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MâR Karlovy Vary

Vítězství v mistrovské soutěži žen získala
L. Poláková - RAINBOW STAR
Národní šampionát ve skocích seniorů
tradičně zahájil české medailové léto.
Pořadatelem byl Český jezdecký klub
Karlovy Vary 8.-10. července. Divákům tak
bylo definitivně představeno kolbiště posazené tradičně před dostihové tribuny a nově
do osmnáctijamkového golfového hřiště,
které se rozprostřelo ve stoleté dostihové
dráze.
Pořadatelé protřelí organizací nejedné
akce připravili divákům bohatý program,
doplněný pouťovými atrakcemi pro ty
nejmenší, hudební produkcí pro mladé
a mladší a kulinářskými i nápojovými zajímavostmi pro všechny věkové kategorie.
Samotné startovní listiny šampionátu byly
oproti posledním letům poněkud chudší.
V prvé řadě chyběl reprezentační A tým ve
složení D. Fialka, Z. Žíla, Z. Zelinková a
A. Opatrný. Ten měl původně touhu účasti
při bulharském CSIO s vidinou zisku bodů
pro ČR v Samsung Cup, ale nakonec byla
bulharská cesta zrušena. Havířovská dvojice
Fialka-Žíla zamířila k přípravě na evropský
šampionát do Belgie a zbylá část týmu
Zelinková-Opatrný dala přednost následným
startům v Itálii.
Předloňská mistryně z Karlových Varů
V. Macánová startovala na ME mladých
jezdců ve Švýcarsku, P. Doležal si léčí zranění z CSI Žyviec a další jezdci neměli

výkonnostně zdatné koně či ke startu opravňující kvalifikaci. Podtrženo sečteno pro soutěž žen (-S**+ST**+ST**-) se v Karlových
Varech shromáždila sedmnáctka dívek a pro
Mistrovskou soutěž (ze setrvačnosti stále
ještě nesprávně vydávanou za soutěž
mužů) patnáctka startujících.
O třetí sadu medailí soutěžily oblastní
týmy a ty postavilo sedm oblastí. Překvapivě
chyběl tým jedné z nejsilnějších českých
oblastí ze severní Moravy.
Poučení pořadatelé zvládli tentokrát časový harmonogram soutěží na výbornou.
V pátek byla na programu první honební
kola jednotlivců, v sobotu pak obě kola družstev a druhá kola individuálních soutěží
a v neděli pak soutěž poslední příležitosti
a závěrečná dvě kola mistrovských soutěží
jednotlivců. Tím bylo zajištěno vyplnění programu obou úvodních dnů
a klidný průběh závěrečné
neděle bez hektického spěchání, ve kterém zbyl čas
i na důstojné ceremoniály.

složení M. Šlechta - MACARENA,
V. Aschenbrier - QUALITA 2, O. Pospíšil SHERON a N. Bieliková - EXKALIBUR 3 před
východočeským a západočeským celkem.

Ženy
Soutěž žen si nejlépe rozehrála
L. Poláková na RAINBOW STAR ze
Strakonic. V pátečním honebním -S**- nenašla přemožitele a jen s odstupem ji asistovaly K. Stružinská na nestárnoucí LIPCE
Uniren (Gasstr) , P. Chocholoušová se
SHARON (Stará Role), L. Matunová s ORIDO (JK Hlaváč) a N. Roučková na CIWANO
(JK Tarpan).
Sobotní -ST**- nedokázala žádná z dívek
překonat bez chyby. V trojici jezdkyň s jediným shozením nechyběla vedoucí
L. Poláková, která si tak zajistila nejlepší
pozici i před závěrečným nedělním parkurem. Spolu s ní se z velmi slušného výsledku radovaly i Z. Líkařová - AMAR
(Líkařová), K. Vodseďálková - LEO LUSTIG
(Pokračování na str. 2)

Družstva
Své zástupce k soutěži
oblastních celků vyslaly
západní, severní, jižní,
východní i střední Čechy
a dále pak oblast Prahy
a jižní Moravy. Pro jezdce
a koně byly připraveny dva
parkury úrovně -ST-, které
stavěl J. Šíma a V. Drbal.
Hned po prvém kole se celkem jasně celky seřadily
v pořadí severní Čechy,
východní Čechy a západní
Čechy a nedalo se předpokládat, že ve druhém kole
dojde k nějakým zásadním
změnám. Jediným překvapením bylo mnoho bodů
dlouholetého favorita družstev - středočeské oblasti.
Ale protože tým startoval
pouze v trojici (Jandourek OLZA Tiscali, Bardonová SILVIO, Ditl - LAMBOUCO), nedalo se předpokládat výrazného postupu
vpřed.
Překvapení se i přes
mnohá zlepšení ve druhém
kole nekonalo a s celkovým
součtem 12 bodů zvítězil
celek severních Čech ve Novým mistrem ČR se stal S. Motygin - ABERG
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MČR Karlovy Vary
(Dokončení ze str. 1)
a H. Rosecká - ETOS (Panství Bechyně).
V průběžných součtech tak s náskokem jedné chyby stále vedla L. Poláková následována K. Vodseďálkovou a K. Stružinskou.
V nedělním finále na sebe nejprve upozornila tradiční šampionátová účastnice
I. Chalupová na LEONARDO (Bost Praha).
Tu bohužel handicapovalo přerušení soutěže, když jí vítr v průběhu parkuru shodil několik skoků. Po nucené přestávce následovala
jediná chyba jinak velmi precizního výkonu,
který nakonec zajistil postup na 7. místo.
Z osmé příčky se podařilo odpoutat
N. Roučkové, která předvedla první nulu.
Poslední šestice jezdkyň však byla příliš
velkou konkurencí. S výjimkou K. Vodseďálkové, která po nervózním výkonu inkasovala 17 bodů a ze druhé příčky se propadla na 8. místo, již žádná z favoritek soutěže
nezaváhala. Nejprve mladé jezdkyně
Z. Líkařová a N. Bieliková splnily své úlohy
na výbornou a dokončily závěrečné kolo
s jediným shozením. Následovala
R. Matunová a ORIDO, kteří předvedli druhý
bezchybný parkur a zaútočili na příčku nejvyšší. Vítr z plachet jim však ihned vzala
také bezchybná K. Stružinská a LIPKA
Uniren. Vedoucí L. Poláková si v té chvíli
mohla k mistrovskému zlatu dovolit dvě chyby. Tohoto luxusu plně využila, ale i tak se
mezi ženami stala novou mistryní ČR ve
skocích.

Mistrovství ČR
Mistrovská soutěž měla v zahajovacím
honebním -ST- patnáct startujících. Čelo
soutěže opanoval zkušený J. Jindra s MGT
DIAS (Bierhanzl Martinice), který se tak
rázem stal favoritem soutěže. S odstupem
jedné chyby jej sledovali K. Bardonová na
VIKOMT (Bardonová - Hauzr), S. Motygin ABERG (JK Všetice) a L. Jandourek - KENDY Tiscali (Equest Team). Překvapením
zahajovací soutěže bylo 14,44 bodů favorita
soutěže tlumačovského P. Eima na OSCAR
Agramm, který se zdržel při omylu v kursu
a v následné honbě času dvakrát chyboval.
Sobotní druhé kolo (-T**-) tři bezchybné
výkony na překážkách. S absolutní nulou
překonali S. Motygin, kterého výkon vystrčil
na čelo soutěže, P. Eim, který se posunul na
4. příčku a jediný bod za čas inkasoval v té
chvíli průběžně druhý O. Nágr na ATLAS
(JS Mariánské Lázně). Velmi dobře si také
vedl J. Papoušek na CHEEVA (JO Srnín),
který po jedné chybě postoupil na 5. místo.
Nedělní závěr tak sliboval napínavé vyvrcholení. Vedoucí S. Motygin disponoval
náskokem jedné chyby, ale pronásledující
trojice O. Nágr, J. Jindra a P. Eim si nemohla dovolit žádné zaváhání.
V neděli na sebe jako první upozornil
M. Šlechta startující na KO DARCO (JK
Všemily) s korektním parkurem s jediným
shozením. Z páté příčky pak zaútočil
J. Papoušek také se 4 body. Jeho šance se
začaly naplňovat nejprve dvěma shozeními
P. Eima (OSCAR Agramm) a potom i 12 tr.
body J. Jindry (MGT DIAS). V boji o stříbro
podlehnul i O. Nágr (ATLAS), který si sice
vybral svůj náskok dvou chyb, ale navíc jej
zatížil jedním bodem za čas a to již na
J. Papouška nestačilo. V té chvíli měl již
S. Motygin cestu k titulu velmi otevřenou,
protože si mohl dovolit hned tři chyby.
Výkonem 5 bodů se s náskokem více než
9 bodů stal novým mistrem ČR ve skákání
a završil tak svoji sportovně úspěšnou kariéru na území ČR. Stříbro si odnesl
J. Papoušek a bronz O. Nágr.

Kdo na nejbližší
CSIO?
I když je zahraniční
život české reprezentace
stále pestřejší, národní
šampionát bývá vždy příležitostí k plánování tradičních výjezdů na letní
CSIO. I tentokrát bylo vzápětí po MČR rozhodnuto
o složení letošních družstev pro nejbližší Pohár
národů roku 2005. Na
CSIO Kecskemeth nás
budou ve dnech 4. - 7. 8.
reprezentovat A. Opatrný,
Z. Zelinková, Z. Žíla a
D. Fialka. O nominaci na
CSIO Bratislava (11. - 14.
8.) zatím není definitivně
Třetí mezi ženami L. Matunová - ORIDO
rozhodnuto.
alší kapitola šampionátové historie českého skokového jezdectví byla napsána a možná právě
po mistrovství v Karlových Varech je čas uvědomit si změny, které přinesla nová doba. Změny
veskrze pozitivní. Snadné cestování přes hranice, dnes navíc díky členství v EU příjemné
i koním, zvýšenou konkurenceschopnost našich jezdců, která přináší, vedle vidiny zisku bodů do
světových komputerových statistik i reálnou možnost výhry lukrativních finančních dotací a určitě
i prezentaci vlastních chovů, stájí i samotné jezdecké práce aktérů v sedlech. To vše však vystavuje
národní mistrovství těžké konkurenci. Letošní rok, souběhem mnoha takových situací, možná až příliš český skokový šampionát obnažil.

D

Tak trochu jiné mistrovství
Ve sportovním plánování se již v průběhu jara mnozí jezdci netajili tím, že boj o medaile pro ně
není až tak lukrativním. Ještě sympatické bylo, že pro elitní reprezentační čtyřku bylo důležitější získat pro ČR konečně výraznější úspěch v Samsung Nations Cup Series. Pro tento záměr se bulharské CSIO, probíhajíc ve stejném termínu, jevilo téměř jako ideální. Když jsme se již s absencí nejlepších jezdců, kteří národnímu šampionátu dělají to pravé „koření“ smířili, ukázalo se že pro
polovinu repre týmu je ještě atraktivnější hvězdná příprava na blížící se ME. A k našemu překvapení
druhá polovina těch, na které se na kolbišti vždy těšíme, lehce vyměnila národní šampionát za
následné italské turné. Když k tomu přidáme termínovou shodu ME mladých jezdců, která také
odčerpala jednu z ozdob vrcholu národního soutěžení posledních let, nějaká ta zranění, výkyvy formy a změny v zaměstnaneckých vztazích, napočítali bychom 10-12 jmen, o kterých jsme se donedávna domnívali, že nemohou na národním šampionátu chybět.
Povzbuzující je, že i bez těchto jmen byl národní šampionát poměrně slušnou podívanou. Mnohý
příznivec jezdeckého sportu si však povzdechl nad oním standardním „kdyby“ a snažil se ze svého
podvědomí zahnat hypotetické úvahy.
ČJF jako hlavní aktér medailového turnaje má nyní čas na analýzu příčin a následků a doufejme,
že bude nalezena cesta, jak udržet národní šampionát v centru pozornosti nejen diváků, ale především samotných jezdců.

O. Nágr - ATLAS vyskákali bronzovou medaili
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ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY
KARLA. Tomu se tentokrát příliš nevedlo
a po 31. místě v drezůře, slušném krosu
s penalizací 11,2 tr. b. za čas však měl ještě
dvě chyby na parkuru.
V závěrečném CCI***, které mělo o více
jak kilometr delší kros, startovalo 19 koní. Za
české barvy jediná K. Tumpachová - INCHAGREINE. Naše jezdkyně skončila po drezuře
sedmnáctá. Další body inkasovala v krosu za
vybočení a čas, ale závěrečný parkur dokončila bez chyby s malou penalizací za čas.
Celkově to stačilo na 16. místo.
K. Tumpachová však byla i tak spokojena,
protože tímto výkonem splnila poslední kvalifikační podmínku pro start na ME. To se koná
8.-11. září v britském Blenheimu. Dosud svoji
ambici jasně vyjádřil pouze J. Hatla. Po startu ve Strzegomi to vypadá, že bude přeci jen
mít v K. Tumpachové týmového kolegu.

Dvě Veroniky
v Schaffhausenu
Celkem 163 dvojic se ve dnech 6.-10. července sjelo do švýcarského Schaffhausenu,
kde se konalo Mistrovství Evropy ve skákání
v kategoriích junioři a mladí jezdci. Česká
republika měla svého zástupce jak mezi juniory, kde reprezentovala Veronika Krajníková
(CIKÁDA), i mezi mladými jezdci, kde to byla
Veronika Macánová (POMPÖS).
Po slušných výkonech v Neubeeren jsme
byli především zvědavi na V. Krajníkovou. Té
však soutěž zkomplikovala možná i trocha
ostýchavosti v našem táboře. Při seznamovacích dvou minutách na parkuru, které stále
častěji nahrazují zahajovací soutěže, stál na
parkuru nad širokým vodním příkopem kolmý
skok. Naše jezdkyně v domnění, že ji něco
podobného bude čekat v soutěži a v přesvědčení, že se s nabízenými překážkami nesmí
hýbat, pokusila nepříjemný skok překonat.
CIKÁDA se však takové vody obávala
a odmítla skok skočit. Bohužel následkem
této vstupní informace byla ve všech následujících parkurech v okolí vodního příkopu vždy
velmi ostražitá a její soustředění bylo značně
rozptýleno. K údivu našeho týmu však si
sebevědomější Švýcaři při seznamovacích
minutách komplikovaný skok kompletně rozebrali a své koně zbytečně netrápili.
V. Krajníková tak nastupovala ke svému
evropskému křestu přeci jen výrazně nervóznější a v ne té nejlepší pohodě. Projevilo se to
hned při středečním vstupním parkuru do 130
cm na čas , který dokončila se 24 body. Ve
stejném trendu pokračovala i ve druhém kole
(1. kole týmové soutěže) do 140 cm, kde
inkasovala 32 bodů. Již v té chvíli bylo zřejmé, že finále pro nejlepších 30 dvojic je pro
naši jezdkyni ztraceno. Navíc třetí kolo naše
jezdkyně nedokončila. V celkové klasifikaci na
ni zbylo z 86 dvojic (17 týmů + 19 jednotlivců)
77. místo. Zvítězil Němec K. Kniha na ARABELLA.
V. Macánová má z obtížnými kursy výrazně
vyšší zkušenosti. Navíc jejímu startu na ME
předcházel třítýdenní pobyt ve stájích
W. Melligera v Neuendorfu, kde se zúčastnila
ve dnech 24.-26. června CSI** a ve dnech
30.6. - 3.7. CSI****.
Při prvních závodech byla spokojena především s POMPÖS, který šel velmi dobře
Velkou cenu s jedinou chybou na závěrečném
skoku. L’AMIE absolvovala nižší soutěže do
140 cm. Při druhých závodech měl POMPÖS
problémy s podkováním a nestartoval. L’AMIE
si dobře vedla opět v úrovni do 140 cm
a závěrečné finále dokončila se 4 body.
Pro evropský šampionát byl však od první
chvíle určen POMPÖS. Mladí jezdci již mají,
na rozdíl od juniorů, klasický šampionátový
model a zahajují honební soutěží.
V. Macánová si vedla velmi dobře až k devátému skoku. Zde však musela po nevydařeném nájezdu vytáhnout POMPÖSE do kruhu
a po tomto rozhození ještě inkasovala dvě
chyby. V pátečním prvním kole soutěže družstev výkon bohužel zopakovala a opět inkasovala za dvě chyby a opakovaný nájezd. I pro
ni se v té chvíli začalo finále značně vzdalovat. Třetí kolo přineslo penalizaci 12 bodů
a ani V. Macánová se k závěrečnému nedělnímu finále nekvalifikovala. Mezi 69 soutěžícími (16 týmů + 12 jednotlivců) pak obsadila 43.
příčku. Týmovou soutěž vyhráli Němci před
Francouzi a Švédy, mistrem Evropy mladých
jezdců roku 2005 se stal V. Voorn na PRIAMUS Z z Holandska. Obě naše jezdkyně ještě
v pátek večer ze Švýcarska odcestovaly a jako
diváci ještě stihly MČR v Karlových Varech.
Podrobnosti o ME juniorů a mladých jezdců
v Schaffhausenu naleznete na
www.csi-zuerich.ch/em2005

Foto J. Bělohlav
P. Myška předvedl oba své koně výborně
především v krosu. Na VIKI 1 skončil
v CIC** na 15. místě

Ve Strzegomi
o Evropu
V polské obci českého názvu Morawa
u Strzegomi se ve dnech 7.-10. července konaly soutěže všestrannosti úrovně CIC*, CIC**,
CIC***, CIC***-W a úrovně P (naše národní
-ZL-). Stejně jako v ČR i v Polsku sužovaly
jezdce i pořadatele silné deště, které výrazně
obtížnost soutěží komplikovaly. Pořadatelé si
však od všech vysloužili uznání a díky jejich
pečlivosti při průběžném udržování trati proběhlo vše bez závažnějších problémů.
V úrovni P startovalo 21 dvojic, z nichž
šest bylo z ČR. Nejlépe si vedl P. Veselovský
- CINZANO, který po 18. místě v drezúře,
bezchybném krosu a 8 bodech na parkuru
skončil celkově na 8. místě. Z dalších našich
dvojic byl V. Pavlín - PERZIL celkově 13.,
M. Příhoda na EXPECTATION REN 14.,
P.Veselovský - MONARCHA skončil na 16.
místě. K. Fulinová - VANTRES byla v krosu
vyloučena a s VELMOU do krosu pro zranění
vůbec nenastoupila.
Soutěž CIC*měla 58 startujících z celkem
9 zemí. Zvítězil B. Owczarek na DIABELEK
(POL). Z našich si vedl velmi dobře P. Myška
s BET HRADIŠTĚ. Velmi mu jeho budoucí
pozici sice zkomplikovala drezúra (32. místo),
ale postupovat nahoru mu umožnil 5. nejlepší
výkon v krosu a čistý parkur jen s penalizací
za čas. Nebýt té mohl skončit nakonec na 15.
pozici. Takto jako nejlepší z našich obsadil
29. místo. Dále startoval V. Pavlín - GABARDEN (36. místo), J. Cipra - JAZZ (42. místo)
a P. Veselovský - CHIRGIZ (43. místo).
V CIC** jsme měli dva zástupce mezi 43
startujícími. Opět byl z našeho týmu nejlepší
P. Myška tentokrát na VIKY 1, který dokončil
na 15. místě. M. Šedá s CLEMENTAIN měla
sice 5. nejlepší kros, ale nakonec byla po dvou
neposlušnostech vyloučena na parkuru.
Zvítězil Alfred Bierlein (TORCIDA) z Německa.
V CIC***-W startovalo 55 dvojic z osmi
států. ČR reprezentoval pouze J. Hatla -

Pessoa českým
trenérem
Dvojice českých jezdců D. Fialka a Z. Žíla
odcestovala 6. července k závěrečné přípravě
na Mistrovství Evropy v San Patrignanu, které
se koná ve dnech 21.-24. července. Poslední
rady, před vyvrcholením dosavadní jezdecké
kariéry obou našich jezdců, bude česká dvojice
dostávat od otce a syna Nelsona a Rodriga
Pessoových. Právě v jejich středisku v Charles
Roi v Belgii nyní hostují koně ze stáje Mustang
Havířov FARADAY, CARTOUCHE, PINOT
GRIGIO a LE PATRON.
Podle posledních zpráv navštívili oba naši
jezdci i s koňmi, ale pouze v roli diváků, závody
ve francouzském Roan a odtud již celá skupina
odcestuje do Itálie.
Pro ME má splněnu kvalifikaci D. Fialka
s koněm FARADAY a Z. Žíla s PINOT GRIGIO.
Podle posledních informací se tak v San
Patrignanu zařadí mezi jezdce z 29 zemí, kteří
se utkají v soutěži o titul Mistra Evropy. K soutěži národních týmů je přihlášeno 23 celků.
Jednotlivce navíc vysílají vedle naší země
i Finsko, Izrael, Portugalsko, Estonsko
a Ukrajina. Zvláštní startovní kartu má i obhájce
posledního evropského titulu z roku 2003
Ch. Ahlmann a CÖSTER z Německa.

Útěk z Moskvy
Ve dnech 29.-31. července se mělo v
Moskvě konat seniorské ME v drezúře. Ve čtvrtek 7. července ohlásila FEI, že ruská strana
bohužel nebyla schopna zaručit veškeré požadované finanční náležitosti a tak jí bylo pořadatelství šampionátu odejmuto.
Evropský šampionát v drezúře se tak bude
konat náhradně ve středisku Ulricha
Kaselmanna v Hagenu, pravděpodobně ve
stejném termínu.

Opět doping
V antidopingové síti uvíznula další elitní
osobnost jezdeckého sportu. Pozitivně zjištěn
byl jeden ze čtyř koní mistra světa ve čtyřspřeží
M. Freunda. Ten vysvětluje nález nedovolené
látky náhodným pozřením při pastvě. Pro toto
vysvětlení neexistují vědecké důkazy. Komise
proto případ odložila na podzimní zasedání. Do
této chvíle mají být udělány pokusy, které by
potvrdily či vyvrátily Freundovo tvrzení.

Vážení čtenáři, mnozí z vás již obdrželi a další obdrží naši redakční výzvu k užší spolupráci mezi zpravodajem Jezdec a všemi subjekty rozvíjejícími jezdecký sport.
Pochopitelně nejrychlejší komunikační cestou je dnes elektronická pošta a tak v první
etapě zlepšené komunikace mezi redakcí Jezdce a vámi čtenáři je vytváření elektronického adresáře.
Redakce Jezdec zřídila ke své stávající elektronické adrese: jezdec@jezdec.cz ještě další novou adresu: info@jezdec.cz
Budeme rádi, pokud máte zájem o včasné uveřejňování zpráv o aktivitách vašeho
klubu či stáje, když nám zašlete elektronický kontakt, přes který s vámi budeme moci
rychle a operativně komunikovat.
Redakce
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SPORT

REPORTÁŽE

CSI-P
Heroutice
Česká republika má za sebou další mezinárodní soutěžní premiéru. Postarala se o ní
jezdecká společnost manželů Perníčkových
v Herouticích a první české CSI pony se
konalo ve dnech 1.- 3. července.
Každý nový pořadatel si musí na mezinárodním poli postupně vysloužit své ostruhy a mnohý dlouholetý pořadatel v ČR by
mohl o svých zkušenostech vyprávět.
Stejně tak v Herouticích. Na počátku byl
zájem zahraničních federací slibný.
Nakonec to však vypadalo, že do Heroutic
dorazí vedle polských jezdců již jen ekipa
ze Švédska. Těsně v předvečer závodů se
ale Švédové omluvili a čeští příznivci ponysportu se tak museli spokojit při prvních
mezinárodních závodech na domácí půdě

děti do 12 let. Protože pony jsou rozděleni
do tří výškových kategorií, bylo vypsáno
celkem 24 národních i mezinárodních
závodů.

Mezinárodní Extraliga

Vítězkou zahajovací soutěže pro děti do 11 let
se stala J. Maludová (Hipoklub Natur)
s konkurencí „pouze“ z Polska. Odtud však
dorazila skutečně masivní skupina a celkově přijelo do Heroutic 15 polských dvojic.
Určitě tomu napomohly již dlouholeté kontakty mezi ČR a Polskem na úrovni pony
soutěží. Opět se tak potvrdilo, že v dnešní
soutěžemi přeplněné Evropě, a s kalendářem nabitým mezinárodními závody, je
nezbytné vystavět zájem zahraničních
účastníků na osobních vztazích. S Poláky
se to naší pony společnosti daří výborně
a odpovídala tomu i polská účast. Tu navíc
doplnil i Stanislav Helak, který z Polska
dorazil asistovat stavitelce parkůrů
A. Tůmové jako technický delegát.
Podobné vazby, jaké má na poli pony sportu ČR s Polskem, bude nezbytné postupně
vybudovat i s dalšími zeměmi. Jen tak
bude na stožárech kolem kolbiště v příštích
ročnících CSIP Heroutice vlát více zahraničních vlajek. K tomu jsou také nezbytné
i reference prvních účastníků a jak se při
kuloárových rozhovorech v Herouticích
zdálo, do Polska letos putují převážně
pozitivní účastnické vjemy.
Na druhou stranu, i když jsou heroutičtí
již zkušení hostitelé, vstup mezi mezinárodní pořadatele byl přeci jen v mnohém
nový a tak skromnější účastnický zájem byl
tentokrát možná jistou úlevou. Celkově tak
do Heroutic dorazilo 76 pony.
Při prvním ročníku CSIP si pořadatelé
přeci jen nebyli zcela jisti, zda se podaří
dostatečně obsadit všechny kategorie
mezinárodních soutěží natolik, aby vyplnily
soutěžní program. A tak se v rozpisu závodů objevila i řada národních soutěží pro

Páteční a sobotní soutěže se odehrávaly
ve standardních modelech a mnohé z nich
pak byly kvalifikací k nedělním finálovým
střetnutím. Především při pátečním zahájení však pořadatele poněkud pozlobilo
počasí a deštivý pátek hrozil znehodnocením mnohatýdenních příprav. Naštěstí se
postupně počasí zlepšilo a závěrečná
neděle již byla příjemně slunečná.
Při průběžné bilanci před nedělním vyvrcholením si obě zúčastněné země vedly
zcela vyrovnaně a v mezinárodních soutěžích si na své konto Polsko i ČR shodně
připsaly po čtyřech vítězstvích. Zastavme
se snad jen u mezinárodní soutěže s pořadovým číslem 14, která byla současně i
3. kvalifikačním kolem heroutické Pony
Extraligy 2005. V konkurenci 18 pony do
148 cm ovládli pole čeští jezdci. Prvenství
v soutěži do 110 cm získala A. Bačkovská
na MARLOW 1 (JK Všemily) před
A. Pažoudkovou na LIPAN (JS Alfa Bakov)
a S. Erbekovou s PRETTY 3
(JK Union Brno). V průběžném pořadí této soutěže,
jejíž finále nejlepších čtyř
dvojic se střídáním koní je
plánováno letos v Herouticích na neděli 27. listopadu,
je na čele se shodným součtem 14 bodů trojice
M. Hažmuková, J. Perníčková a A. Pažoudková.

devítka soutěžících. V Ceně JS Ctěnice
a časopisu Jezdec (100 cm) se také rozeskakovala trojice jezdců a z vítězství se
nakonec radovala M. Krulichová na NIGHT
BOY La Boheme z JK Mělník. Ta si tak
napravila smolné předchozí finále. V něm
sice nejprve kaskadérsky projela po bezchybném parkuru cílem zavěšena na krku
koně, kam ji vykatapultoval nepovedený
závěrečný odskok a tak přeci jen, za
potlesku publika postoupila do rozeskakování. Zde se ale nakonec opět ocitla na
zemi, když kůň v oblouku upadl. Druhé
místo za M. Krulichovou získala ve druhé
finálové soutěži N. Šimáčková s NOBLESS
(JK Choťánky) před R. Mazalovou (ANGELIKA 6) z JK PAM.
Všechny účastníky obou finále pak JS
Ctěnice pozvala k účasti na 3. kole Poháru
náměstka primátora Prahy, které se koná
v Praze ve Ctěnicích 3. září a je určeno
především mladším jezdcům (podrobnosti
na www.jsctenice.cz).

Nečekaně napínavé vyvrcholení
S blížícím se koncem závodů, stále příjemnějším počasím a celkovou spokojeností
účastníků, začínali být pořadatelé v čele

Finálová neděle
Závěr závodů měl na programu čtyři finálová střetnutí.
Dvě vyvrcholení patřila
národním soutěžím a dvě
finále nesla označení Grand
Prix. Národní finále byla
určena dětem do 12 let.
Mezi pony do 135 cm se na
startu sešlo 14 dvojic a vítězství Ceny firmy Dimex (85
cm) patřilo E. Pavlíkové na
PRINC (JK Všemily) před
V. Jelínkovou na VERDI 2
(JS Veveří) a M. Krulichovou
s GEJŠA (JK Mělník). Celá
tato trojice se o prvenství
utkala v rozeskakování.

Pozvánka do Ctěnic
Druhé národní finále (koně
do 148 cm), které společně
Foto L. Sieger
s Jezdeckou společností
Ctěnice sponzorsky zajistil První vítězkou Grand Prix Heroutice se stala V. Krátká i zpravodaj Jezdec, obsadila WANTON’S ANTHONY
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ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY
ským jezdcům soutěžícím
dosud na pony, přivézt k závodům i své velké koně k juniorským soutěžím. Jak tedy bude
vypadat druhý ročník CSIP
Heroutice v roce 2006 se
nechme překvapit.

Pony liga odložena
Pro úplnost informací
z Heroutic již jen dodejme, že
i v letošním roce zde probíhá
seriálová soutěž mladších dětí
s názvem Pony liga. Její třetí

Hlavní organizační břemeno nesly J. Perníčková a D. Heřmánková
s manželi Perníčkovými a
D. Heřmánkovou uvolněnější.
Zdálo se, že vše bylo organizačně
dobře zvládnuto, vedle sportovních akcí se vydařila i společenská část závodů (společenský
večer s opékáním prasete či
zájezd do aquaparku v Měříně),
a spokojenost zajistilo i sponzorské zajištění soutěží i na evropské poměry velmi štědré.
K prvnímu mezinárodnímu
finále - dvoukolové soutěži do
100 a 105 cm, nastoupilo 13
dvojic. Prvé kolo zvládla hned
celá devítka koní bez chyby
a tak se o nejcennější místa
bojovalo až ve druhé fázi finále. Zde si nejlépe vedla Polka
A. Dabkowska na BLYSKAWICA před svým krajanem
A. Strzalkowskim na MOBIA.
Polští jezdci tak zvýšili skóre
svých vítězství, když na nás
zbylo až třetí místo zásluhou
V. Příhodové na MISS CALIBRUM (JK PAM).
O to více jsme čekali na
závěrečnou dvoukolovou soutěž určenou největším pony do
148 cm. K té se odhodlalo 13
dvojic. I na ně čekaly dva parkury tentokrát však již do 115
a 120 cm. Již při prohlídce parkuru bylo zřejmé, že ne všichni
jezdci si skutečně na tak obtížném parkuru věří. Nikdo však
nečekal tak dramatický průběh
soutěže, která hrozila na závěr
závodů nepříjemnou tečkou
s nedostatkem dvojic, které
projely cílem. Prvé kolo totiž
dokončila pouhá pětice jezdců.
Ve druhém kole však byli další
tři jezdci diskvalifikováni a tak
se na závěr pořadatelé skutečně strachovali, zda bude vůbec
koho dekorovat. Naštěstí bylo
a k naší radosti to byla česká
dvojice. Krásnou tečkou za
celými
závody
udělala
V. Krátká na WANTON’S ANTHONY startující sice ještě za
JK Mělník, ale nyní již trénující
v Hořovicích. To se v Herouticích, díky mohutně povzbuzujícímu trenérovi V. Opatrnému,
nedalo přehlédnout. V. Krátká
zvládla obě kola bez trestných
bodů a získala pro nás prvenství v prvé české GP pony před
polskou jezdkyní A. Szubert na
BURGHOF’S
VOYAGER.
Průběh soutěže jen potvrdil, že

na skocích takových rozměrů
již nesmí jezdec koně příliš
často přivádět do těžko řešitelných situací.
Díky závěrečnému parkuru
však byl konečný dojem ze
soutěže přeci jen dobrý a pořadatelé si teprve v tomto
momentu skutečně oddychli.
Na závěr převzaly ocenění
i dvě nejúspěšnější jezdkyně.
Mezi českými jezdci to byla
M. Krulichová a mezi zahraničními účastníky získala nejvíce
bodů A. Szubert.

Na Evropu jenom všestrannost
Nastávající léto, plné evropských šampionátů, má na programu i evropská mistrovství
pony. ČR se však letos chystá
pouze na ME pony ve všestrannosti a ambice startu
v Prationi del Vivaro v Římě ve
dnech 29. - 31. 7. má dvojice
S. Erbeková a PRETTY z JK
Union Brno.
Pořadatelé v Herouticích si
musí chvilku oddechnout.
Podle prvních diskuzí však
jejich ambice směřuje určitě
k opakování soutěží CSIP.
Možná však s rozšířením na
CSIP-J, které umožňuje junior-
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kolo bylo plánováno na 6. července při tradiční Ceně Ankary,
ale tyto závody musely být pro
zatopené kolbiště odloženy na
středu 13. července. Bohužel
přívalové deště ve Středních
Čechách neustaly a tak se ani
ve druhém termínu závody
nekonaly. Zatím není určen
další náhradní termín. Po dvou
kolech je tak zatím v čele
R. Císařová z JK Svobodných
pánů a paní ze Slap.

ZAJÍMAVOSTI

CSI** Žywiec
Čeští a slovenští skokoví jezdci ve dnech
1.-3. července konkurovali polským jezdcům
při CSI v Žywiec. ČR reprezentovali
A. Opatrný (GRAND, CRAZY LOVE, NAREW
SON), J. Hruška (ATYŠ), Z. Zelinková
(VOLONTER T, DAN 7 T, LAWILLI), R. Šafrata (CORADO), Z. Žíla (CARLOS, EVERDEN), D. Fialka (LIGORETO, CARLUCI),
L. Gladišová (QUINTET) a P. Doležal (STAKATTA Biofaktory, CHARLOTTE).
Program závodů nabízel tři úrovně. Každý
den měli vypsány soutěže mladí koně
(6-7letí), soutěže do 135 cm byly soustředěny do skupiny Malé rundy a soutěže vrcholící
Velkou cenou (150 cm) patřily do skupiny
Velké rundy. Český tým předvedl v průběhu
tří dní celou řadu dobrých výkonů, ale pro
stručnou orientaci uvádíme pouze výkony,
které vedly k předním umístěním.
V pátek si v soutěži mladých koní (130 na
čas) nejlépe z našich vedl A. Opatrný na
NAREW SON, který sončil se 4 body na 11.
místě. V prvním střetnutí skupiny Malé rundy
(dvouf. sk. 130/130) se nejvíce dařilo
D. Fialkovi na LIGORETO, který skončil po
bezchybném výkonu šestý. V nejtěžší skupině (140 cm na čas) si pak shodně vedli
Z. Zelinková - VOLONTER T a A. Opatrný GRAND, kteří s nulou obsadili 5. a 6. místo.
V sobotu měli mladí koně na programu
dvouf. sk. 130/130 a zde jsme získali 5. příčku díky Z. Žílovi na CARLOS (0+0). Soutěž
Malé rundy byla vypsána se základním kolem
do 130 cm. Pro nejlepších 16 dvojic pak bylo
připraveno druhé kolo (130cm) a pro nejlepších osm z obou kol pak závěrečné finále.
Z našeho týmu se dařilo Z. Zelinkové na
DAN 7 T, která postoupila do druhého kola
s nulou a D. Fialkovi na LIGORETO, který
postupoval s 1 bodem za čas. Z. Zelinková si
dalším bezchybným výkonem vybojovala
postup i do závěrečného finále, ve kterém
skončila se 4 body na 4. pozici. D. Fialka
dokončil druhé kolo se 4 body a ve finále již
nepokračoval.
Ve Velké rundě byl nejlepší z našich
P. Doležal, který na STAKATTA Biofaktory
zvládnul dvoufázové skákání 140/140cm
s nulou a skončil na 5. místě.
Neděli zahájila poslední příležitost (volba
dráhy do 130 cm se žolíkem). Zde obsadil
P. Doležal na CHARLOTTE 4. příčku.
Následovalo Finále Malé rundy (135 cm na
čas). Zde jsme mezi 45 dvojicemi měli dva

TERMÍNY
bezchybné. Z. Zelinková na DAN 7 T obsadila 3. a R. Šafrata na CORADO 10. místo.
Finále mladých koní (130 cm) však bylo
skutečně české. Mezi 29 dvojicemi byli hned
dva čeští jezdci nejlepší, když po rozeskakování osmi dvojic zvítězil Z. Žíla na CARLOS
před Z. Zelinkovou s LAWILLI. A. Opatrný
a NAREW SON se pak ještě s jednou chybou
umístili na 10. místě.
Velká cena přivedla na start 32 koní
a mezi nimi tři české zástupce. Smolný průběh měla soutěž pro P. Doležala na STAKATTA Biofaktory. Ten po jedné chybě začal
honit čas a to mělo za následek zastavení
a následný pád na překážce č. 8. Bohužel
došlo ke zranění našeho jezdce a po vyšetření v nemocnici byla diagnostikována zlomenina žebra. P. Doležal tak bude další měsíc na
našich kolbištích absentovat.
Z. Zelinková a VOLONTER T dokončili s
8 body a tak nám největší radost udělal
A. Opatrný. Ten se na GRAND probojoval do
závěrečného rozeskakování tří dvojic. I když
dokončil s nulou skončil nakonec na 2. místě
za polským jezdcem L. Jonczykem (LETHAL
WEAPON) před J. Hanulayem (LUBEGA).
Podrobnosti naleznete na www.pzj.pl

CDI***-W Ksiaz
Další vystoupení na závodech započítávaných do Světového poháru mají za sebou naši
drezúristé. Š. Koblížková - BLACORO K MaK,
Š. Floriánová - Charvátová - PASCOLINI a
A. Zeusová - SIMON se ve dnech 1.-3. července zúčastnily polského CDI***-W Ksiaz společně s jezdci Polska, Maďarska, Litvy, Německa,
Ukrajiny a Velké Británie.
V zahajovací úloze St. Georg byla mezi 21
dvojicemi nejlepší Z. Dallos na DRUPPY
(HUN). Z našich si nejlépe vedla Š. Koblížková
na BLACORO K MaK, která skončila na 7.
místě. Š. Floriánová - Charvátová se umístila
na 12. příčce a A. Zeusová skončila 21.
V sobotním IM I startovalo 19 dvojic a zvítězila Polka J. Dysarz na GERMANIK.
Š. Floriánová - Charvátová pátá, Š. Koblížková
osmá a A. Zeusová 19.
K závěrečnému Kür IM I nastoupilo 15 dvojic
a velmi dobře ohodnocena byla Š. Floriánová Charvátová, která skončila na 4. příčce za
A. Penele s RAVEL S (LIT), J. Dysarz na GERMANIK (POL) a Z. Dallos - DRUPPY (HUN),
Š. Koblížková dokončila na 8. místě.
Š. Floriánová - Charvátová tak získala další
důležité body do Světového poháru v drezúře.

Sportovní
kalendáﬁ
15.7.-17.7. Nebanice
A/T, CAI-A 1,2,4
\15.7.-17.7. Humpolec
C/CI-CIC**, MČR Y, sen., CIC*/**
16.7.
Mníšek p.B.
E/ZM-ST
16.7.
Kladno
Z-L
16.7.
Tlustice
D/Z-S
16.7.
Mirotice
D/Z-S
16.7.
Slatiňany
ZL-S+pony
16.7.
Hory
D/L-ST
16.7.
Stružná
Z-ST pony
16.-17.7.
Čakovičky
zrušeno
16.-17.7.
Páterov
ZM-ST
16.-17.7.
Mažice
ZM-S
16.-17.7.
Hostouň
Z-S
16.-17.7.
Děčín
ZM-S
16.-17.7.
Hradec n.M
ZM-ST+pony
16.-17.7.
Olomouc
ZM-L, D/Z-L
17.7.
Mělník
D/Z-S
17.7.
Nemochovice
Z-S, A/L 2/C
22.-24.7.
Strakonice
ZL-T ČSP
22.7.
Nová Amerika
reining
23.7.
Ostrov
ZM-L
23.7.
Starosedlský Hrádek
ZM-L
23.7.
Kutná Hora
ZM-L
23.-24.7.
Jemčina
zrušeno
23.-24.7.
Plzeň Bory
D/S-ST
23.-24.7.
Štichovice
ZM-L+pony, D/Z-L
23.-24.7.
Sobotka
ZM-S
23.7.
Janov
ZM-L
23.7.
Okřešice
Z-S
23.7.
Trojanovice
Z-ST+pony
23.7.
Sobotín
ZM-L+pony
23.-24.7.
Ostrava - St. Bělá
MČR - J, Y
23.-24.7.
Cheb Háje
Z-S
24.7.
Vondrov
D/Z-S
24.7.
Trojanovice
D/Z-L+pony
24.7.
Svratka
Z-L
29.7.
Litomyšl
ZL-S
29.-30.7.
Šinkvice
A/T
29.7.
Ostrava - St. Bělá
Z-S
29.7.
Humpolec
ZL-S
30.7.
Praha Gabrielka
Z-L
30.7.
Řitka
D/Z-S+pony
30.-31.7.
Stará Boleslav
Z-S
30.-31.7.
Louňovice
ZM-S OP sen.
30.7.
Jemčina
zrušeno
30.-31.7.
Bernartice
ZM-ST OM-J,Y, sen.
30.-31.7.
Děčín ZM-T, D/Z-L OM děti+pony
30.-31.7.
Litomyšl
ZM-S+pony
30.-31.7.
Deštné v Orl.Horách Z-L OM pony
30.7.
Drásov
Z-L+pony
30.-31.7.
Ostrava - St. Bělá
Z-S
30.-31.7.
Rudná pod Pradědem
ZM-L, D/Z-S+pony
30.7.
Baška
Z-L
30.-31.7.
Mariánské Lázně MČR - J, Y, sen.
30.7.
Humpolec
Z-S

Skutečnou zkoušku podstoupilo kolbiště v Mostě při dalším kole Orling Junior Cup, které se konalo ve dnech 25.-26. června. Vodní přívalová smršť donutila pořadatele v průběhu soboty soutěže zrušit a jak to v Mostě vypadalo dokládají fotografie P. Bielikové. O to neuvěřitelnější je, že nedělní program již pokračoval beze změn a kolbiště se s přívaly vody dokázalo přes noc vyrovnat. Vítězem dalšího
kola Orling junior Cup se stala Z. Líkařová na AMAR (Stáj R. Líkařová) a v závěrečném -ST**- (19 start.) po rozeskakování čtyř dvojic
zvítězil V. Aschenbrier na QUALITA 2 (Stáj Židovice) (další viz Výsledky).
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Ve Strakonicích
na kajaku
Stáj Polák - Schaumann Team
ve spolupráci s generálním sponzorem firmou Schaumann ČR s.r.o.
Volyně zvou všechny příznivce skokového jezdectví na VIII. kolo ČSP
konaného ve dnech 22. - 24. července v jezdeckém areálu ve
Strakonicích.
V pátek začínají soutěže v 10.00
hodin dvoufázovým skákáním
110/120 cm, následně dvoufázové
skákání 120/130 cm a 130/140 cm.
V sobotu zahajuje program také
v 10.00 hodin parkurem -L- - Pohár
starosty města a pokračuje parkurem -S- a -ST-.
V neděli soutěže začínají v 9.00
hodin a vyvrcholí parkurem VC
Strakonic -T**- pod záštitou firmy
Schaumann ČR, který bude započítáván jako VIII. kolo ČSP.
Především pro diváky bude v neděli
zpestřením soutěž o motorový skútr
v kombinované soutěži kůň - kajak
přes řeku Otavu. Celková dotace
závodů je 182 000,- Kč.

Británii. I když byli zástupci stáje
3K Poděbrady z vystoupením své
jezdkyně spokojeni, o účasti v Anglii
vzhledem k možnostem koně, zkušenostem jezdkyně i ekonomické
náročnosti startu neuvažovali.

Výsledky
Ruda Lány 22.5 -Z- (17) 1. Rosická - BLUE
CHIP CANDY (JS Císařský Ostrov), -ZL- (9) 1.
Rosická - HÁJENKA (JS Císařský Ostrov), vozatajství -A1- 1. Barták (JK Benice), -A2- 1. Vyrtych (JK
Březno).
Plzeň Bory 11.-12.6. -ZM- děti (10) 1. Oulický HAAZ (TJ Sokol Husinec), -ZM- (20) 1. Pěchouček CACOR (JK Tachov), -Z- (67) 1. Dohnal - ATOMINO
(JK Slavia VŠ Plzeň), -ZL- (52) 1. Mašek - KOHEN
(Ing. Petr Dajbych), -L- (17) 1. Mašek - KOHEN (Ing.
Petr Dajbych), -Z- (26) 1. Dohnal - ORLET 1 (JK
Slavia VŠ Plzeň), -ZL- (33) 1. Mašek - LANDO (Ing.
Petr Dajbych), -L- (38) 1. Zvára - DERRICK 1 (JK
Tachov), -S*- (22) 1. Daněk - GINA LA MEXICO (JK
Equus Hořovice), 2. Luža - JAMES BOND-S (JS
Schneider), 3. Zvára - DERRICK 1 (JK Tachov), 4.
Dohnal - BELFAST 1 (JK Slavia VŠ Plzeň), 5.
Dohnal - NAVAHO (JK Slavia VŠ Plzeň).
Svoboda n.Úpou 26.6. MvčO ve skocích -ZL(20) 1. Skřivanová - TORA (Manon Litomyšl), přebor
dětí 1. Skřivanová - TORA (Manon Litomyšl), -L- (16)
1. Zajíc - MAURICIO (JK Vysoké Mýto), 2. Stará HEKA (JK Žel. Hory), 3. Červinková - VIST (Pastviny
Pilníkov), přebor jun. 1. Stará - HEKA (JK Žel. Hory),
-S- (12) 1. Pejosová - CONDOR (Krakonoš Trutnov),
2. Sojka - GALIA (Hippo Topol), 3. Doleželová - SIR
BENTO (Krakonoš Trutnov), přebor ml. jezdci 1.
Pejosová - CONDOR (Krakonoš Trutnov), -ST- (9) 1.
Šmatolánová - VIBRACE (Šmaspol Hořice), 2. Sojka
- GALIA (Hippo Topol), 3. Doleželová - SIR BENTO
(Krakonoš Trutnov).
Vondrov 26.6. drezúra -L 1- (10) 1. Půlpánová
st. - HATUM (Equus Kinsky), -L 5- (9) 1. Půlpánová
st. - HATUM (Equus Kinsky), -DU- (14) 1.
Padevětová - EVITA (Ladislav Umlauf), -JU- (7) 1.
Šašková - Whisky 3 (JK P+P Třeboň).
Most 25.-26. 6. dvouf. sk. 100/110 (69) 1.
Beranová - SIMON (JK Adéla Praha), -ZL- (44) 1.
Mestenhauserová - QUEREN (JK Mělník), -L- (19) 1.
Mestenhauserová - QUEREN (JK Mělník), -L**- (31)

ČR do Pobaltí
Koně společnosti In Expo Group,
která sídlí v Praze na Císařském
ostrově se zúčastní dvou pobaltských CSI. S koňmi KODARCO
a MAMA MIA by měl do Litvy
a Lotyšska odcestovat M. Šlechta,
který přesídlil ze Všemil do Prahy.
Na dalších koních, které za JK
Všemily předváděl K. Papoušek
CATRICK ORION a MAGIC BOY
se objeví R. Chellberg. První
vystoupení našeho minitýmu bude
při CSI-W Riga v Litvě, které se
koná 22.-24. července a druhé pak
při lotyšském CSI-W ve dnech 29.31. července ve Vilniusu.

Halové CSI?
Jak se nám podařilo zjistit, společnost In Expo Group požádala
prostřednictvím ČJF o pořadatelství
halového CSI*. To by se mělo
konat v březnu roku 2006. Od této
idei již není daleko k úvaze
o budoucím českém halovém CSIW. Světový pohár v české hale by
určitě naší zemi slušel.

V rámci dalšího kola soutěží
Zlaté podkovy se ve dnech 1.-3.
července konalo v Kolesách
i mistrovství východočeské
oblasti ve všestrannosti. Mezi
pony si jak v otevřené soutěži
tak v šampionátu nejlépe vedla
B. Kubištová na LILLY FEE
(Hřebčín Kubišta Humburky)
a v nejtěžší soutěži Zlaté podkově a současně mistrovství mladých jezdců a seniorů oblasti
zvítězila L. Seifertová na DENISA (JŠ Pastviny Pilníkov)

Ještě Altenfelden

Inzerce
● Chov koní Nebanice přijme ošetřovatele/ku/ hříbat. Nástup
1. 9. 2005 tel. 731472316
● Prodej sportovních parkurových koní ve věku od 4 do 9 let,
výkonnost stupně Z - ST. Koně v různém stupni přípravy
jak pro začátečníky, tak pro ambiciózní jezdce. Kontakt:
221 877 251, 221 877 254.

Opět pod
Humprechtem
Třetí ročník Memoriálu Vladimíra
Havránka pořádá ve dnech 23. 24. července JK Sobotka. Kolbiště
pod hradem Humprecht nabídne
skokové soutěže -ZM- až -S**-.
Soutěžící čeká i finanční dotace pro
nejlépe upravenou dvojici. Celkově
bude vyplaceno 55 500,- Kč.
Podrobné informace na 604 103 493,
nebo na www.vco-cjf.cz

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

Při drezúrních závodech ve
Vondrově nedaleko Hluboké n.V.
zvítězila 26. června v úloze -L 1i -L 5- L. Půlpánová st. na
HATUM z hřebčína Equus Kinsky

1. Navrátil - IRLANDA (Stáj Vondráček - Hřebčín),
stupň. obt. do 120 (31) 1. Moulisová - CHANTAL 1
(JK R.I.Z. Chomutov), 2. Šmahelová - FILIP 5 (TJ JO
Nisa Jablonec), 3. Mestenhauserová - SABINA 3 (JK
Mělník), -S- (14) 1. Líkařová - AMAR (Stáj Renata
Líkařová), 2. Mazánková - SHANTE (Inest Servis, s.
r. o.), 3. Němcová - NIKOLA 10 (Stáj Dani Zbořice),
4. Doležal - ROCKINA (JK PZOO Chomutov), 5.
Krčmářová - KOBRA (JK Fapaso), -S**- (31) 1.
Pecháček - VENEUR (Stáj Jiří Pecháček), 2.
Motyguine - STRANGER VEMEX (JK Všetice), 3.
Chýle - DUBIRA (Sportovní stáj Chýle), 4. Pecháček
- ONASSIS (Stáj Jiří Pecháček), 5. Aschenbrier QALITA 2 (Stáj Židovice), -ST- (19) 1. Aschenbrier QALITA 2 (Stáj Židovice), 2. Doležal - CHARLOTTE
(JK PZOO Chomutov), 3. Chýle - ROMMEL (Sport.
Stáj Chýle), 4. Bieliková - ALF (Hipodrom Most), 5.
Líkařová - LORD (Stáj Renata Líkařová), -S- obl.
mistr. ml. jezd. (4) 1. Mazánková - SHANTE (Inest
Servis, s.r.o.), -S- obl. mistr. žen (4) 1. Nováková FOR (Bon Equi Club Louny), -ST- obl. mistr. mužů
(6) 1. Aschenbrier - QALITA 2 (Stáj Židovice).
Heroutice 1.-3.7. CSIP-B národní soutěže děti do 12 let 60 cm pony 120 cm (5) 1. Maludová LUCINDA (Natur), 75 cm pony 135 cm (16) 1. Retka
- HARFIARZ (POL), 2. Strnadlová - ŠIFR
(Trojanovice), 85 cm pony 148 cm (10) 1. Novák BANJO (JK Tarpan), 70 cm pony do 120 cm (4) 1.
Piasecka - BREENAKKER∞S (POL), 2. Maludová LUCINDA (Natur), 80 cm pony do 135 cm (15) 1.
Pavlíková - GOLDBAR (JK Všemily), 90 cm pony
148 cm (9) 1. Strnadlová - MARIO 2 (Trojanovice),
100 cm pony do 148 cm (9) 1. Vojtková - MORESKA
1 (Stará Boleslav), 70 cm pony 120 cm (4) Piasecka
- BREENAKKER’S (POL), 2. Maludová - LUCINDA
(Natur), 90 cm pony 148 cm (14) 1. Strnadlová MARIO 2 (Trojanovice), národní finále 85 cm pony
do 135 cm (14) 1. Pavlíková - PRINC 11 (JK
Všemily), 2. Jelínková - VERDI 2 (JS Veveří), 3.
Krulichová - GEJŠA 1 (JK Mělník), národní finále 100
cm pony 148 cm (9) 1. Krulichová - NIGHT BOY La
Boheme (JK Mělník), 2. Šimáčková - NOBLESS (JK
Choťánky), 3. Mazalová - ANGELIKA 6 (JK PAM),
mezinárodní soutěže 95 cm pony 148 cm (11) 1.
Šimáčková - NOBLESS (Choťánky), 2. Krulichová -

- 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

Zástupce firmy Böckmann
firma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všechny druhy vozíků možnost leasingu
BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

V minulém čísle jsme obsáhle
referovali o vystoupení našich spřežení při CAI Altenfelden (RAK 16.19. června). Zapomněli jsme se
zmínit o dobrém vystoupení
L. Machové mezi jednospřežími
pony. Naše jezdkyně skončila na 8.
místě a dokončenou soutěží si tak
i splnila kvalifikaci na světový šampionát v Catton Hall ve Velké

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 00 PlzeÀ
Tel./fax: 377 451 914

ekvitan@ekvitan.cz
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Vnitřní
a venkovní
boxy dle
evropských
parametrů

NIGHT BOY La Boheme (JK Mělník), 3. Vojtková MORESKA (Stará Boleslav), dvouf. sk. 75/85 cm
pony 140 cm (12) 1. Smolenska - SPINWAY (POL),
2. Bačkovská - MIMOSA (JK Všemily), 3.
Dabkowska - BLYSKAWICA (POL), 105 cm pony
148 cm (19) 1. Bulka - STARLIGHT (POL), .4.
Pavlíková - INES 1 (JK Všemily), 90 cm pony 140
cm (12) 1. Pavlíková - CIPÍSEK (JK Všemily), 2.
Szubert - LA BOURQUET (POL), 3. Tomaidesová SANDY 1 (JK Louňovice), dvouf. sk. 120/125 pony
148 cm (7) 1. Rubaskiewicz - HOLZ SPORT
(POL),.3. Krátká - WANTON∞S ANTHONY (JK
Mělník), 85 cm pony 140 cm (14) 1. Dabkowska BLYSKAWICA (POL),.3. Bačkovská - MIMOSA (JK
Všemily), 110 cm pony 148 cm (18) 1. Bačkovská MARLOW 1 (JK Všemily), 2. Pažoudková - LIPAN
(Alfa Bakov), 3. Erbeková - PRETTY 3 (JK Union
Brno), stupň.obt. do 100 + žolík pony do 140 cm
(11) 1. Bačkovskaá - MIMOSA (JK Všemily), 2.
Szubert - LA BOURQUET (POL), 3. Tomaidesová ELIOT 2 (JK Louňovice), stupň.obt. do 120 + žolík
pony do 148 cm (9) 1. Hudcová - FEŠÁK IWT (JK
Dítě a kůň), 2. Hažmuková - E.T.-LORICUS (JS Bost
B.), 3. Szubert - BURGHOF’S VOYAGER (POL), 90
cm pony 140 cm (5) 1. Vojtková - PATRIK 2 (Stará
Boleslav), 110 cm pony 148 cm (8) 1. Szubert BURGHOF’S VOYAGER (POL), 2. Vachutková PEGAS 12 (Dubicko), 3. Krátká - KIMBER (JK
Mělník), Grand Prix (dvě kola) 100 cm + 110 cm
(14) 1. Dabkoxska - BLYSKAWICA, 2. Strzalkowski MOBIA (oba POL), 3. Příhodová - MISS CALIBRUM
(JK PAM), Grand Prix (dvě kola) 115 cm + 120 cm
(13) 1. Krátká - WANTON∞S ANTHONY (JK Mělník),
2. Szubert - BURGHOF∞S VOYAGER (POL).

Bělčice 2.7. -ZM- (7) 1. Zušťák - SELEST (stáj
Humpolec), -Z- (26) 1. Fiala - JURÁŠEK (Stáj Leon
Blatná), -ZL- (18) 1. Žejdlová - CARMEN (JO
Trnová).
Nebanice 2.-3.7. drezúra -Z 1- (9) 1. Černovská
- CHASA (TJ Agro Cheb - Nebanice), -L 0- (14) 1.
Härlein - Top Dusty (SRN), -S 0- (5) 1. Härlein PRINC NANTANO (SRN), -JD- (5)1. Müller - FLYING CHANGE (SRN), -SG- (9)1. Müller - FLYING
CHANGE (SRN), 3.Nágrová - COMPAS K (JS
Mariánské Láz), -L1-(8) 1. Härlein - PRINC NANTANO (SRN), -S 1-(5) 1. Härlein - TOP DUSTY (SRN),
-SG- (6) 1. Müller - FLYING-CHANGE (SRN),
3.Nágrová - COMPAS K (JS Mariánské Láz.).
Kolesa 1.-3.7. všestrannost ZP (14) 1.
Seifertová - DENISA (Pastviny Pilníkov), 2. Grodlová
- FINLANDIA (Glod Čejov), 3. Dvořáková - PORLANA (Cavalier Rynárec), SP (29) 1. Dvořáková - BEATRICE (Cavalier Rynárec), 2. Vaněk - GULLIVER
(Ratibořické Hory), 3. Hájková - QUINT (Farma pod
Lipou), BP (21) 1. Borovcová - LAVELA (JO Tůně),
2. Svobodová - DOVEN (Pastviny Pilníkov), 3.
Pejřilová - ARNIKA (HJK), SN (17) 1. Adamcová SEBASTIAN (Podorlicko Letohrad), 2. Němečková KAILA (Slavíkov), 3. Vančura - OMEGA (JK
Kunčice), pony (20) 1. Kubištová - LILLY FEE, 2.
Kvapilová - PAMELA (obě Hřebčín Kubišta), 3.
Behalová - BAK (Beka Loučka), přebor VčO sen. +
ml. jezdci (ZP) 1. Seifertová - DENISA (Pastviny
Pilníkov), junioři (SP) 1. Hájková - QUINT (Farma
pod Lipou), děti (BP) 1. Borovcová - LAVELA (JO
Tůně), pony 1. Kubištová - LILLY FEE (Hřebčín
Kubišta).
Moravský Krumlov 1.-3.7. MJmO ve spřežení

dvojspřeží -T- 1. Nesvačil (JK Moravský Krumlov),
2. Kratochvíl (JK Fiakr Brno), 3. Myslík (Hipoklub
Lednice), další soutěže -T- dvojspřeží (8) 1.
Nesvačil (JK Moravský Krumlov), 2. Vyrtych (stáj
Březno), 3. Kratochvíl (JK Fiakr Brno), jednospřeží
(12) 1. Exnar (Havlíčkův Brod), dvojspřeží - pony 1.
Votoupal (JK Moravský Krumlov).
Brno - Veveří 2. - 3.7. dvouf. sk.100/110 (24) 1.
Holešovský - BOREK 1 (Hipoklub Natur), -ZL- (28) 1.
Vachutka - CALIPPA - T (TJJ Pegas Bohdaneč),
dvouf. sk. 110/120 (26) 1. Matyska - CEDRON (JK
Mahu Modřice), -L- (19) 1. Matyska - LYNCH 1 (JK
Mahu Modřice), dvouf. sk. 100/110 (27) 1.
Skřivanová - IRIS(stáj Manon), -ZL- (48) 1. Matyska
- LYNCH 1 (JK Mahu Modřice), -L- (26) 1. Slezák CESAR 5 (JO Misl), -S- (1) 1. Toth - ESEJ (JS
Belcredi), 2. Vachutka - WINSTON - G (TJJ Pegas
Bohdaneč), 3. Plachý - LUCKY LUKE (TJ
Poděbrady).

Brno - Veveří 5.7. KMK -ZL- 4.letí - klisny (14)
1. GRACE 2 - Hruška (Opava Kateřinky), -ZL- 4.letí hřebci (10) 1. MANGO Auto Sita (Hruška (Opava
Kateřinky), -L- 5.letí - klisny (10) 1. CONSTANCE Navrátil (stáj Vondráček), -L- 5.letí - hřebci (7) 1.
CHARLESTON Auto Sita - Hruška (Opava Kat.), -S6.letí - klisny (7) 1. TORA 1 - Skřivan (stáj Manon), S- 6 letí - hřebci (5) 1. ESTE-COM-N - Opatrný (stáj
Hořovice).
Kluky 5.7. -ZM- pro 4 a 5 leté start. 1. rokem (6)
1. Bayerová - REBEL 8 (Jezd. sdružení Obora), -ZMděti (4) 1. Horniačeková - ORION (TJ POPRAD), -Zjun. (13) 1. Tošovská - DIXON (Stáj Moudrý), -Zostatní (12) 1. Jandourek - LASER (Stáj EQUEST),
stupň. obt. do 110 cm + žolík (24) 1. Tošovská CITA 5 (Stáj Moudrý), -L**- (11) 1. Vojtková - ADÉ
(JK St. Boleslav), 2. Crnková - JANTAR MISI (JS
Bost B), 3. Pauzr - DONCHAIN (Chov koní B.
Pauzr).
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