od nás dorazilo do Rakouska celkem
15 soutěžících. Soutěž byla poněkud ztížena
velkým horkem, které tak zkomplikovalo fyzickou náročnost terénní zkoušky, která je
v Altenfeldenu díky rozmanitému terénu již tak
náročná. Společně s našimi jezdci soutěžili
v Altenfeldenu zástupci ještě dalších deseti států. Letošní Altenfelden byl pro prezentaci ČR
poněkud komplikovanější a ne všechny nastalé
situace nám byly příjemné.
Celou sérii těchto příhod otevřel L. Kůrka,
který do Altenfeldenu přivezl jiného koně než
bylo ve jmenovitých přihláškách nahlášeno. To
pravidla nedovolují a tak strávil závody v roli
diváka. V soutěži jednospřeží tak startovalo 28
jezdců. Z našich nejlepší drezúru zajel J. Exnar,
který byl ohodnocen 55 body a obsadil 9. místo.
Po drezúře první byl Dán H. Höper Nilsen.
V terénu se pak bojovalo skutečně o desetiny a téměř polovina jezdců se ve svých výsledcích lišila v rozmezí 2-3 bodů. I naši jezdci J.
Exnar, J. Koníř a i T. Barták patřili k této skupině a tak pouze pro L. Poklopa, který neprošel
před úsekem E veterinární inspekcí, soutěž při
maratonu skončila. Vše tedy rozhodoval parkur
a i zde si nejlépe z našeho týmu vedl J. Exnar,
který dokončil pouze s penalizací tří bodů
a obsadil konečné 7. místo. J. Koníř skončil
devátý a T. Barták st. patnáctý. Zvítězil
Francouz B. Vernay před domácími
A. Rathnerem a S. Leiberseder.
Mezi dvojspřežími byla ČR tentokrát nepřehlédnutelná, ale bohužel nám to nebylo až tak
příjemné. K soutěži nastoupilo, společně s dalšími 39 jezdci, osm našich jezdců. Vedle
J. Nesvačila, J. Nesvačila jun., J. Pavla,
M. Jirgaly, L. Jirgaly, J. Kohouta, J. Hroudy to
byl i L. Vyrtych, který sice v loňském roce ohlásil odchod ze soutěží, ale jak je vidět startovní
napětí jej opět přilákalo i do reprezentace.
V současné soutěži dvojspřeží platí, že u těch
nejlepších by drezúrní zkouška měla být penalizována tak do 60 bodů a to je i kvalifikační hranice předepsaná FEI k účasti na světovém
šampionátu. Z naší osmičky se pod 60 vešel
pouze těsně L. Jirgala a spolu s ním se kolem

hranice 60 bodů ještě pohybovali J. Nesvačil
jun. a L. Vyrtych. Nejlepší domácí jezdec
G. Moser však měl 42,11 a za ním se seřadila
čtveřice jezdců s penalizací 50-52 bodů.
Maraton však patří k doméně našich reprezentantů. Bohužel k němu nenastoupil
J. Hrouda, který tak sám kriticky vyhodnotil
zdravotní stav svého spřežení. Vedle velmi pěkných výkonů především M. Jirgaly (9. místo),
obou Nesvačilů ale i L. Vyrtycha, se však terénní zkouška tentokrát stala konečnou pro další
dva naše závodníky.
Obě vyloučení byla nepříjemná. Po dojezdu
úseku E postihnul definitivní trest L. Jirgalu za
použití příliš ostrého uždění a pak i J. Kohouta
za nadměrné používání biče.
V parkuru se bohužel penalizaci nevyhnul
žádný z našich zbylých jezdců. V konečných
součtech, při velmi těsných výsledcích, byla
znát každá desetina bodu. Nejlépe se celkově
umístili otec a syn Nesvačilové. J. Nesvačil jun.
skončil na 11. příčce a J. Nesvačil st. byl čtrnáctý. Dvacátéčvrté místo patřilo J. Pavlovi jen těsně před M. Jirgalou a poslední z našich hodnocených byl L. Vyrtych na 32. pozici. V soutěži
zvítězil domácí G. Moser před svým krajanem
R. Pointlem.
Poněkud chudší byla soutěž čtyřspřeží. K té
dorazilo šest spřežení, ale hned v počátku se,
k naší nelibosti, o ČR opět vědělo. Čtyřka
P. Vozába z Národního hřebčína neprošla veterinární přejímkou, když hned dva koně nebyli
v pořádku. K soutěži tak vedle tří německých
jezdců a jednoho zástupce z Francie nastoupil
již jen Z. Jirásek. Ten však mohl být se svým
vystoupením velmi spokojen. Postupně ve
všech třech úsecích soutěže obsadil druhé místo a i celkově mu v konečném součtu druhá
příčka pro ČR, za M. Dangelem ze SRN, zůstala. Na jeho štítě tak tentokrát zůstal i další
významný německý internacionál G. Knell.
Česká spřežení nyní čeká střetnutí
v Nebanicích (15.-17. 7.) a po nich pak domácí
šampionát v Kladrubech nad Labem
(12.-14. 8.). Protože v letošním roce bojují jezdci spřežení o kvalifikaci na MS (8.-11. září Wals-Salzburg) uvažují naši reprezentanti ještě
o startu na CAI v polském Jarantowu, které se
koná 29.-31. července.

Amazonka 2005

Cena Klatov

Kolínské závody dívek pod názvem
Amazonka se již stávají tradicí a získaly si
velkou oblibu především pro výbornou
organizaci, kterou předvádí pořádající tým
v čele s V. Drbalem.
Celé závody vyvrcholily nedělní soutěží
Amazonka 2005 na stupni -S-. Výsledky
byly zhruba do dvou třetin startovního pole
velice střídavé a do té doby se jen
L. Matunové na ORIDO (JK Hlaváč) podařilo překonat bez chyby. Nakonec stejného
výsledku dosáhla ještě D. Turková
a KWADRON (Horse Academy), vzápětí
K. Veselovská - DONA 9 (zámek Vilémov)
a D. Pálková - LOGIKA (Velvary). Velkým
překvapením byl bezchybný výsledek nejmladší účastnice N. Crnkové s LICORI (JS
Bost B), která tady absolvovala své první
-S-. Pětici bezchybných výsledků ještě
doplnila na šest J. Perníčková a CARDIFF
(Heroutice). Začal urputný boj o vítězství za
velkého povzbuzování diváků, kdy každá
další dvojice byla ještě rychlejší, než ta
předchozí a kromě N. Crnkové (4 tr.b.)
všechny bez chyby. Vše nakonec rozhodla
J. Perníčková, která startovala poslední
i v základní soutěži a podařilo se jí překonat ještě více než o vteřinu čas D. Pálkové
na LOGIKA.
P. Loudová

Mezi závody s nejdelší tradicí v ČR patří
i Cena Klatov, které se letos ve dnech 18.19. června konal již 46. ročník. Cena Klatov
je dvoukolovou soutěží úrovně -S**- a
-ST**- a každé kolo je zároveň samostatně
hodnoceno. Ve startovním poli 27 koní si
v prvním kole bezchybnou jízdou zajistila
dobrou pozici pro celou soutěž celá šestnáctka dvojic. Bohužel mezi nimi chyběl
J. Pecháček na jinak velmi dobrém VENEUR, který měl v soutěži ošklivý pád a byl
vyloučen. Jeho zklamání bylo o to větší, že
v neděli v -ST**- nenašel přemožitele
a o téměř 7 sekund lepším časem zvítězil
před J. Štětinou na CORREGIO K (JS
Schneider). Třetí a čtvrtou příčku obsadila
N. Roučková s Euphorie BOY a s CIWANO.
Celkem startovalo v -ST- 21 dvojic a deset
koní absolvovalo bez chyb na překážkách.
Ve dvoukolové soutěži se čtveřici jezdců
na pěti koních podařila obě kola s nulou a tak
diváci viděli rozeskakování o vítězství Ceny
Klatov. Dva jezdci i zde absolvovali s nulou.
Zvítězil J. Papoušek na SH LEA (Srnín) před
R. Šafratou na BLESK (JK Tarpan). Třetí
skončil J. Štětina - CORREGIO K (4 body)
před N. Roučkovou - Euphorie BOY (4)
a poslední z rozeskakujících byl opět R. Šafrata tentokrát na CORADO.
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Velká cena Opavy
Už 17. ročník VC Opavy a 7. kolo ČSP
proběhlo 24. -26. června na kolbišti JK
Opava Kateřinky.Ve své historii byla ta letošní Velká cena nejlépe početně, ale i nejkvalitněji obsazena. Počasí přálo, jezdci předváděli pěkné výkony a tak i početné publikum
vidělo dobrý sport.
Vyvrcholením soboty byla soutěž -ST**-, ke
které nastoupilo 51 dvojic. Čtrnáct zvládlo
základní kolo bez chyby. Mezi dvěma bezchybnými zvítězil A. Opatrný na SUPREME
Oil Team (Opatrný Hořovice) před P. Eimem
na OSKAR Agramm (JK Tlumačov).
Nedělní Velké ceně předcházela soutěž
-S**- s 35 startujícími a do finále postoupilo
jedenáct dvojic. Nejrychlejší byl M. Hentšel
a LADA před J. Hanulayem-CAROLANDO
a J. Jindrou na M-LOUSAN.
V samotné Ceně firmy FERRAM - Velké
ceně Opavy (-T**-) se představilo 39 startujících. Teprve 33 a 34 jezdci v pořadí předvedli
bezchybné jízdy a tak diváci přeci jen nebyli
ochuzeni o rozeskakování. K němu nastoupil
A.Opatrný - SUPREME Oil Team a
J. Skřivan s ANDOLPH Wepol. Lépe se dařilo A. Opatrnému. Dalších sedm dvojic mělo
v základním kole jednu chybu. Třetí skončil
nejrychlejší P. Mackovjak na GRANDEZA
(Slovensko) před K.Bardonovou na VIKOMT
(JS Bardonová-sedlářství Jan Hauzr) a
J. Jindrou s MGT DIAS (JK Bierhanzl
Martinice).
VC Opavy byla současně i 7. kolem ČSP
a po něm je na prvních místech toto pořadí:
1. P. Eim (70 b.), 2. A. Opatrný (68), 3. J. Skřivan
(64), 4. I. Přibyl (63), 5. J. Jindra (54).
-jge-

Foto J. Gebauer
Vítězem se v Opavě stal A. Opatrný SUPREME Oil Team

CAI-A Nebanice
V polovině července se bude konat další
ročník prestižních závodů spřežení CAIA v Nebanicích. Vše začne ve čtvrtek 14.
července v 13.00 hod veterinární přejímkou
koní. Po ní budou následovat prohlídky tratě maratonu. Drezurní soutěže začínají
v pátek 15. 7. v 9. 00 hod. Sobotní maraton
začíná v 10.00 hod a překážkové jízdy
v neděli v 11. 00 hod. Definitivní uzávěrka
přihlášek je 2. července. Zatím jsou přihlášeni jezdci z Dánska, Švédska, Finska,
Maďarska, Polska a Německa (cca 40
spřežení). Pořadatelé připravují i doprovodný program a v pátek i v sobotu bude hrát
pod stanem na kolbišti country kapela.
Všichni příznivci soutěží spřežení jsou
srdečně do Nebanic zváni.

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Zlatá podkova
v Lošticích

Sportovní
kalendáﬁ

Třicet let trvání JK v Lošticích oslavili pořadatelé 17.-19. června pořadatelstvím dalšího
kola letošního 40. ročníku soutěží všestrannosti Zlatá podkova. V areálu nádherného
zámeckého parku se předkolo této soutěže
konalo již po dvacátéosmé.
Organizátorem byl s JK Loštice i SOUz
Loštice a tratě pomáhali připravovat i členové
klubů Caballo Křelov a Rianon Jeřmaň. Do
soutěží nastoupilo 108 startujících. Počasí
bylo příznivé.

Zlatá podkova:
Hlavní soutěže se zúčastnilo 13 dvojic.
Nejlepší drezúru předvedl J. Maxera na
HARY 1. Podle očekávání terénní část nečinila zkušeným koním a jezdcům vůbec žádné
potíže. Jako jediná byla ze soutěže vyloučena zkušená B. Závodská (VALENCIE), protože překonala překážku č. 23 nesprávně.
Na kondiční prohlídku před parkurem však
vedoucí HARY nenastoupil. Pouze tři dvojice
překonaly překážky bez trestných bodů.
Z celkového vítězství se radoval M. Slezák na
CÉSAR (JO Misl Modřice) před domácí
S. Heidenreichovou (BELLEVUE) a
N. Knopovou - KLIP (JK Amír), která se
čistým parkurem posunula z pátého místa.

Stříbrná podkova
Zde startovalo 24 koní. Roli favorita potvrdila I. Konečná s NAJDY, která mírným bodovým náskokem vedla hned po drezuře.
V sobotu zvládlo terénní jízdu 13 dvojic bez
penalizace, včetně vedoucí I. Konečné. Ta
nezaváhala ani v parkuru a po bezchybné jízdě se stala celkovou vítězkou. Na druhém
místě skončila B. Závodská na SOUBOJ
(Hřebčín Slatiňany) před P. Myškou na
CATO (JO Albert Stolany).

Foto Z. Šedá
T. Konečný - FLEJTA, vítěz Bronzové podkovy
GURMÁN s L. Černou před R. Dvořákovou
na DAMON. Naopak v soutěži nováčků pouze tři dvojice nebyly v terénu penalizovány.
Z první pozice tak nastupovala do parkuru
R. Dvořáková (DAMON) z Cavalier Rynárec.
Její náskok ji opravňoval udělat pět chyb na
překážkách. Po bezchybném výkonu se tak
stala jasnou vítězkou soutěže. Stříbro si
odvezla N. Knopová na BELFAST 2 (JK
Amír) a třetí příčku pak obsadila J. Neklová
na HEROS (Stáj Martin).

Pony
Mezi pony se vedení ujala po drezuře
M. Kvapilová a PAMELA 5. Cross absolvovaly všechny dvojice bez problémů, pouze někteří malí pony měli tr. body za čas. Po druhém dni vedla B. Kubištová s LILY FEE
(Hřebčín Kubišta). LILY FEE i bez chyb skákala a tak si B. Kubištová odvezla žlutou
stužku. Čistým parkurem se na 2. místo
posunula R. Mazalová s AANGELIKA a třetí
skončil jediný chlapec F. Navrátil na PRETORIA ROMULUS (JA Náměšť na Hané).

Rámcové soutěže
V rámci Zlaté podkovy byly vypsány i dvě
rámcové soutěže. V -ZK- zvítězila mezi 18
koňmi G.Slavíková na JACK JACK (JK
Tedos) a v soutěži -Z- mezi 13 dvojicemi
J. Maxera na KEELC PEAK (JK Bližkovice).
Další soutěže všestrannosti pod názvem
Podzimní military se v Lošticích konají 16. 18. září a při nich proběhne i oblastní šampionát pony.
S. Heidenreichová

Reining v Čeladné
Foto Z. Šedá
I. Konečná - NAJDY zvítězila ve Stříbrné podkově

Bronzová podkova
Soutěž juniorů zahájila nejlépe
S. Erbeková na SUNSHINE CEMBRI. Terénní
část se však S. Erbekové nevyvedla a do
vedení se vyhoupnul T. Konečný na FLEJTA
(Pegas Loučany). Cross bez problémů absolvovala také L. Černá a do závěrečného parkuru nastupovala z 2. pozice. Třetí příčka v té
chvíli patřila M. Příhodovi s EXPECTATION
REN (JK Pam Jamenská). Všechny tři vedoucí dvojice překonaly parkur bez trestných
bodů a své umístění po crossech si udržely.

Soutěž nadějí
Na trať určenou mladým koním se vydalo
jedenáct dvojic. Nejlepší drezuru předvedl

Ve dnech 18. a 19. června pořádala společnost Paint Horse v Čeladné první
Mistrovství moravskoslezské oblasti v reiningu. Současně probíhaly i kvalifikační
závody pro Mistrovství ČR, které se koná
v srpnu na Nové Americe. Mezi seniory se
mistrem oblasti (koně od 6 let) stala K. Šalková na SMART CHICONITA (271,5 bodů
z obou kol). Mezi juniory rovněž K. Šalková
s teprve čtyřletou klisnou DIAMONDS
N’GIN PLEEZ, 270 bodů (PWRC Čeladná)
a oblastním mistrem mládeže se stala M.
Zezulková - SMART CHICONITA, 261
bodů (PWRC Čeladná) a v kategorii amatér J. Měrka na KING LEOS MONTANA
s 257 body (Toratex Ostrava).
Pořadatelé současně zvou všechny
zájemce na westernové závody pořádané
2. - 3. července pod záštitou WRC a dovolují si upozornit, že reiningové závody ČJF,
plánované na pátek 1. července jsou zrušeny.
K. Dziadková
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5.7.
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8.-10.7.
8.-10.7.
9.7.
9.7.
9.7.
9.7.
9.7.
9.7.
9.7.-10.7.
9.7.-10.7.
10.7.
10.7.
15.7.-17.7.
15.7.-17.7.
16.7.
16.7.
16.7.
16.7.
16.7.
16.7.
16.7.
16.7.-17.7.
16.7.-17.7.
16.7.-17.7.
16.7.-17.7.
16.7.-17.7.
16.7.-17.7.
16.7.-17.7.
17.7.
17.7.

Kluky
Z-L
Mirotice
Z-S
Brozany
ZM-L
Dolní Moravice
ZM-L
Mikulov
Z-S
Nový Jičín
Z-L
Heroutice
ZM-S
Havlíčkův Brod
D/Z-S
Mělník
Z-ST, D/Z-L+pony
Karlovy Vary
MČR/S sen.
Praha Komořany
D/L-ST
Unhošť
ZM-L
Chlum
ZM-L
Litovel
ZM-L+pony
Skály u Rým.
Z-S
Havl. Brod
pony A/L
Páterov
ZM-S
Sviadnov
ZM-S
Studenec
ZM-L
Budiškovice
ZM-L
Nebanice
A/T, CAI-A 1,2,4
Humpolec
C/CI-CIC**, MČR Y, sen., CIC*/**
Mníšek p.B.
E/ZM-ST
Kladno
Z-L
Tlustice
D/Z-S
Mirotice
D/Z-S
Slatiňany
ZL-S+pony
Hory
D/L-ST
Stružná
Z-ST pony
Čakovičky
ZM-S
Páterov
ZM-ST
Mažice
ZM-S
Hostouň
Z-S
Děčín
ZM-S
Hradec n.M
ZM-ST+pony
Olomouc
ZM-L, D/Z-L
Mělník
D/Z-S
Nemochovice
Z-S, A/L 2/C

V Litomyšli zrušeno
Necelý týden po Velké ceně Litomyšle se
v pátek a v sobotu 17. - 18. června měly na
kolbišti Za primátorskou hrází konat soutěže
KMK. Po přívalových deštích v počátku týdne
však kolbiště vypadalo spíše jako původní
dno rybníku a tak byl pořadatel Stáj Manon
nucen závody přeložit na úterý 21. června.

Cena Šepry
Pátý ročník skokových závodů „Cena
Šepry,“ uspořádal ve dnech 18. - 19. června sehraný pořadatelský tým TJ JS Hořín
a JO TJ Sokol Přívory na kolbišti JK
Mělník. Po celý víkend panovalo slunečné
počasí a na pěkně připraveném kolbišti
(nově natřené skoky, květinová výzdoba,
pravidelně kropený povrch) se uskutečnilo
v sobotu 199, v neděli 153 startů. Závodů
se účastnil i v ČR právě přítomný J. Hatla,
který předvedl několik mladých koní Horse
Academy Radimovice. Oba dny vrcholily
stupněm -L-. Sobotní vítězství získal
O. Pospíšil - GRAND (Dvůr Židovice). V neděli
pak zvítězila mezi 24 dvojicemi D. Pálková LOGIKA (JK Velvary).
A. Chaloupková

Opět Little Big Horn
V sobotu 20. srpna proběhne na
Drtinově statku v Hněvšíně V. ročník
Memoriálu gen. Custera, který připomíná
nešťastnou bitvu 7. kavalerie. Za organizací celé akce stojí opět Václav Vydra
a Pavel Korecký, kteří vyzývají všechny
jezdce, kteří by se chtěli zúčastnit „manévrů“ a rekonstrukce bitvy, aby zaslali svoji
přihlášku na adr.: V. Vydra, Janáčkovo
nábř. 39, 150 00 Praha 5 nebo na e-mail
adr.: vvydra@volny.cz
Definitivní uzávěrka přihlášek je 26. července. Podrobnosti můžete získat i na
tel.: 602 211 680 či na www.hnevsin.cz

Španělská škola
v Cáchách
Slavného
hosta přivítají
pořadatelé
letošního světového festivalu
CHIO Aachen
2005. V rámci
pravidelného
letního turné po
evropských
městech bude tato tradiční bašta
barokního jezdectví vystupovat
I v rámci světoznámého letního
mítinku.
Spanishe Reitschulle z Vídně
bude v Cáchách vystupovat v těchto termínech: středa, 24. srpna
a ve čvrtek 25. srpna. Po oba dny
je zahájení ve 20.00 hodin na
Deutsche
Bank
Stadium.
Vstupenky stojí od 15 do 55 Euro
a můžete si je on-line objednat na:
www.chioaachen.com

Dvakrát Eim

Inzerce
● Prodám seno luční včetně dopravy, seč 2004. Tel.: 608 976 606.
● Nabízím bariéry bez nátěru, průměr 10 nebo 8 cm, 4, 3 nebo
2 m dlouhé. Tel.: 608 976 606, 315 625 411.

Jedinný bezchybný výsledek
v soutěži -ST**- ve Staré Boleslavi
(25 start.) v sobotu 25. června
docílila P. Charvátová na VIGORA 1 ze stáje L. Kocmanová

Pohár města Kroměříže

Hradec n. Moravicí

Středomoravská jezdecká liga
pokračovala 17. června pátými
závody v Kroměříži pod kulisou kroměřížských památek, jež letos oslavily šesté výročí vstupu mezi
památky UNESCO. Jezdecké závody byly pokračováním oslav tohoto
výročí, které ve městě probíhaly
předchozí víkend. Závody svojí přítomností podpořili i nejvyšší představitlé města.
Program vyvrcholil soutěží -S-.
Mezi devátenácti dvojicemi postoupily tři do rozeskakování. První místo
získal jediný čistý P. Eim na CASILIUS (JK Tlumačov) před Z. Jarkou
na GEN 5 (JK Haná Kroměříž). Třetí
skončil V. Tretera s CALANDRO
(Stáj Tretera).
A. Vitalik

Druhé letošní závody proběhly 18.
a 19. června v Hradci n. M. V sobotním -S*- byli mezi sedmnácti startujícími nejlepší ex equo dcera a otec V. Hrůzková na DEXTER a V. Hrůzek na LIBERO z Frýdku Místku.
V nedělním -S**- se představilo
23 soupeřů. Pouze vítěz J. Kincl na
CHIMBOTE z Horymasu Horní
Město zvládl soutěž bez penalizace
před P. Eimem na PUERTO RICO
z Tlumačova. V závěrečném -ST**startovalo 8 dvojic a jediného bezchybného výsledku dosáhnul
P. Eim (PUERTO RICO). Ten si tak
vyměnil pořadí z předchozí soutěže
s J. Kinclem na CHIMBOTE, který
skončil druhý před Z. Žílou na LE
PATRON (Mustangu Lučina). -jge-

Foto A. Vitalik
Zleva: V. Tretera, ředitel SOŠ a SOU Kroměříž P. Hajný, poslankyně parlamentu ČR M. Šoidrová, budoucí předseda Zlínské oblasti ČJF J. Balaštík a P. Eim
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Výsledky
Brno - Panská Lícha 17.-19.6. CDIW/CDIY -YD- (9) 1. Tomaszewska - CZAKRAM (POL)..5. Půlpánová - DAF ONDRÁŠ
(Equus Kinský), St.Georg (17) 1. Klimko HIGHLIGHT (UKR)..5. Charvátová - PASCOLINI (Panská Lícha), 7. Koblížková - BLACORO-K (JK Hlinovská), IntermediateII.
(14) 1. Wierzchovski - WIELAND (POL)..5.
Onoprienko - ARCON (CZE), St.Georg (ml.
jezdci) (9) 1. Tomaszewska - CZAKRAM
(POL)...4. Půlpánová - DAF ONDRÁŠ
(Equus Kinský), Intermediate I. (20) 1.
Klimko - HIGHLIGHT (UKR).10. Charvátová
- PASCOLINI (Panská Lícha), 12.
Onoprienko - ARCON (CZE), GP-B (16)
Kuprianova - IMPERATOR (RUS), Kür YR
98 - ml.jezdci (8) 1. Kafka - GOLDEN EYE
(HUN).3. Půlpánová - DAF ONDRÁŠ (Equus
Kinský), Kür Intermediate I (15) 1. Klimko GLENN DE GAUGIN (UKR),.6. Charvátová PASCOLINI (Panská Lícha), 8. Koblížková BLACORO-K (JK Hlinovská), GP-Special (4)
1. Skowroňska - ROMEO (POL), GP Kür
(11) 1. Kuprianova - IMPERATOR (RUS).
Mělník 18-19.6. -ZM- pro 4a5ti leté,
1.rokem (14) 1. Pálková - HAPPY-MEAL
(Velvary), -Z- (71) 1. Jakešová - MARIO
(Bon Equi Club Louny), -ZL- (73) 1.
Kadlecová - TYRON (Stáj B a D), -L- (40) 1.
Pospíšil - GRAND (Stáj Židovice) 2.
Tomanová - COLOMAN (Horse Academy) 3.
Mestenhauserová - SABINA 3 (JK Mělník),
-ZM- pro 4a5ti leté, 1.rokem (13) 1. Rosická BLUE CHIP CANDY (JS Císařský ostrov),
-Z- (65) 1. Krulichová - TEDDY (JK Mělník),
-ZL- (51) 1. Rosická - HÁJENKA, 2. Rosická
- CANTA (JS Císařský ostrov) 3. Hynek BOLERO 2 DJ AUTO (Zám.jízd. Úholičky),
-L- (24) 1.Pálková - LOGIKA (JK Velvary) 2.
Mestenhauserová - SABINA 3 (JK Mělník),
3. Krčmářová - KOBRA (JK Fapaso)
Klatovy 18.-19.6. -ZL- (21) 1. Smaha CUGETA (Smaha Dýšina), -L*- (24) 1. Štětina - CORREGIO-K (JS Schneider), -S*- (9)
1. Štětina - CASANOVA-S (JS Schneider) 2.
Hoffmeisterová - BLACK LADY (JS Altron
Hoffmeister) 3. Daněk - COME BACK (JS
Opatrný Hořovice), -L**- (9) 1. Luža JAMES BOND-S (JS Schneider), -S**-(27) 1.
Štětina - CORREGIO-K (JS Schneider) 2.
Luža - JAMES BOND-S (JS Schneider) 3.
Pospíšil - DAFNÉ (Stáj Dvůr Židovice, -ST**(21) 1. Pecháček - VENEUR (Stáj Jiří
Pecháček) 2. Štětina - CORREGIO-K (JS
Schneider) 3. Roučková - EUPHORIE BOY,
4. Roučková - CIWANO (JK Tarpan), 5. Šafrata - CORADO (JK Tarpan), Cena Klatov -

Ing. J. Kutěj
Purkyňova 446/8,
591 02 Žďár n. S.,
tel.: 566 622 774
fax: 566 631 085

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služba při nákupu sportovních koní doma
Ing. J. Hanulay
Farského 6 i v zahraničí
851 01 Bratislava - pomoc při nákupu plemenného matetel.: 00421 903 257 012
fax: 00421 245 985 498 riálu v zahraničí

S+ST- (?) 1. J. Papoušek - SH LEA (Srnín),
2. Šafrata - BLESK (JK Tarpan), 3. Štětina CORREGIO K (JK Schneider), 4. Roučková
- EUPHORIE BOY (JK Tarpan), 5. Šafrata CORADO (JK Tarpan).
Kroměříž 18.6. dvouf. sk. 100/110 (23)
1. Eim - PHIL (JK Tlumačov), -ZL- (47) 1.
Knappová - ARIEN (JO SzeŠ Olomouc),
stupň. obt. + žolík (34) 1. Kubrický - VINICIE Fides Agro (Stáj Kubrický), 2. Malý HVĚZDA 4 (Montana), 3. Kudláčková BRITHNY (JO Roba), -S- (19) 1. Eim - CASSILIUS (JK Tlumačov), 2. Jarka - GEN 5
(Haná Kroměříž), 3. Tretera - CALANDRO
(Stáj Tretera).
Hradec nad Mor. 18.-19.6. -ZM- 4.a 5-ti
letí koně 1.rokem (25) 1. Zwinger -ROMAN
1 (Opava Kateřinky), -Z- 4. a 5-ti letí (34) 1.
Bosáková - AC BEVAR (Komorní Lhotka), Z- děti a junioři (16) 1. Ivánková - ZAMBELA
(Staříč), ostatní (37) 1. Šindler - BENETTE
(Agrostyl Otice), -ZL- děti a junioři (28) 1.
Zwinger - DONA Z Kentaur (Opava
Kateřinky), ostatní (75) 1. Hlavatá - JERMETIEU (JK Gladiš), -L*- (57) 1. Zwinger DONA Z Kentaur, 2. Bittner - DASTELA
(oba Opava Kateřinky), 3. Sovjáková GRANT∞S (Baník Ova), -S*- (17) 1. ex equo
Hrůzková - DEXTER, Hrůzek - LIBERO
(Frýdek Místek), 3. Sovjáková GRANT∞S (Baník Ova), -ZL- (34) 1.
Záhorská - JERMETIEU (Slovensko), -L**(31) 1. Holešovský - RENOMMEE PRINCE
(Hipoklub Natur), 2. Zuvač - BARBAYA
AGROP (Steally Opava), 3. Eim - GENIUS
LYSÁK (Tlumačov), -S**- (23) 1. Kincl CHIMBOTE (Horymas Hor.Město), 2. Eim PUERTO RICO (Tlumačov), 3. Sovjáková GRANT∞S (Baník Ova), - ST**- (8) 1. Eim PUERTO RICO (Tlumačov), 2. Kincl CHIMBOTE (Horymas Horní Město), 3. Žíla
- LE PATRON (Mustang Lučina), pony
-ZPA- (8) 1. Kubová - FILIP 7 (Trojanovice),
-ZLP- (12) 1. Maludová - BLANKA (Hipoklub
Natur), -LP- (10) 1. Strnadlová - AURA 1,

-SP- (5) 1. Špačková - LIMBA 1 (obě
Trojanovice).
Stará Boleslav 25.-26.6. -L**- (24) 1.
Buben - RHAPSODY (Stáj Buben), 2.
Crnková - REÁL (Bost B), 3. Studnička AREN (Studnička), stupň. obt. do 130 (34)
1. Buben - CANTILENA Orling (Stáj Buben),
2. Poláková - GALÁN (JK Kocanda), 3.
Buben - RHAPSODY (Stáj Buben), -ST**(25) 1. Charvátová - VIGORA 1
(Kocmanová), 2. Damborská - VCONTENDER Tiscali (Stáj Equest), 3. Vodseďálková LEO LUSTIG (Javorník), 4. Vojta - REGENT
(Hřebčinec Písek), 5. Šmatolánová - VIBRACE (Šmaspol Hořice).
Opava 24.-26.6. dvouf. sk. 120/125
cm (62) 1. Hanulay - CARTHAGOS BOY
(Slovensko), 2. Zwinger - DONA
Z Kentaur (Opava Kateřinky), 3. Skřivan RAMARA Elkor (Stáj Manon), dvouf. sk.
130/135 (68) 1. Jindra - KREACE (JK
Bierhanzl Martinice), 2. Žíla - LE PATRON
( Mustang Lučina), 3. Bardonová - SILVIO
(JS Bardoňová - sedlářství Jan Hauzr, L**- (57 ) 1. Jindra - MGT HILTON (JK
Bierhanzl Martinice), 2. Poláš - VOLTÉN
(Slovensko), 3. Drahota - IDEAL (Stáj
Karsit), -S**- (73) 1. Hentšel - LADA (Baník
Ova), 2. J. Papoušek - SH LEA Kuzďas),
3. Urbanský - ALITA FAU (B.U.K. Opava),
-ST**- (51) 1. Opatrný -SUPREME Oil
Team (Opatrný Hořovice), 2. Eim - OSKAR
Agramm (JK Tlumačov), 3. Drahota - ARAGON Karsit (Stáj Karsit), -L**- (35) 1.
Jindra -HERIET, 2. Jindra - MGT HILTON
(JK Bierhanzl Martinice), 3. Skřivan RAMARA Elkor (Stáj Manon), -S**- (35) 1.
Hentšel - LADA (Baník Ova), 2. Hanulay CAROLANDO (Slovensko), 3. Jindra - MLOUSAN (JK Bierhanzl Martinice), VC
Opavy -T**- (39) 1. Opatrný - SUPREME
Oil Team (Opatrný Hořovice), 2. Skřivan ANDOLPH Wepol (Stáj Manon), 3.
Mackovjak - GRANDEZA (Slovensko), 4.
Bardonová - VIKOMT (JS Bardonová-sed-

lářství Jan Hauzr), 5. Jindra - MGT DIAS
(JK Bierhanzl Martinice).
Drásov 25.6. -Z- (19) 1. Ludínová - SOFI
(TJ Pálava Popice), dvoufáz. sk.100/110
(18) 1. Višňovská - LASY (SS Stravíš), -ZL(12) 1. Nováčková - BARCELONA (JS
Nováček), post.obt. do 120 (14) 1. Veselý CHARLOTTA (stáj Veselý Čechtín), -LP- (8)
1. Bednář - GIRA (JS Hobit Domášov), -SP(8) 1. Petrus - JURÁŠEK (JK Sloupnice).
Drásov 25.6. drezura -Z 1- -děti a junioři
(6) 1. Jelínková - GRACIE (JS Veveří), ostatní (7) 1. Sedláčková - MERLIN (Manon
Vel.Bystřice), -Z 3- děti a junioři (9) 1. Šíblová - ANKA CLARK (TJ Jezdectví Mor.Knín), Z 3- ostatní (12) 1. Vaňková - CHARISMA
(JK Sever Brno), -L 8- (3) 1. Leiterová GALVORA (TJJ Pegas).
Rudná pod Pradědem 25.6. drezura Z 2- pony (4) 1. Maludová - LUCINDA
(Hipoklub Natur), -Z 3- (17) 1. Maludová LUCINDA ( Hipoklub Natur), -L 1- (8) 1.
Skripová - CINZANO (JK Skrip
Dobročkovice), -L 4- (2) 1. Skripová - CUNZANO (JK Skrip Dobročkovice).
Kolín 25.-26.6. Amazonka 2005 -ZAmazonečka 2005 pro dívky do 15 let (22)
1. Tošovská - Dixon (stáj Moudrý), 2.
Perníčková - Vidar (JK Heroutice), 3.
Pokorná - Sága 2 (Petr Pokorný, Kladno),
-Z- koně startující max. druhým rokem (21) 1.
Kabátová - K-ERB (JS Nesměň), dvouf. sk.
100/110 (48) 1. Hájková - Jodid (JK VOŠ
a SZeŠ Tábor), -ZL- (45) 1. Perníčková Vidar (Heroutice), -ZL- (29) 1. Kabátová Grand Lady (JS Nesměň), -L- (46) 1.
Rosecká - Etros (JK panství Bechyně), 2.
Kupcová - Rona (JK JS ARS České
Budějovice), 3. Klímová - Koral (Sportovní
stáj FCC), -S- Amazonka 2005 (31) 1.
Perníčková - Cardiff (JK Heroutice), 2.
Pálková - Logika (JK Velvary),
3.
Veselovská - Dona 9 (Soukromá stáj Zámek
Vilémov), 4. Turková - Kwadrom (Horse
Academy), 5. Matunová - Orido (JK Hlaváč).

JEZDEC, jezdecký čtrnáctidenní zpravodaj. Vydává Vydavatelství CIN, Vladislavova 24, Praha 1, 110 00 tel. 603 517 242,
Fax: 286 855 407, E-mail: jezdec@jezdec.cz Redakce Cyril Neumann, Ivana Kovaříková. S redakcí spolupracují J. Gebauer -jge-,
Opava, E. Nesňalová -nes-, Brno, M. Barešová -bar-, M. Čištínová -čiš-, P. Loudová, V. Jáchimová, O. Havrlantová, Frenštát
p/Radhoštěm. Te. skup. 14 A/B 6, reg. značka MK ČR 6473. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt Praha č.j. NP
2893/1994 ze dne 20.12. 94. Tiskne JPM TISK, s.r.o., grafické zpracování studio BESR, Na Popelce 19, Praha 5.

