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Cáchy – zahájeno
ném, cášském sídle Nadine Capellmann, musel pro
lehká zranění koní udělat na poslední chvíli ve svém
týmu dvě změny. Klause Husenbetha nahradil Hubertus Schmidt a Isabell Werth přesedla z WARUM
NICHT na SATCHMO.
Pro Holanďany nezačala soutěž nijak šťastně. Laurens van Lieren musel po příchodu na opracoviště, na
zásah stewarda vyměnit sedlovou dečku, protože obsahovala nepovolené logo sponzora a na samotné opracování mu zbylo jen 30 minut. Na obdélníku pak jel na
10letém HEXAGON’S OLLRIGHT(68,5) velmi opatrně
a projevilo se to i na známkách. Podobný, i když lepší
dojem zanechala i 29letá, jedenáctá z Athen, Imke
Schellekens-Bartels na hanoverské v Holandsku
odchované 13leté SUNRISE(71,542), když i na její jízdě byla příliš patrná snaha hlavně neudělat chybu.
V sobotu 19. srpna byly zahájeny páté Světové jezdecké hry, které po šestnácti letech doputovaly až do
srdce světového jezdeckého sportu, kterým jsou bezesporu německé Cáchy. Od prvních dní celosvětově nejsledovanější jezdecká událost svým rozsahem i mediální sledovaností překročila veškeré hranice. Světové
jezdecké hry v Cáchách vstoupí do historie jistě mnoha
momenty. Po prvním týdnu je naprosto jasné, že se
německým pořadatelům podařil záměr přenesení drezurních soutěží na centrální stadion. Světová drezura
dosud nezažila soutěž před 50 000 diváky a kulisa hledišť, připomínající spíše anglickou Premier legue, jistě
vstoupí do historie. Ale začněme popořadě.

Endurance
Jako první zahájili jezdci endurance a jejich soutěž
byla na programu v pondělí 21. srpna. K soutěži
nastoupilo celkem 159 dvojic. O velké přísnosti a striktnímu dodržování pravidel svědčí skutečnost, že v průběhu závodu bylo v pěti kontrolách vyřazeno ze soutěže celkem 94 dvojic a dokončilo tak pouze 65 koní.
Z prvenství se radoval španělský závodník M. Vila
Ubach na arabském valachovi HUNGARES. Česká
republika zde měla čtyři zástupce, ale ani jediný do
cíle nedorazil. Postupně byli ze soutěže vyřazeni
P. Jadlovský na SUMIKA a H. Terebová - KORYNA
(1. kontrola), L. Matějčková - SAFÍR (3. kontrola) a nejdále se dostal J. Široký na CEZARIO MANFRED
(4. kontrola). Mistrovský titul družstev si odvezla Francie před Švýcarskem a Portugalskem.

Nejlepší úlohu prvního dne předvedla německá
mistryně Heike Kemmer na 13letém BONAPARTE se
75,792 procenty a spolu s Hubertusem Schmidtem na
poněkud mdlé WANSUELA SUERTE (69,208) zajistili
německému týmu v polovině soutěže solidní náskok.
Rozhodlo se však druhý den. Čekalo se jak zareaguje
světová jednička Anky van Grunsven, ale zjevně „přetočený“ KELTEC SALINERO působil velmi nervózním
dojmem. Při přechodu do cvalu přeskočil na kontra
nohu, chyboval v dvojkové řadě a na závěr se mu
nepodařilo ani zastavit. Byla oceněna 75 procenty.
Na obdélníku se pak objevila Isabell Werth, předvedla svoji typickou razantní, energickou jízdu
a SATCHMO šel nad poměry. Získala shodně 75 %.

(Pokračování na str. 2)

Finále ČSP popáté
Český skokový pohár má za sebou pátý ročník
a v uplynulých 14 dnech proběhla závěrečná dvě
kola ve Strakonicích a v areálu Jezdecké společnosti Belcredi v Brně. Zde se také konalo Finále
ČSP 2006, ve kterém se utkali nejlepší čtyři jezdci s rotací koní. Ale nepředbíhejme.

Nejprve do Strakonice
Do jihočeských Strakonic cestovali jezdci
k ČSP podruhé. Zdejší kolbiště pod strakonickým
hradem na břehu Otavy patří svými rozměry mezi
místa, která staví před jezdce i stavitele kursů
poněkud komplikovanější úkoly. Na druhé straně

pořadatelé v čele se S. Polákem dokáží zajistit
kvalitní dotace i nebývale štědré věcné ceny.
I proto si i letos kolbiště stáje Schaumann Team
S. Poláka přijeli 18.-20. srpna, vedle téměř všech
jezdců české skokové špičky, vyzkoušet i závodníci ze Slovenska a Polska.
V sobotu byl vrcholem programu Memoriál
Jana Papouška (-ST**-) o 150 000,- Kč. V neděli
pak závěrečné Velké ceně předcházela, stejně
jako v loňském roce, kombinovaná soutěž kůň kajak. Ta byla pochopitelně určená především
pro pobavení diváků, ale protože se soutěžilo

(Pokračování na str. 4)

Drezura
Drezurní soutěže zahajovaly 22. srpna a byly ukončeny v sobotu 26. srpna. Již před zahájením letošních
Her, bylo jasné, že v soutěži drezurních týmů se o zlato utkají družstva Holandska a Německa a dlouho
dopředu favorizovaly všechny světové sázkové kanceláře Holanďany. Samotný průběh šampionátu už tomu
však neodpovídal.
Úlohou v soutěži týmů byla Grand Prix a jezdilo se
na hlavním stadionu před více než 32 000 diváky, což
byla pro drezuristy nevídaná zkušenost. Soutěž byla
rozložena do dvou dnů, zúčastnilo se celkem 17 národů a startovalo celkem 85 koní. Soutěž družstev byla
povinná také všechny jednotlivce, protože jen třicet
nejlepších postupovalo do páteční GP Special.
Spolkový trenér Německa Holger Schmezer, na
soustředění, které probíhalo v jen tři kilometry vzdále-

Pátým vítězem Finále Českého skokového poháru se stal v Brně J. Skřivan
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Cáchy zahájeno
(Dokončení ze str. 1)
Poslední světová mistryně, Nadine Capellmann, dosáhla na ELVIS VA přes drobné chyby ve výměnách 1-1
a v cvalové piruetě, 72,833 procentního bodu.
Odvrátit holandskou prohru mohl ještě Edward Gal
s 13letým hřebcem GROUP 4 SECURICOR LINGH,
ale musel by získat minimálně 77% a to se mu v GP
ještě nikdy nepodařilo. Jeho výkon byl nepřesvědčivý
a byl oceněn 71,375%.
Bylo to velké vítězství a Němci vyhráli zcela zaslouženě. Za posledních 43 let přivezlo německé drezurní
družstvo tituly ze všech Olympijských her, Mistrovství
světa i Mistrovství Evropy. Samotné Mistrovství světa
vyhráli už podesáté.
Vůbec nejlepší výkon soutěže předvedl 29letý Dán
Andreas Helstrand na teprve 9leté bělce BLUE HORSE MATINE za který získal 76,333%. Z „exotických“
zemí zaujala velmi profesionálním výkonem v Německu se připravující Mexičanka Bernadette Pujals na
hanoverském hřebci VINCENT se ziskem 70%.
Strhující boj se odehrál i mezi třemi adepty o bronzovou medaili. Tu nakonec získala USA, čtvrté bylo
Dánsko a páté Švédsko.

Druhá sada medailí se udělovala
v Grand Prix Speciál
Na 40 000 diváků bylo svědky úchvatné detektivky.
Když dojela úřadující olympijská vítězka Anky van
Grunsven a dvanáctiletý hanoverský valach KELTEC
SALINERO, po vynikajícím a takřka bezchybném výkonu se 77,8 procenty, už si byla jistá zlatou medailí. To
by ale nesměla několik minut později startovat 37letá
Isabell Werth. Vsadila všechno na jednu kartu a od
prvního momentu bylo zcela jasné, že to tak nenechá.
Její jízda byla razantní, odvážná, suverénní a dvanáctiletý SATCHMO ze sebe vydal všechno. Zaslouženou
odměnou jim bylo 79,48 procenta. Bronzovou medaili
získal Dán Andreas Helgstrand na dánské klisně BLUE
HORS MATINE.

Kür který vejde do dějin
Sobotní večerní KÜR, bylo jedinečné představeni
pro patnáctku nejlepších z GP Special. Od vyprodaného padesátitisícového stadionu se dostalo všem patnácti konkurentům, kteří jezdili v této soutěži, chvály,
uznání, a hlasitého potlesku.
Triumfovala Anky Van Grunsven (NED), když zajela
svoji nádhernou sestavu s velkým citem a KELTEC
SALINERO překonal všechny pochybnosti těžkého
týdne. Jejich tanec na hudbu Edith Piaf, byl ukázkou
dokonalé harmonie a oprávněně byla oceněna 86,5%.
Velký aplaus si zasloužil a stříbrná medaile jde do
Dánska, zásluhou Andrease Helgstranda na 9leté
BLUE HORSE MATINE (81,5%). Andraes Helgstrand
se ukázal jako největší překvapení celého šampionátu.
Jeho KÜR byl velmi citlivě sestaven vzhledem k mládí
klisny. Bylo to senzační představení které zcela strhlo
diváky ke skandovanému potlesku. Bronz brala po
vyrovnaném výkonu včerejší vítězka Isabell Werth na
SATCHMO (80.75 %). Předvedla dobrou sestavu.
Svou hvězdnou chvíli zažila předešlý den. Svoji účast
zhodnotila s úsměvem Anky Van Grunsven takto: „První den byl SALINERO ve formě, ale já ne. Druhý den
jsme byli oba skvělí, ale Isabell byla lepši a dneska
jsme ji to oplatili, takže je to v pořádku.“
Všichni tři jezdci vyjádřili spokojenost s novým
modelem, podle kterého byly přiděleny zvláštní medaile za Grand Prix, Grand Prix Special i za KÜR. Ponechává to napětí po dobu celé soutěže a přidává to další náboj. Každá zkouška získává svoji skutečnou cenu,
každá zkouška je novou výzvou a napětí neustupuje
až do úplného závěru.
Atmosféra na hlavním stadionu přidala drezůře nový
rozměr a pro všechny zúčastněné byla nezapomenutelným zážitkem, následně zprostředkovaným diky velkoryse pojatým přenosům Eurosportu do celého světa.

Gratulace pro BORNA
Mistrovství světa v drezuře se konalo sice bez české účasti, ale značka CZ se zde přeci jen objevila. Za
belgický národní tým (13. místo) nastoupil český teplokrevník BORN. Dnes, už 16ti letého hnědáka ze stáje
Jana Bubna v Zádolí u Vysokého Mýta, si pamatujeme
z našich drezurních kolbišť. V jeho 12 letech na soustředění u trenéra Geeta učaroval svoji pasáží a piafou
belgické jezdkyni Francoise Hologne-Joux. Tato jezdkyně s ním nyní po úspěšných kvalifikacích v Holandsku a Francii startovala v Cáchách.
-dvoř-

Všestrannost
První týden her patřil i všestrannosti. Bohužel náš
olympionik Jaroslav Hatla sledoval závod pouze přes
televizní obrazovku, ale i tak jsme ho požádali o zhod-

nocení: „Musím říct, že se mi na televizi dívalo trochu
těžko. Tak dlouho to vypadalo, že budeme s BERYM
u toho, tolik práce a kilometrů jsme najezdili a nakonec
jen pár dní před závodem jsme museli vše odvolat.
Šampionát v Cáchách však plně zapadnul do současného trendu, kterými se soutěže všestrannosti ubírají. Pochopitelně stále je v centru největší divácké
pozornosti cros a pojetí jeho tvorby se za poslední
desetiletí změnilo k nepoznání. Že se terénní jízdy staví
stále více technicky náročně to je již známé, ale to co
stálo v Cáchách zatím skutečně nemá obdoby. Dávno
pryč jsou doby, kdy se dalo v crosu v přímých variantách jet naplno. V dnešních překážkách se musí počítat cvalové skoky a v Cáchách byli jezdci postaveni
i před rozhodování zda ve vodě cválat na tři dopředu,
či na čtyři zpět a podle úspěchu či neúspěchu prvních
startujících ještě v průběhu závodu měnit své záměry
překonání překážek. Tato supertechnická náročnost
překážek plní jistě účel, který byl především sledován
a snižuje se výrazně riziko pádu. Na druhé straně se
i v přímých překonání ztratí v překážce velmi mnoho
času a to pak klade výrazně vyšší nároky na rychlost
cvalu mezi skoky. V Cáchách byla na trati 6 380 m
předepsána rychlost 570 m/s a ukázalo se, že si opět
s tímto tempem dokáží poradit pouze plnokrevníci či
koně vysoko v krvi. Podle mého soudu se tak odstraněním steplee chase nijak nezvýšily naděje ostatních
plemen koní a opět se ukazuje, že ani v budoucnu to
bez krve ve všestrannosti nepůjde.
I když mě hodně mrzelo, že jsem v Cáchách nebyl,
optimismus do mě vlil především novozélandský
GLENGARRICK (A1/1), který ve svých dvaceti letech
skončil v Cáchách na 7. místě. BERY má tedy ještě
hodně času a je dobře, že jsme nechtěli na MS za každou cenu.“
A teď k samotnému průběhu soutěže. Na startu se
seřadilo 79 koní. Po drezuře zcela jasně vedla Němka
Betina Hoy na RINGWOOD COCKATOO s 36,5 body.
Terénní zkouška byla obrovským sítem a celkově druhou část soutěže nedokončilo 20 dvojic. B. Hoy inkasovala 7,20 bodu za čas a sestoupila na 2. místo a do
vedení se dostala Z. Phillips na TOV TOWN z Velké
Británie. Ta se sice neubránila v závěrečném parkuru
chybě o bodu za čas, protože však její největší konkurenti také chybovali stala se nakonec dcera britské
princezny Anny novou mistryní světa s výsledkem
46,70 bodů. Na 2. místě skončil Australan C. Fredericks na BEN ALONG TIME, který se na stříbrnou příčku vyhoupnul po bezchybném parkuru ze 4. pozice.
Bronz putuje do USA zásluhou dvojice A. Trvon
a POGGIO. B. Hoy inkasovala na parkuru 9 bodů
a skončila až šestá. Mezi 14 družstvy zvítězilo Německo před Velkou Británií a Austrálií.

Voltiž
Postřehy z Cách - pro časopis „Jezdec“ od vedoucí
našeho týmu Nory Hořické
Voltižní ekipa dorazila do Cách v sobotu 20. srpna
časně ráno, celou cestu lilo.To jsme ještě netušili, že
v dešti strávíme celý týden. Před dojezdem jsme kontaktovali šéfa české mise B. Rejnka, který ihned vyrazil
zjistit podrobnosti kde složit a ustájit koně a čekal na
náš příjezd. Přestože měl přesné pokyny kam máme
zajet, panovaly na závodišti velké organizační zmatky.
U bran byli neinformovaní hlídači, kteří pouze dodržovali příkaz nepustit nikoho bez cedulky a žádný logický
argument (auta plná výstroje a věcí pro koně bylo nutné vyložit a věci vynosit do stáje) nepřijímali a odkazovali nás na parkoviště vzdálené asi 5 km. Místní veterinář byl celou dobu s námi a snažil se nám pomoci
a řešit vše s klidem. Koně jsme vyložili, ustájili, vozíky
odpřáhli a ručně odtlačili ke stáji. Nakonec se nám
podařilo dostat dovnitř i auta, nesměla ale odjet.
Naši koně byli naštěstí ustájeni v prostorných
boxech ve zděné stáji. Jiní takové štěstí neměli. Mobilní zastřešené boxy, kde byli ustájeni jiní voltižní koně,
musely být po dvou dnech nepřetržitého deště odvodňovány.
Hned po ustájení koní jsme si vystáli frontu v akreditačním středisku, kde po usilovném pátrání v počítači
nakonec našli podklady o všech přihlášených. Dostali
jsme kartičky na krk a stali se součástí tisícihlavé jezdecké společnosti.
Hned odpoledne bylo na hlavním stadionu slavnostní zahájení. Mega akce, bohužel závodníci si ji neužili,
protože nastoupili na stadion v průvodu až půl hodiny
po začátku a neviděli nic z bohatého programu. Přesto, když jsme pochodovali ve slavnostním oblečení,
v zástupu za naší vlajkou, kterou nesl Petr Eim
a mávalo nám 40 tis.diváků, měli jsme všichni husí
kůži. V té chvíli dokonce přestalo pršet, svítilo slunce
a umocnilo tak slavnostní zážitek.
Voltižní soutěže probíhali na „Deutsche Bank Stadium“ a všechny tréninkové plochy byly soustředěny
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okolo. Kancelář byla také pod halou, dámy v ní byly
nesmírně vstřícné a usměvavé (a vydrželo jim to po
celou dobu závodů). Dostali jsme rozpis tréninků,
v podstatě „minutovník“, který byl pořadateli přísně
dodržován. Co bylo trochu nepochopitelné - bylo omezení, který den se smí pouze lonžovat a kdy pouze jezdit, o procházce s koněm na ruce ani nemluvě. Na
odbornost lonžéra, který by nejlépe měl vědět, co který
kůň potřebuje, nebral nikdo ohled. Navíc zavřít koně
na týden do omezeného prostoru box - hala - voltižní
kruh se nám nezdálo vůči koním fér. Za pomoci B. Rejnka, jsme kontaktovali šéfstewardku voltiže a následně
jsme pak mohli i na vymezený travnatý prostor.
V pondělí a úterý byly tréninkové dny, v úterý večer
a ve středu pak probíhala i generálka na závodním
kruhu, s hudbou, kterou si pořadatelé vyžádali hned po
příjezdu a natáhli do počítače. Jedinkrát nedošlo
k omylu s hudbou, pouze našemu Jakubovi Dujíčkovi jí
pustili dřív, bez jeho pokynu.
Závodní kruh byl nádherný a vkusný, uprostřed haly
pro 7 tisíc diváků na rohožích navezený světlý písek,
jeho vrstva ale musela být po trénincích snížena povrch byl příliš hluboký. Tato úprava byla provedena
během noci, ráno bylo vše v pořádku. Okolo kruhu
pásy modrých květin, travnaté rohože a ulička, kterou
se vbíhalo, lemovaná stromky. Novinkou byla „kiss and
cry aréna“, prostor, kam po odcvičení vstoupil voltižér
s lonžérem a vedoucím ekipy a čekali na výsledné
známky. Po celou dobu ho zabíraly kamery. Nic příjemného, když víte, že jste mohli zajet lépe a máte se
usmívat do kamery..
Všichni voltižéři byli ubytovaní ve „voltižní vesnici“ v kasárnách, půl hodiny cesty od závodiště. Cestovali
jsme místní kyvadlovou dopravou. Autobusy, které jezdily podle daného řádu po celý den. Pokud někdo
potřeboval jet jindy, nebyl problém objednat si cestu
mimo - tranzitem nebo osobním autem mercedes - který tuto akci sponzoroval. Ale svézt se v Mercedesu se
povedlo jen Lukáši Kloudovi, díky přátelství s hlavním
šéfem dopravního servisu, který se na Lukáše chodil
dívat, jak cvičí.
Trochu zvláštní na ubytování bylo to, že Slováci,
Češi a Maďaři bydleli na ubytovně typu montovaných
buněk, se sprchou a toaletou společnou pro kluky
i holky a s druhým sociálním zařízením venku. Další
ekipy byly ubytované v normálních budovách. Na ubytovně byla zima, topit nešlo, naštěstí naši měli sebou
„etaviru“ a přitápěli si. Po pár dnech pak organizátoři
zavedli sušárnu na každé ubytovně. Bydleli jsme ve
čtyřlůžkových pokojích, na snídani chodili kousek od
ubytovny a ostatní jídlo jsme měli na závodišti,
v Karli’s restaurantu. Jídla bylo dost a bylo dobré.
Ve středu se od rána konala veterinární přejímka.
Ze všech koní neprošla pouze naše NICOL a slovenský FLASH, oba koně pro skupinu. V holding boxu byl
i další kůň, toho ale po druhém předvedení na start
pustili. Naší NICOL hned podrobil veterinář prohlídce
a flex testu, po kterém Nicol ještě chvíli chodila pod
dekou v holding boxu, aby po druhém předvedení řekli
veterináři ústy hlavní rozhodčí paní Schwarzmann ono
osudné „we are sorry“. Vyloučení koně je samozřejmě
věcí veterináře a jeho pohledu, nikdo z nás nechce
našim koním ubližovat a jezdit na nich, pokud kulhají.
Ale koní, kteří nešli čistě na veterinární přejímce bylo
rozhodně víc. V sobotu byl pak dokonce švýcarský kůň
vyloučen na kruhu pro kulhání. Ostatní naši koně sice
prošli bez problémů, ale naše skupina musela startovat na náhradním koni ROBIN PURINA.
Ve středu na nás některé také dolehl pobyt v deštivém a studeném počasí, nachlazení a bolesti hlavy
a krku. Nejhůře bylo naší jedničce Petru Eimovi. Zpočátku to vypadalo, že má zatuhlý krk a potřebuje pomoc
fyzioterapeuta a masáž. Pak se ale přidala celková slabost a bolesti kloubů a bylo to. Za pomoci MUDr. Terberové z endurance týmu (děkujeme, Heleno!) se B. Rejnek s Petrem vydal k FEI doktorovi, aby nasadil léky,
které mu zaberou a nebudou proti zásadám dopingové
kontroly. Po asi čtyřhodinové anabázi doktor - recept lékárna dostal Petr antibiotika a s termoskou horkého
čaje se odjel potit na ubytovnu. Jak potom řekl, tím co
prošel, přes zimnici a horečku, už by nikdy projít nemusel. Vše co špatného se mu mohlo stát, stalo se v jednom týdnu - v době našeho pobytu v Cáchách.
Ve čtvrtek se konečně rozběhly soutěže - povinné
sestavy všech jednotlivců a skupin. Naši zajeli celkem
slušně - přesto - ovlivněni nervozitou - mohlo to být
lepší. Nevýhodou byl i los startovního pořadí, losoval
každý vedoucí ekipy pro své závodníky - nevděčná činnost. Našim jsem tak se svým asistentem Daliborem
Blažkem vytáhla 2. místo ve skupinách, mužích
i ženách. Naši tak startovali hned na začátku a to je
přece jenom nevýhoda, než se sejde publikum a srovnají rozhodčí..
Pátek se jely voltižní volné sestavy, ale zároveň na
hlavním stadionu finále drezurních soutěží. A tak kvůli
divákům, televizi, sponzorům a jiným jistě důležitějším
věcem startovala první půlka žen už v 8,30!!! Naše děvčata nezajela dost přesvědčivě, do finále nepostoupila.

ZE ZAHRANIČÍ
ČR tak obsadila - 27. místo Jana Sklenaříková, 38. místo Michaela Andrlíková a 45. místo Alice Eimová.
Pak byla dlouhá pauza (jely se drezury a tak nás
nepustili nikam opracovat koně, protože všechna opracoviště byla určena pro drezuru). Až v 17,00 hodin
startovala 2. polovina žen a po nich v 19,45 muži. Byla
to sice efektní podívaná - nasvícená hala, stadion plný,
venku tma - ale co to udělalo s psychikou koní, to
nikdo nečekal. Od 17 hod, kdy začal odpolední program, téměř všichni koně, kteří vstoupili na kruh, měli
problémy, plašili se, vyhazovali, utíkali pod cvičenci.
Snažili jsme se zjistit, čím to bylo, zda se někde neodrážela světla, něco nelesklo - nevíme. Zkrátka - něco
bylo jinak a koně to dobře poznali. Jak potom řekla
Pavlína Neprašová, zkušená lonžérka (CATALIN), při
jejich startu ještě bylo venku šero, přitom v hale plná
světla a z venku ještě svítily reflektory z hlavního stadionu. I ostřílení závodníci měli co dělat, aby zacvičili své
volné sestavy a neklid tohoto pozdního odpoledne dost
zamíchal s výsledky 1. kola. Kůň,
který startoval v soutěži mužů
jako první vyváděl tak, že voltižér
několikrát spadl a jeho volná
nemohla být hodnocena. Hned
po něm šel na start Petr Eim
a to, co předvedl CATALIN, nám
nahnalo slzy do očí. Z bezproblémového koně, který vždy v klidu
a spolehlivě cválal a přestože
hřebec, na kruhu nikdy nezlobil,
se stal naprosto nezvladatelným.
Ještě v klidu oklusal, ale po
nacválání začal vyhazovat
a „rotovat“ po kruhu a nereagoval na žádný povel své lonžérky.
Petr, kterému běžel časový limit,
musel naskočit a začít cvičit - ale
to se moc nedalo. Vynechal první
dva cviky, stoje, které se v té
rychlosti nedaly ustát a pak
pokračoval „výběrem“ cviků, které zvládnout šly i v té rychlosti.
V hale bylo ticho, nikdo nedýchal, Petr byl jedním z favoritů
a zkušené publikum to vědělo.
Petr zajel v té zběsilé minutě
maximum, které zajet šlo. Bohužel - známky za volnou
sestavu a celkově za 1. kolo nestačily na postup do
finále. Nepřejte si zažít naše pocity, když jsme stáli
v „kiss and cry“ aréně. Hala ale poděkovala potleskem
Petrovi za jeho výkon a sportovní chování. Jakub Dujíček asi nešel na start s dobrým pocitem, startoval jako
dvanáctý. CATALIN ze začátku vypadal dobře, ale po
pár cvicích začal opět rotovat a ani Jakubovi se nezdařilo předvést celou sestavu a nepostoupil do finále.
Celkově skončil Jakub na 18. a Petr na 19. místě.
Až někdy kolem půl desáté přišla řada na Lukáše
Kloudu, který zajel skvěle. Měl pátou nejlepší volnou
sestavu toho večera a do finále postoupil na 8. místě.
Jeho kůň DUKE byl ten večer ve výhodě, má za sebou
totiž policejní výcvik. Atmosféra v hale se však k večeru již uklidnila a viděli jsme i bezchybné jízdy.
V sobotu byly na programu volné sestavy skupin.
Naši na bílém ROBINOVI a v šedivo-oranžovo-bílých
dresech vypadali krásně a po povinných sestavách byli
na 8. místě. Ale i tady zapůsobila nervozita, ještě navýšená tím, že náhradník ROBIN má úplně jiný cval než
vyřazená NICOL, víc hází a to ve volné sestavě rozhodně není výhoda. Hala byla čerstvě nakropená a písek
vytvořil na podrážkách cviček jednolitou klouzavou vrstvičku. Volná sestava nevyšla podle našich představ
a netrpělivě jsme očekávali výsledky dalších skupin,
jestli postoupíme do finále. Nakonec to vyšlo. Z 15ti skupin šlo do finále 12 týmů a ČR postoupila z 11. místa.
Ve finále pak startovali - jak jinak - opět jako druzí.
Lukáše Kloudu čekala technická sestava - nebyl
však v dobrém rozpoložení, bolelo ho zápěstí, ale zajel
na maximum a své postavení si udržel.
Nedělní finále zahájily skupiny, naši zabojovali,
nedělali chyby a vyjeli si konečné 10. místo!
Lukáš pak ve finále předvedl vysoce ohodnocenou
volnou sestavu a udržel výborné 8. místo, mezi 27 nejlepšími muži světa! Na „nováčka“, jak se o něm psalo
na aachenském webu, výborný výkon.

Nově v rozhodování
Celé závody rozhodovalo novým systémem šest
rozhodčích - tři hodnotili koně a tři cvičení voltižéra.
Jejich hodnocení koní ale vyvolávalo vlny nesouhlasu,
nejprve v řadách zasvěcených, ve finále už i v publiku,
dokonce se i pískalo! Nejen že se známka u stejného
koně lišila během jedné minutové sestavy i o víc než
2 body, ale známkování různých koní různých voltižérů
nám připadalo spíš jako politikaření, komu pomoci
a koho stáhnout. Práce rozhodčího je namáhavá
a zodpovědná, v Cáchách se rozhodčím předvedlo 27
mužů, 55 žen a 15 skupin, v každé 7 voltižérů a bylo
potřeba všechny spravedlivě ohodnotit. Všichni se

ZPRÁVY
snažili , všichni se čtyři roky na tyto závody připravovali jak nejlépe uměli a všichni se snažili o maximální
výkon. A pak jen koukáte, jak některý kůň, který jde
pravidelně, na velkém kruhu, v kontaktu s lonžérem,
dostane nižší známku než jiný, který na kruhu zastaví
při nabíhání cvičence nebo rozkládal cval, jen proto, že
není ze „správné“ země? Na hodnocení koní je od
března t.r. v pravidlech doplněk - tabulka. Stejně jak
nespokojené publikum i my jsme měli dojem, že rozhodčí ji nestihli prostudovat.
Ale jinak - cášské závodiště je krásné, areál obrovský, tři velké stadiony a tribuny byly plné, i na voltiži,
u nás jev nevídaný. Škoda jen, že leckde organizace
vázla. Stěžovali si fotografové, šéfové misí i závodníci.
Například vedoucího polského týmu nepustili pořadatelé na „Národní večer“ voltižáků, jen proto, že neměl
jakousi zelenou pásku na ruce! Mimochodem - tento
večer se velice vydařil a naši závodníci roztleskali celý
sál svým vystoupením v „sexy“ oblečkách při taneční
ukázce, kterou pak při volné
zábavě ještě 2 x museli opakovat
a učit ostatní.
Daleko nepříjemnější je však
pocit, který vás po celou dobu
her doprovázel. Mám dojem, že
v dnešní době již taková mega
akce není o koních a sportu. Na
Světových jezdeckých hrách už
nebyli závodníci a jejich koně na
prvním místě. Daleko více to je
o vydělávání peněz. I když hlavní
suvenýr her - plyšoví koníci Karli - došli už ke konci prvního týdne.
Už z Prahy zdraví Nora Hořická, 28. srpna

Reining
Reingové soutěže probíhají
v Cáchách ve dnech 1. - 3. září.

Spřežení
V soutěži čtyřspřeží máme
kompletní tým, který je tvoří jezdci P. Vozáb, Z. Jirásek a
J. Nesvačil. Tato soutěž odstartovala ve středu 30. srpna a skončí v sobotu 2. září.

I skokany přivítal déšť
Finále Světových her obstarají pochopitelně skokané. V Cáchách se zaregistrovalo celkově 134 koní,
včetně našich CARTOUCHE (A. Opatrný), PINOT
GRIGIO (Z. Žíla), LA MANCHE-T (J. Papoušek), POMPÖS (V. Macánová) a ATLAS (O. Nágr). Zahřívací
kolo, včetně kondiční prohlídky absolvovali naši jezdci
dobře v pondělí 28. srpna. Bohužel zde skončili všechny naděje naší jedničky A. Opatrného, protože CARTOUCHE byl veterinární komisí vyřazen.
V úterý 29. srpna již bylo na programu první kolo.
Tím byla standardně honební soutěž (145/150 cm), která je již podle současného modelu započítávána i do
soutěže týmů. Při absenci A. Opatrného nemusela
vedoucí našeho týmu J. Beranová o sestavení družstva
přemýšlet. Celkově nastoupilo 116 dvojic a 25 týmů.
Bohužel celé úterý vytrvale pršelo. První polovina
pole zahajovala v 11.00 hodin a zde se prezentoval
Z. Žíla a V. Macánová. Parkur obsahoval několik variantních skoků, které byly problematičtější, ale zase
nabízely rychlejší absolvování kursu.
Příliš dobře nezahájil PINOT GRIGIO. Ten na šesté
překážce ztratil podkovu a to se ukázalo být velkým
handicapem. Po uklouznutí při nájezdu na dvojskok
z vodních příkopů, musel Z. Žíla udělat kruh. Po dvou dalších chybách a zdržení na trati pak inkasoval celkových
129,60 sekund a umístil se na celkovém 109. místě.
Přesně stejnou situaci zažila i V. Macánová. Ta chybovala jednou, ale i ona si udělal kruh při nepodařeném nájezdu na stejný dvojskok. Její výkon stačil na
106. příčku
Ve druhé polovině vidělo 40 000 diváků nejprve hrůzostrašný pád maďarské jezdkyně M. Hugyecz, která
startovala na legendární SUPERVILLE J. Turriho.
Koně musela odvézt veterinární ambulance a jeho
osud je velmi nejistý.
Náš tým pokračoval startem J. Papouška s LA MANCHE-T. Ten dokončil s jednou chybou v celkovém čase
94,50 a umístil se nejlépe z našich na 74. příčce. Poslední startoval O. Nágr (ATLAS) a tato dvojice dokončila po
zatížení 12 body v celkovém čase 117,35 (107.).
V prvním kole byla nejrychlejší Američanka B. Madden na AUTHENTIC v čase 77,62 s.
Česká republika se v soutěži 25 týmů zařadila před
středečními dvěma koly na 24. místo pouze před
Maďary. Do druhého dne vstupovalo na vedoucí pozici
Holandsko před USA a Brazílií, když tým Německa
překvapivě skončil po prvním kole až na 6. místě.
Podrobnosti o Světových jezdeckých hrách
v Cáchách naleznete na: www.aachen2006.com
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CSIO za dveřmi
Letošní CSIO Poděbrady se blíží a známé jsou
již i jména jezdců, kteří se do Poděbrad chystají.
V termínu jmenovitých přihlášek, který byl 20. srpna, se na Strahově sešly přihlášky téměř stovky
jezdců. Mezi přihlášenými jezdci ze 17 států světa
nechybí ani významná jména jako D. Demeersman a R. Helsen (Belgie), Christina a Tina Lund
(Dánsko), či syn Heleny Weinberg Thomas. Stavět parkury přijede opět Olaf Petersen.

V mohutnosti o auto
Na českých kolbištích byla dosud ve skoku
mohutnosti překonána hranice 215 cm (CSIOW Poděbrady 2002 Szándor Szás na DON
JUAN). V letošním roce bude vypsána ve spolupráci s ČSOB, ČSOB Pojišťovnou a Import Volkswagen Group speciální prémie za překonání výšky 217 cm - vůz VW Caddy v hodnotě 500 000
Kč. Pořadatelé zvou všechny jezdce k návštěvě
CSIO. Podrobnosti naleznete na www.csio.cz

Finále v Humpolci
Od pátku do neděle 18.-20. srpna probíhalo
v Humpolci 41. finále soutěží Zlaté podkovy. Na
programu byly všechny čtyři kategorie soutěží
všestrannosti (Soutěž nadějí, Bronzovám, Stříbrná a Zlatá podkova). Soutěže spřežení byly tentokrát vzhledem k přeplněnosti kalendáře i blížícím se Světovým jezdeckým hrám chudší.
Vypsána nebyla soutěž čtyřspřeží. Jednospřeží
měla na startu pouze tři jezdce a k soutěži dvojspřeží přijelo do Humpolce jenom devět párů,
když naši nejlepší reprezentovali v polské Warce.
Poněkud slabší oproti minulosti však byly
i startovní pole soutěží všestrannosti. Začíná se
ukazovat, že i tak tradiční místo jako je závodiště
v Humpolci, může mít problémy s naplněností
soutěží. I když se určitě jedná o naše nejlepší
závodiště, řada jezdců možná začíná mít z obtížnosti tratí v Humpolci obavy a tak volí raději,
v obrovském spektru dalších českých či středoevropských možností, jiné závody. Ani dotace
soutěže nejsou nijak závratné a protože vyhrát
může jen jeden na další již mnoho nezbývá.
Kursy soutěží všestrannosti vedly po podobných
tratích jak při nedávném CCI, ale byly pochopitelně
přizpůsobeny obtížnosti soutěží. I tak se soutěže
neobešly bez dramatických situací a opět došlo
k pádu s vážnými následky. Ten se nevyhnul ani
jedné z našich zkušenějších dvojic G. Adamcová SEBASTIAN. Její incident znamenal opět sanitku
na trati a konečná diagnóza zní - zlomený obratel.
Pro G. Adamcovou tak sezóna skončila.

Dvakrát Hatla
Neštěstí na jedné straně může znamenat štěstí
na straně druhé. Platí to i o situaci, která nastala
po zranění G. Adamcové. J. Hatla dostal ze stáje
TJ Podorlicko Letohrad nabídku ke startu při chovatelském šampionátu v Le Lion Angers ve druhé
polovině října v sedle 6letého SEBASTANA.
J. Hatlovi (Horse Academy Radimovice) se v
Humpolci dařilo i sportovně. Nejprve zvítězil v
Soutěži nadějí na ALVAR a pak i v hlavní soutěži
ve finále Zlaté podkovy na ARKÁDO. Zde byl druhý J. Kornalík na GIN FIZZ (Horymír Hostomice) a
třetí skončila mnohonásobná finálová vítězka
R. Dvořáková na BEATRICE (Cavalier Rynárec).
Tato jezdkyně se tentokrát radovala z prvenství ve Stříbrné podkově na DAMON a z poslední
vítězství (Bronzová podkova) si odvezla V. Příhodová na ROROK (JK PAM).
Mezi jezdci spřežení byl nejúspěšnější T. Barták ml. (jednospřeží) ze stáje Barták Nahorub a
J. Juran (stáj JUKO) zvítězil mezi dvojspřežími.

CAI-A Warka
Ve stejném termínu jako Finále Zlaté podkovy
se čtyři česká dvojspřeží vydala na mezinárodní
závody do polské Warky, která leží nedaleko Varšavy a soutěžní zkušenost zde v červenci udělali
již i naši skokoví jezdci.
Náš tým tvořili jezdci Afrodita Němčice otec a
syn Ladislav a Marek Jirgala s J. Hrouda. Z NH
Kladruby n.L. zde startoval i J. Nesvačil ml.
Nejlépe z našich si vedl M. Jirgala, který po
10. místě v drezúře, nejlepším maratonu a bezchybném parkuru skončil na výborném 3. místě.
J. Nesvačil skončil na sedmé příčce, L. Jirgala
byl dvanáctý a J. Hrouda čtrnáctý. Celkově startovalo 28 párů z Polska, SERN, Maďarska, USA,
Švýcarska a Velké Británie.

SPORT

REPORTÁŽE

Finále ČSP popáté
(Dokončení ze str. 1)
o motorový skútr, aktéři závodu se skutečně snažili. V hlavní soutěži pak čekalo na vítěze dokonce auto v hodnotě přes 200 000,- Kč.

Jindra se stěhuje
K Memoriálu Jana Papouška nastoupilo 63
dvojic a dvanáct koní se probojovalo do rozeskakování. I zde viděli diváci pět bezchybných výkonů a první vítězství, věnované vzpomínce na
nedávno zesnulého jihočeského trenéra, získal
se značným náskokem J. Jindra na MGT DIAS.
Ten sice na konci sezóny 2006 stále ještě startuje za JS Equitana sídlící v nedaleko Strakonic
v Martinicích. Je však již veřejně známé, že koncem roku se bude J. Jindra stěhovat a stáje
v Martinicích se již nebudou věnovat vrcholovému sportu. J. Jindra zatím zvažuje kam svoji stáj
přestěhuje a zatím ještě není rozhodnuto, se kterým místem bude v roce 2007 J. Jindra spojován.
Druhou příčku Memoriálu J. Papouška získala
K. Bardonová na 11l. PIA DORA, brandembursdké klisně po Paradox, před D. Fialkou na CARDUCCI (JK Mustang).

Další auto do Hořovic
Vyvrcholením závodů byla pochopitelně neděle. Před samotnou Velkou cenou se diváci, po
zkušenostech z loňska, těšili nejprve komické
situace jezdců na vodě. V soutěži s kajakem bylo
pochopitelně o zábavu postaráno a nutno říci, že
se naši jezdci již v show pro diváky velmi dobře
zabydleli. Nakonec na skútru, stejně jako loni,
i podruhé odjel J. Štětina ze stáje Schneider
Plzeň, který byl z celého pole nejrychlejší.
K samotnému vyvrcholení tří dní Velké ceně
Strakonic, která vedle jména generálního sponzora ČSP ČSOB nesla i tradiční přízvisko Schaumann ČR, nastoupilo 36 koní. Do finále deseti
nejlepších se dostali vedle sedmi bezchybných
i tři nejrychlejší „čtyřkaři“.

Cena zámku Belcredi
Závěrečné dvanácté kolo letošního ročníku ČSP
hostila jezdecká společnost zámku Belcredi v Brně
o předposledním prázdninovém víkendu ve dnech
25.-27. srpna. Tentokrát měli pořadatelé na kolbišti
v Mariánském údolí plné ruce práce s přípravou
povrchu, protože přívalové deště z počátku srpna
zaplavily celý prostor tak důkladně, že na místě kolbiště vzniklo rozsáhlé jezero. I když se vše podařilo
ještě zachránit, terén byl tentokrát přeci jen poněkud těžší a službu konající podkovář zasahoval
v průběhu závodů u celkově 20 ztracených podkov.
Parkury stavěl Robert Smékal.
Bohužel tentokrát na vyvrcholení nejdůležitějšího
domácího skokového seriálu již chyběli reprezentanti startující na Světových jezdeckých hrách
v Cáchách Z. Žíla, A. Opatrný, J. Papoušek,
O. Nágr a V. Macánová. A. Opatrný tak nemohl
nastoupit k letošnímu finále, i když byl jasně vedoucím jezdcem.
Celoročnímu vyvrcholení Českého skokového
poháru - finálové jízdě čtyř nejlepších s rotací koní
předcházelo poslední kvalifikační dvanácté kolo. To
bylo na programu v sobotu večer a k soutěži úrovně
-T**- nastoupilo 21 dvojic. V základním kole se
podařilo bez chyb na překážkách zvládnout kurs
čtveřici jezdců. Bohužel tři z nich byli penalizováni
za čas a tak s úplnou nulou postupoval do finále
pouze J. Jindra na MGT DIAS. Za ním pak měli nejlepší výsledek D. Sabo na TITAN ze Slovenska a
L. Jandourek s KENDY GuardSec z týmu Equest ze
Staré Boleslavi s jedním bodem a brněnská G. Staňová na LOTTE-T ze Stáje Fresta se dvěma body.
Ve finále se bohužel nedařilo G. Staňové, která po
chybách vzdala. L. Jandourek shodil dvakrát
a musel se spokojit s 5. příčkou. Své kvality potvrdil
J. Jindra, který s MGT DIAS nulu zopakoval a jasně
zvítězil a bezchybně absolvoval finále i na CONTENDER-S a s tímto koněm obsadil se součtem
8 bodů ještě 3. místo. Druhý byl s jedním bodem
D. Sabo, ve finále také bezchybný a na 4. místě
skončil po nule ve finále J. Skřivan, který na hřbetě 13letého LABE JAMES
CaC Leasing. LABE JAMES tak získal
i první body letošního roku. Mohl se tak
stát koněm pro finále 2006 a ušetřit
RYTMU CaC Leasing pro blížící se
CSIO Poděbrady.

Finále bez vítěze

Ze Strakonic odjel A. Opatrný v novém autě
V základním kole však diváci, přes sedm nul,
neviděli příliš kvalitních výkonů. Plynulou jízdou
však určitě zaujal T. Navrátil na LARAMIS, který
byl největším překvapením finále. Jinak se mezi
desítku nejlepších probojoval s oběma koňmi
A. Opatrný (FARADAY, LECARINO) a potvrdil
tak svoji roli favorita.
V samotném finále také předvedl na LECARINO první dvojitou nulu. Ta se pak podařila již jen
polské W. Soltysiak se SANDRO SILVER, která
však byla výrazně pomalejší. A. Opatrný se tak
stal na českých kolbištích již podruhé majitelem
vozu a po vzoru západoevropských kolegů předvedl divákům čestné kolo za volantem. Třetí
skončil J. Papoušek na DAN 7-T, ve finále také
bezchybný, ovšem se 4 body ze základního parkuru. Na dalším místě skončil opět A. Opatrný
(FARADAY) před plzeňským J. Lužou s TALKOS (Schneider).
Po jedenáctém kole ČSP se sice mezi čtveřici
nejlepších na čele změnilo pořadí, ale stále byla
v té chvíli finálová čtveřice složená z jezdců:
A. Opatrný P. Eim, J. Skřivan a J. Jindra.

Vítězem letošní kvalifikace se tak
i přes brněnskou absenci stal A. Opatrný s 93 body. Za ním druhý skončil
J. Skřivan (91) před J. Jindrou (89) a
P. Eimem (79). Letošní finále se však
řídilo zcela jinou matematikou. Nejprve
vítězného A. Opatrného nemohl nahradit pátý J. Papoušek (69), který odcestoval rovněž do Cách. Do finálové
čtveřice se tak z 6. místa dostal D. Fialka s 68 body. Tím však vše neskončilo.
Letos velmi úspěšný J. Jindra by musel
ve finále startovat na MGT DIAS, protože CONTENDER-S by pravděpodobně
nezvládnul rotaci jezdců. MGT DIAS
zase není zcela „nerozbitný“ a tak se po
večerních úvahách jezdecky majitelské
dvojice J. Jindra a Z. Polášek rozhodla
účasti ve finále zřeknout. Tím se postupová pozice otevřela i sedmému umístěnému J. Štětinovi ze stáje Schneider Plzeň. A aby
byla statistika úplná - nejúspěšnější jezdkyní letošního ČSP byla K. Bardonová (ml. jezdkyně), která
bodovala šestkrát a skončila na 12. místě.

J. Štětinovi se ve finále líbilo nejvíce na
LABE JAMES

J. Skřivan podruhé
I když byl ve finálové čtveřici J. Skřivan favoritem, soutěž byla vyrovnaná a nepostrádala napětí.
V prvním kdy jezdci startovali na svých koních
dokončil s nulou J. Skřivan a LABE JAMES CAC
Leasing a D. Fialka s CARDUCCI. P. Eim na CASSILIUS AgramM a J. Štětina s CORREGIO-S jednou chybovali.
Ve druhém kole chyboval jednou J. Skřivan
s CORREGIO-S, P. Eim na LABE JAMES a D. Fialka s CASSILIUS. Kolo se nepodařilo J. Štětinovi,
který se po čtyřech shozeních s CARDUCCI už
mohl rozloučit s bojem o vítězství.
Ještě po třetím kole byla soutěž otevřená. J. Skřivan přidal druhou nulu na CARDUCCI. Bezchybný
byl i P. Eim s CORREGIO-S. D. Fialka na LABE
JAMES i J. Štětina s CASSILIUS zvládli kolo s jednou chybou. J. Skřivan měl v té chvíli součet 4 body
a P. Eim s D. Fialkou shodně 8 bodů.
Závěrečné kolo zahájil bezchybně J. Štětina na
LABE JAMES. Na výkon druhého J. Skřivana na
CASSILIUS čekaly netrpělivě nejen tribuny, ale především oba zbylí soupeři. V rozmezí chyby by ještě
měli šanci na prvenství. J. Skřivan jim radost neudělal a již třetím bezchybným výkonem zvítězil
podruhé ve finále ČSP.
Mezi D. Fialkou a P. Eimem se tak rozpoutal boj
o druhé místo. P. Eim na CARDUCCI shodil dvakrát, D. Fialka na CORREEGIO-S jen jednou. Finále českého skokového poháru 2006 tak skončilo
vítězstvím J. Skřivana před D. Fialkou, P. Eimem
a J. Štětinou.
Z finálových koní byl nejlepší LABE JAMES CaC
Leasing, který měl na kontě dvě chyby. CASSILIUS
a CORREGIO-S shodně tři a CARDUCCI skončil
zatížen 24 body.
Těsně po dojetí finále jsme se zeptali jezdců, se
kterým koněm se jim nejlépe soutěžilo. J. Štětina si
nejvíce užil LABE JAMESE, J. Skřivan byl spokojen
v sedle CARDUCCI a P. Eim s D. Fialkou by dali
nejlepší známku hřebci CASSILIUS.

Malá cena pro Jandourka
Velkému nedělnímu finále předcházela předposlední soutěž, kterou byl skok -S- s finálovým vyvrcholením pro nejlepších dvacet dvojic do 140 cm.
Z celkově 51 startujících zvládlo kurs 18 koní bezchybně a tak do finále postoupili i dva jezdci se
4 body. Celkově se dvě nuly podařili pěti jezdcům
a nejrychlejší ze všech byl L. Jandourek na 10l.
KENDY GuardSec (Rock’n Roll), který se do stáje
ve Staré Boleslavi vrátil ze SRN po neúspěšné snaze majitele o nalezení kupce. L. Jandourek využil
návratu vrchovatě a po úspěchu na závodech v Ptýrově, bezchybné sobotní Velké ceně zámku Belcredi, korunoval come back krásným vítězstvím. Na
druhém místě skončil J. Skřivan (EX CALIBUR
Wepol) před S. Hošákem (FEDERWEISER),
B. Chudybou (FORTUNA) a J. Štětinou (REVEL-S).
Ale pak se už všichni těšili na páté finále ČSP.
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Vítěz posledního kola ČSP J. Jindra
s pohárem a zlatou „cihlou“ za prvenství

SPORT

REPORTÁŽE

V Hněvšíně nedaleko Slapské přehrady se v sobotu 19. srpna konal 6. ročník Memoriálu gen.
G. A. Custera. Ten neúnavně organizuje V. Vydra a letos se v Hněvšíně sjelo téměř 200 koní.
Během jediného nácviku zvládla tato obrovská skupina docela dobře secvičit vystoupení, které bylo divákům představeno jako vojenské manévry. Závěr patřil atraktivnímu jízdnímu útoku
a mnozí návštěvníci si poprvé uvědomili jakou obrovskou silou disponovala kavalerie.

CDI***W, CDIJ Mariánské Lázně
Ve dnech 25. - 27.8.2006 se jako již každoročně pořádaly v Mariánských Lázních mezinárodní
drezurní závody juniorů a malá a velká runda.
V letošním roce byly závody přeci jen poznamenány termínovým soubějem se Světovými jezdeckými hrami v Cáchách. Juniorů startovalo
osm, 15 koní bylo v malé rundě (bez účasti
Š. Koblížkové a Š. Charvátové) a 12 koní ve velké. Opět se potvrdilo, že česká drezura má na
zahraničí co dohánět, protože ze všech českých
jezdců dokázala s zahraničními jezdci držet krok
v malé rundě pouze H. Pelikánová na RICCO,
která dosahovala okolo 66% a v Kür vIM-I se
s 70,65% umístila dokonce na druhém místě.
V juniorech kralovala holandská jezdkyně
S. De Frel, která startovala se dvěma koňmi
(NARWICK, BERKENHORST), před francouzskou
C. Piovesan (NADEGAL). První dva dny
obsadily tyto jezdkyně v soutěžích JU a JJ první
tři příčky. Nejlepší z českých juniorek byla letošní
česká mistryně juniorů M. Habásková na koni
SAPIENS-K, která skončila čtvrtá před T. Hábovou na LIBRA a Z. Skripovou s BLUSZCZ. Startovní pole uzavíraly A. Holasová - DANCER 87 a
L. Soustružníková s LALIQUE. V něděli v vJ - Kür
se M. Habásková posunula svým výsledkem
64,1% na třetí pozici, Z. Skripová skončila čtvrtá
před L. Soustružníkovou a A. Holasovou.
T. Hábová po vyloučení v JJ se s LIBROU volné
jízdy nemohla zúčastnit.
V malé rundě nás reprezentovalo
pět jezdců. Ve všech soutěžích kralovali Němci. V SG/2000 vyhrála
A. Timpe (WELTENDER) před G.
Essig (DIVINUS S) a A. Rohricht
(DIOR). H. Pelikánová (RICCO)
obsadila páté místo, L. Půlpánová
s DAF ONDRÁŠ byla devátá před
M. Nágrovou na COMPAS-K. Startovní pole uzavírala Z. Střebáková
na TEREZA 3. V. Šretr (CATO) byl
pro kulhání vyloučen.
Druhý den v soutěži IM1 se pořadí
na prvních třech místech nezměnilo.
Našim jezdcům se vedlo poněkud
hůře a tak H. Pelikánová skončila na
sedmém, M. Nágrová na desátém,
L. Půlpánová dvanáctém a Z. Střebáková na 14. místě. V nedělním Kür vIM1 prvenství obhájila A. Timpe před
naší H. Pelikánovou na RICCO. Na
třetí pozici skončila A. Rohricht.
L. Půlpánová byla 8., M. Nágrová
10. a Z. Střebáková 11.
V nejvyšší soutěži tzv. Velké rundě
jsme měli jako zástupce pouze
A. Onoprienka, který sice startoval za
Ukrajinu, ale trvale žije v ČR a tak je v
drezurní společnosti považován za
„našeho“. Bohužel ani on se
na ARCON nedokázal prosadit mezi

zahraničními jezdci a startovní pole až na Kür
uzavíral. V IM II si vítězství odnesla Němka
N. Glaser-Kappeler (AURIGENO) před
O. Van Doorn (PARODIE V D) z Francie.
V nedělním GP-B však již kralovala opět
Němka E. Schulten-Baumer (LESOTHO)
před svou krajankou N.Glaser-Kappeler
(FLORIANO DEUX) a francouzskou O. Van
Doorn. V nedělním vGP - Kür své postavení
potvrdila Ellen Schulten-Baumer před Odile
Van Doorn. Na třetí místo se dostala holanďanka P. Callaghan (JOY)
Závěrem lze jen pochválit pořadatele za
bezchybný průběh celých závodů, které jsou
pořádány na vysoké společenské úrovni.
Sbor rozhodčích byl složen z pěti zahraničních rozhodčích - Lawin Janusz (POL), Peter
Holler (GER), Elisabeth Koffmahn (AUT) a
Samuel Schatzmann (SUI), kterým předsedala jako hlavní Katarina Wuest (GER).
I ustájení bylo na velmi dobré úrovni, všichni
hřebci byli umístěni ve stáji v pevných boxech
a ostatní koně v plátěném stanu s pevnými
stěnami. Na sobotním rautu tak i někteří
zahraniční jezdci vystoupili a osobně poděkovali panu V. Nágrovi za pohostinnost i pořadatelství závodů, na které se každoročně rádi
vrací.
-hab-

Foto L. Sieger
Vítězkou hlavní soutěže v Mariánských Lázních
se stala E. Schulten-Baumer - LESOTHO

Nabízím výrobu
venkovních a vnitřních boxů, okna, vrata, žlaby, přístřešky, parkurové překážky, kotce pro psy atd.

Pronájem turnajových boxů. Tel: 728 162 407

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Volvo Auto Haase
ve Zduchovicích

Dva dny na opavských
kolbištích

Jezdecký areál La-Bohéme Zduchovice se stal
27. srpna dějištěm prvního dílu nového seriálu
organizovaného internetovým serverem peta,
v němž soutěží asi poprvé v české republice na
parkurech středního stupně obtížnosti děti, junioři
a mladí jezdci zvýhodněně - 10 cm handicapoproti starším jezdcům. A že se mládí, pokud je
pravidla takto podpoří, umí s dospělými poprat se
ukázalo hned na prvním kole, kde obsadili jezdci
do 21 let v soutěži 125/135 cm první tři místa.
Automobil Volvo XC90 si na Moravu ze Zduchovic na 14 dní odvezla díky vítězství úřadující
dětské i pony mistrně Lenky rodina Vachutkova.
Na druhé kolo se můžeme těšit do Radimovic
a koná se 1. října.

● Sobota 19. srpna byla vyhrazena klasickým
parkurovým soutěžím ve Velké Polomi.
V hlavní soutěži Velkopolomském poháru -S**se představilo 27 startujících. Zvítězil V. Holý na
GLADIOLA z Hřebčína Amona o jednu desetinu
sekundy před R. Doležalem na NUEVA LA ZARRA z Hřebčína Suchá a O.Stojčevovou na DAB
z Baníku Ostrava.
● V neděli 20. srpna probíhaly soutěže v Hradci nad Moravicí. První čtyři soutěže byli vyhrazeny nejmladším na pony. V první zvítězila J. Maludová s ANETA 6 z Hipoklubu Natur, ve druhé
K. Nedělová se ŠERON 1 z Bruzovic a další dvě
si odvezla L.Strnadlová na AURA 1 a MARIO 2
z Trojanovic.
Ve skokovém derby do 110 cm, kde jezdci
absolvovali sedm klasických a sedm přírodních
skoků byla nejrychlejší P. Parůžková se SÁGA 4
z Trojanovic před R. Šídlem na MALCOLM
z Hřebčína Albertovec a L. Janebovou s HARFA
ze Zubří.
V hlavní soutěži skokového derby do 120 cm se
představilo devět startujících. Jediný bezchybný
výkon v nejrychlejším čase předvedla domácí
E. Živníčková s NAGÁNO. Druhá skončila
P. Parůžková se SÁGA 4 z Trojanovic před
-jgeR. Dorňákem s LYRA 9 z Rožnova p. R.

Pony liga ve
Stružné
Čtvrté kvalifikační kolo seriálu Pony liga 2006
proběhlo v sobotu 26. srpna v areálu JS Kočík
Stružná u Karlových Varů. Jezdce přivítalo velmi
pěkné kolbiště s kvalitním pískovým povrchem
a perfektním zázemím. Škoda jen, že nejspíše
vzhledem k souběhu termínu závodů byla tentokrát účast jezdců menší.
O body do seriálu se bojovalo ve všech třech
částech. V Pony lize pro děti do 12 let (soutěž
SP), v Pony Extralize otevřené pro všechny jezdce do 16 let (soutěž STP) a v letos nově zavedené soutěži Teenager pro jezdce do 16 let na velkých koních (skok L**).
Nejvíce bodů si ze Stružné odvezla S. Tomaidesová z JK Louňovice, která se stala nejen
vítězkou Extraligy s klisnou SANDY před M. Krulichovou (CADILLAC La Boheme) a třetí J. Březinovou (LORD FLORIMA), ale také získala nejvyšší počet bodů v soutěži Teenager za svůj
výkon v sedle koně SONET. Soutěž Teenager
byla vyhodnocena v rámci otevřené soutěže L**,
ve které zvítězila B. Kovářová - VOLTÉR (JK
Respo Tachov).
O body do Pony ligy pro mladší děti do 12 let
se bojovalo v soutěži stupně SP. Zde své vítězství z předcházejícího kvalifikačního kola
v Herouticích zopakovala dvojice L. Krulichová
a FÍK (JK Mělník). Body za druhé místo si odvezla A. Gogová s koněm KASPER a třetí místo získala K. Barchánková s klisnou BACCARA.
Po letní přestávce tak závody ve Stružné
zahájily druhou, podzimní část seriálu. Na podzim čeká jezdce pony ještě páté kvalifikační kolo
a potom již finálové závody na konci listopadu
(šesté kvalifikační kolo a vlastní finále) v hale
v Herouticích.

Foto L. Sieger
S. Tomaidesová - SANDY

Foto J. Gebauer
E. Živníčková - NAGÁNO

Junior Cup
do Mělníka
Ve dnech 25. -27. srpna pokračoval na Hipodromu v Mostě letošní seriál soutěží juniorů
Junior Cup. Celkově se v soutěžích od hobby až
po Velkou cenu Mostecké uhelné (-T*-) vystřídalo
na kolbišti 432 startujících.
V sobotním juniorském -L**- nastoupilo 18 dvojic a po rozeskakování osmi koní zvítězila
K. Mestenhauserová na QUEREN z JK Mělník.
Další sobotní soutěží byl skok -S**- a zde vyhrál
O. Pospíšil s GRAND (Stáj Židovice). Den zakončila soutěž -ST**- na čas a zde byl z pěti bezchybných nejrychlejší L. Vondráček na ARGON 1
(Sportovní stáj Vondráček) před domácí N. Bielíkovou na ALF a K. Mestenhauserovou na
GRÉTA 7.
Nedělní klání začalo dvoufázovým skákáním
120/130cm, kde si pro první místo dojela opět
K. Mestenhauserová v sedle SABINY 3. Této
jezdkyni se tentokrát v Mostě opravdu dařilo
a zvítězila i ve druhé soutěži určené juniorům
(-S**-). Tentokrát byla na PAY DAY nejrychlejší
v rozeskakování šesti dvojic.
Ve dvoufázovém skákání 130/140cm vyhrál
O. Zvára s DERRICK 1 (JK Ostrov) před
M. Pěchoučkem na FRENKIE BOY (JK Tachov)
a J. Studničkou s L’AVENIR (Jezdecké centrum
Zájezd).
K hlavní soutěži závodů Velké ceně Mostecké
uhelné (-T*-) nastoupilo 14 koní a po rozeskakování tří dvojic zvítězil O. Pospíšil se SATAN a na
CHEEVA obsadil i druhé místo. Třetí skončila
N. Bielíková s ALF.
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Sportovní
kalendáﬁ
1.-3.9.
1.-3.9.
2.9.
2.9.
2.9.
2.9.
2.-3.9.
2.-3.9.
2.9.
2.9.
2.9.
2.9.
2.9.
2.9.
2.-3.9.
2.9.
2.-3.9.
2.9.
2.-3.9.
2.9.
3.9.
7.-10.9.
8.-10.9.
9.9.
9.9.
9.9.
9.9.
9.9.
9.9.
9.9.
9.9.
9.9.
9.9.
9.-10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
15.-17.9.
15.-17.9.
16.9.
16.9.
16.9.
16.9.
16.-17.9.
16.-17.9.
16.9.
16.9.
16.9.
16.9.
16.9.
16.-17.9.
16.-17.9.
16.9.
16.-17.9.
16.-17.9.
16.9.
16.-17.9.
16.9.
17.9.
17.9.
17.9.
18.9.

Bolehošť - Lipiny
A/T + pony
Pardubice
Z-S Finále KMK
Ctěnice
ZM + pony
Kutná Hora
Z-S
Dražka
Z-S
Řitka
D/Z-S
Čakovičky
ZM-S
Mělník
Z-S, S**
Žitná
ZM-ST + pony, L**
Dunovice
Z-L
Děčín
Z-L
Letohrad
ZM-L, L*
Brno - Žebětín
Z-S
Hybrálec
Z-S
Skaštice
Z-L, D/Z-ST
Dukovany
Z-L
Dolní Moravice
Z-L
Trojanovice
Z-L, L* + pony
Prostějov
D/Z-S
Hlinky
ZM-L
Vondrov
D/Z-S
Poděbrady
CSIO****W
Pardubice
Z-L, A/S-T + pony
Praha Komořany
D/S-T, ČDP
Kosova Hora
Z-L
Nymburk Komárno
ZM-L
Mažice
Z-L
Pohorská Ves
E/ZM-S
Plzeň-Bory
ZM-L
Lhota p. Přeloučí
ZM-L, L**
Nemochovice
Z-S
Drásov
Z-S
Rudná pod Pradědem
C/ZK
JS Gabrielka
D/Z-S
Horky n. Jizerou
ZM-S
Brno - Soběšice
D/Z-TT, ČDP
Popice
Z-S
Přibyslav
Z-L
Kolesa
C/ CI-CIC*/CCN*, MČR + pony
Zábřeh na Moravě
E/S-T
Přední Kopanina
D/Z-TT
Olešná u Hořovic
D/Z-L + pony
Dražka
Z-L
Přední Lhota
Z-L
Zduchovice
ZL-T pouze pony
Husinec
Z-ST
Klatovy
Z-S
Ústí nad Labem
Z-L
Vrchovany
ZL-S
Vestec
Z-L
Hořice
Z-S, S**
Deštné v Orl. Hor.
D/Z-S
Zlín
ZM-S, D/Z-L
Ostrava-Hrabová
ZM-L
Prostějov
D/Z-S
Třeština Háj
Z-ST+pony
Frenštát p. Radhoštěm
V/A-D
Karlovy Vary - S. Role
ZM-S
Žirovnice
ZM-S
Nymburk Hořátev
ZM-S
Praskačka
Z-ZL
Brno - Soběšice
Z-S
Velká Plom
Z-S, S**

Do Klatov dříve
Klatovští pořadatelé oznamují že při závodech
v Klatovech dne 16. září byla přidána soutěž -S-.
Proto byl i posunut začátek soutěží na 10.00
hodin. Více na www.cjfzco.cz

Pony Channel Star
O prázdninovém termínu 15. a 16. srpna. hostil
jezdecký areál na Mělníku závody seriálu Pony
Channel Star. Deštivé počasí, které hrozilo uplakanými závody se nakonec umoudřilo a diváci
byli svědky velmi pěkných sportovních výkonů.
V obou kategoriích zamíchaly tyto závody průběžným pořadím. V mladších dětech udržela
vedení L. Krulichová a na druhé místo se posunul
J. Petrus před K. Hájkovou. Ve starších dětech si
pořadí ve vedení vyměnily M. Hažmuková a
S. Tomaidesová. Kompletní žebříčky naleznete
na www.ponychannel.cz
Další díl Pony Channel Star bude 16.-17. září
ve Zduchovicích. Podrobnosti viz Výsledky.

Tragédie
v Páterově
V sobotu 26. srpna se jezdeckou
společností začala šířit zpráva
o těžkém zranění s následkem smrti, které se stalo v průběhu závodů
v Páterově. Nechceme nijak bulvarizovat tuto tragédii, ale současně ji
ani nechceme opomenou, protože
při stále narůstajících počtech koní
na soutěžích, může k různým situacím dojít i jinde. Chtěli bychom proto, aby pro nás všechny byla oficiální informace hlavního rozhodčího
J. Formandla především mementem a připomenutím, že je nezbytné
v zájmu ochrany zdraví nás, ale
i všech ostatních účastníků jezdeckého života, dodržovat všechny zásady
hipologické práce.
Redakce

Zpráva o události
Během soutěže čísl. 2 skoku -Zna závodech v Páterově 26. srpna,
zhruba po třetině startů jezdců
v rozeskakování, jsme obdrželi na
věži rozhodčích zprávu, že na parkovišti vozidel došlo k těžkému úrazu. Okamžitě jsme vyslali na místo
nehody zdravotní službu, která ji
zajišťovala na závodech. Po jejím
odborném zjištěním a možné rychlé
specifikaci úrazu resp. stupně poranění, ihned aktivovala rychlou
záchrannou službu a dále podle
jejich pokynů zajišťovala postižené
pomoc na místě.
Aktivace záchranné služby,
respektive její činnost, byla ještě
telefonicky prověřena ředitelkou
závodu a posléze ještě jednou
z mého příkazu sborem rozhodčích.
Úraz se stal na parkovišti při
manipulaci s koňmi (jejich nakládání
do vozidla). Nestal se ani při sportovní činnosti, ani při přípravě na ní.
Nestal se také žádnému aktivnímu
účastníkovi sportovních soutěží.
Úraz se nestal ani na žádném
z opracovišť a ani na kolbišti. Proto
byla povolána rychlá záchranná
služba, ale také příslušná služba
policie, aby provedla všechna
potřebná šetření.
Od očitých svědků jsem také zjistil všechny skutečnosti, které úraz
ženy, která nebyla oficiálním účastníkem závodů, způsobily. Po jednání s povolanou policejní službou,
která sama zjišťovala totožnost
poraněné ženy, majitele auta
a majitele koně a provedla další
šetření, bylo konstatováno, že žádná zpráva s vedením závodů není
potřeba sepisovat.
Po zjištění vážnosti úrazu
a oznámení záchranné služby, že
posílá na místo mimo rychlé
záchranné služby i vrtulník, přerušil
jsem právě probíhající soutěž, abychom mohli připravit přistávají plochu pro něj. Byly připraveny tři
možné plochy - byla uvolněna jedna třetina kolbiště, vyklizeno opracoviště a hospodářský dvůr.
Oba záchranné systémy se
dostavily do místa úrazu velmi rychle - rychlá záchranná služba cca do
10 minut, vrtulník do cca 20 minut.
Po ošetření postižené na místě
a jejím odvozu vrtulníkem jsem svolal všechny vedoucí družstev na
závodech a pozastavenou soutěž
jsem z technických důvodů ukončil.
S uvedeným rozhodnutím o způsobu řešení rozběhnuté soutěže byl
vysloven všeobecný souhlas. Mé
rozhodnutí bylo v souladu s články
PJS Skokových pravidel čl
248.N.1.3 (Umístění v soutěži
a předčasné ukončení soutěže)
a Všeobecných pravidel č.čl. 173.1
(Platnost přijatých opatření)
čl.130.1. (Rozdělení finanční cen).
V závěru bych chtěl se zmínit
o velké ochotě všech účastníků a to
jak pořadatele, jezdců, trenérů
i ošetřovatelů, kteří připravili přistá-

vací plochy pro záchranná vrtulník
velmi rychle odstraněním všech překážek a materiálu z daných ploch.
Nutno konstatovat, že ochota byla
i při opětném postavení parkuru
a vybavení opracovitě tak, aby závody mohly pokračovat.
Závěrem bych chtěl uvést, že
jsem připraven nadřízené sportovní
složce, po jejím vyžádání, ústně
sdělit má zjištění o důvodech a způsobu poranění postižené.
V Páterově, Bělá pod Bezdězem
26.srpna 2006.
Ing Jaroslav Formandl - hlavní
rozhodčí závodů, Marcela Žatecká ředitel závodů, Daniel Vacek - technický ředitel závodů a oficiální funkcionáři: ing Libor Jakubal - technický
delegát, Ing Ludvík Jandourek - stavitel parkuru a členové sboru rozhodčích - Jiří Hanuš a Jana Formandlová.

Výsledky
Omlouváme se jezdkyni Charvátová,
která s klisnou FRANCIE byla třetí
v soutěži -S- v Horkách n.J. 6. srpna za
neuvedení ve výsledcích i za zkomolení
klubové příslušnosti, která správně zní
JS Strážiště.
Brno - Soběšice 1.8. -Z- (15) 1. Přibyl - DANSA(Arcus Enginecting), -Z(40) 1. Přibyl - ARON 8 (Arcus Enginecting), -ZL- (30) 1. Lidmila - CIRTA (TJ
Moravan Brno), -L- (24) 1. Nováčková BARCELONA (JS Nováček), 2. Aberl GRANDUS BIOVETA (JK Aberl), 3. Bieliková - PIKOLA (JS Hipodrom Most), S- (10) 1. Mráčková - ATOS (JK MAHU
Modřice), 2. Mikliš - LOTOS 2 (VSK
VFU Brno), 3. Vokálová - WALZER (JK
Eliot Brno).
Mělník 15.-16.8. pony -ZL- handicap na styl (11) 1. Šimáčková - GOLY
(JK Choťánky), -LPSA- (12) 1. Krulichová - FÍK (JK Mělník), -LPB- (9) 1.
Homolová - NIGHT BOY La-Bohéme
(JO La-BohémeZduchovice), -SP- (9)
1. Kubrická - BOHEMIA WILD BOY
(Kubrický), -SPB- (14) 1. Vachutková PEGAS (JO Dubicko a Úsovsko a.s.),
2. Bačkovská - MARLOW (JK Všemily),
3. Krulichová - CADILLAC La-Bohéme
(JK Mělník), -STPB- (7) 1. Hažmuková
- E.T. LORICUS (JK Heroutice), 2. Bačkovská - MARLOW (JK Všemily), 3.
Krulichová - CADILLAC La-Bohéme
(JK Mělník), -ZL- handicap na styl (11)
1. Pruřinová - GÁRKA (JK Mělník), -LP(22) 1. Pavlíková - CIPÍSEK (JKF Všemily), -SP- (9) 1. Krulichová - FÍK (JK
Mělník), 2. Pavlíková - GOLDBÁR (JKF
Všemily), 3. Kubrická - BOHEMIA
WILD BOY (Kubrický), -SPB- (10) 1.
Krulichová - CADILLAC La-Bohéme
(JK Mělník), 2. Homolová - PAMELA
(Jo La-Bohéme Zduchovice), 3. Bačkovská - MARLOW (JK Všemily), STPB- (7) 1. Krulichová - CADILLAC
La-Bohéme (JK Mělník), 2. Hažmuková
- E.T. LORICUS (JK Heroutice), 3. Krulichová - MARS STAR (JK Mělník).
Strakonice ČSP 18.-20. 8. dvouf.
sk. 110/120 cm (58) 1. Baričič - LAVARO (SK), 2. Navrátil - FEERVERK, 3.
Navrátil - BROOKE (Navrátil), dvouf.
sk. 120/130 cm (74) 1. Klein - CHWATA
(Polsko), 2. K. Papoušek - BARONESSE (Srnín), 3. Krčmářová - KOBRA
(Krčmářová), dvouf. sk. 130/140 cm
(48) 1. K. Papoušek - RENALDO
(Srnín), 2. Skřivan - RYTMA CaC Leasing (Manon Litomyšl), 3. Bardonová VIKOMT (JS Bardonová), -L**- (59) 1.
Šlechta - ARENA 1 (JK Všemily), 2.
Skřivan - RAMARA Elkor (Manon Litomyšl), 3. Skálová - ALIGÁTOR (Skála), S**- (66) 1. Černohorský - FERNET 1
(JO Černík), 2. Jindra - KREACE (JS
Equitana), 3. K. Papoušek - SANTIAGO
(Srnín), -ST**- Memoriál J. Papouška
(63) 1. Jindra - MGT DIAS (JS Equitana), 2. Bardonová - PIA-DORA (JS Bardonová - Hauzr), 3. Fialka - CARDUCCI
(JK Mustang), 4. Eim - OSCAR Agramm
(JK Tlumačov), 5. Jindra - CONTENDER-S (JS Equitana), -L**- (46) 1.
Mestenhauserová - QUEREN (JK Mělník), 2. Jindra - BANESSA (JS Equitana), 3. Opatrný - REBEKA (Hořovice), S**- (56) 1. Pospíšil - SARAH (Židovice),
2. Vachutka - WINSTON-G (Pegas), 3.
Kuba - TORO 1 (Kentaur), -T**- Velká
cena Strakonic (36) 1. Opatrný - LECARINO (Hořovice), 2. Soltysiak - SANDRO SILVER (Polsko), 3. Papoušek J. DAN 7-T (JK Tarpan), 4. Opatrný FARADAY (Hořovice), 5. Luža - TALKOS (Schneider).
Humpolec 18.-20.8. Finále ZP všestrannost pony (14) 1. Příhodová IBALGIN FAST (JK PAM), 2. Smékalová
- SALINA (Smékal), 3. Petrová - SALGAN (Odložil), SN (20) 1. Hatla ALVAR, 2. Horká - MÁG (oba Horse
Academy), 3. Vereš - GEORGIA 2

Dětí v Ústí
TJ Tatran uspořádal 19. srpna
oblastní mistrovství dětí v drezuře
a skocích. Přeborníkem severočeské oblasti v drezúře se stala domácí K. Srbecká na AROT, v parkurovém skákání i skákání pony získala
zlatou medaili A. Bačkovská z JK
Všemily. Mezi pony na MARLOW
a mezi velkými koňmi s MISTY.
Stříbro si odvezla A. Naštická na
KOROK (TJ Tatran) a bronz získala
reprezentantka Parkur klub Děčín
P. Kacoli na SATÉN.
-zatloukal-

V Ústí n.L. zvítězila v oblastním šampionátu dětí v drezúře
(-Z 3-) 19. srpna domácí
K. Srbecká na AROT

Soustředění
s Hollerem
Drezúrní komise ve spolupráci
s Jezdeckou školou Equus Kinský
pořádá tréninkové soustředění ve
dnech 2.-3. října pod vedením
německého trenéra Petra Hollera.
Místo konání Hradištko u Sadské,
kursovné 3 000,- Kč + cestovné
a nocležné trenéra 750,- Kč + pronájem jezdeckých ploch 200,- Kč.
Celkem 3 950,- na koně. Ustájení
i ubytování po dohodě možné na
místě. Maximální počet účastníků
osm. Podrobnosti a přihlášky na tel.:
723 972 424 (man. drez. komise
H. Žižková)

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

(SOUz Horní Heřmanice), BP (23) 1.
Příhodová - ROKOK (JK PAM), 2. Sedlíková - ANÝZ (JK Humpolec), 3. Machovec - ZAMBI (JK U tří grácií), SP (19) 1.
Dvořáková - DAMON, 2. Dvořáková PODESTA (Cavalier Rynárec), 3. Příhoda - EXPECTATION REN (JK PAM), ZP
(15) 1. Hatla - ARKÁDO (Horse Academy), 2. Kornalík - GIN FIZZ (Horymír
Hostomice), 3. Dvořáková - BEATRICE
(Cavalier Rynárec), spřežení jednospřeží (3) 1. Barták T. ml. (Barták Nahorub), dvojspřeží (9) 1. Juran (SK ???
Juran), 2. Jandl (JK Semice), 3. Švagerko (JZK Kavalo).
Ústí n.L. 19.8. Oblastní mistrovství
dětí drezura -Z 3- (12) 1. Srbecká AROT (Tatran Ústí n.L.), skoky pony LP- handicap (5) 1. Bačkovská - MARLOW (JK Všemily), -ZL- 1. Bačkovská MISTY (JK Všemily), otevřené skokové
soutěže -Z- (31) 1. Kohout . RUBIS
(Dance and Jump), -ZL- (45) 1. Růžička
- LINDA (Teplice Doubravice), -L- (24)
1. Vávra - DUNA (Equi Bořeň Svinčice),
2. Bielíková P. - EXKALIBUR 3, 3. Bielíková N. - PIKOLA (obě Hipodrom Most).
Velká Polom 19.8. -Z- děti a junioři
(25) 1. Brátová - AQUILLA 1 (Baník
Ova), ostatní (33) 1. Klus - LA LEGION (Baška), -ZL- děti a junioři (31) 1.
J. Ludvík - CONY (Velká Polom),
ostatní (54) 1. Hlaušek - TERRY (Šilheřovice), -L**- (48) 1. J. Ludvík - SUZI
(Velká Polom), 2. Zwinger ml. TUDOR (Opava Kateřinky), 3. Šindler ARANKA 7 (Agrostyl Otice), -S**- (27)
1. Holý - GLADIOLA (Hřebčín Amona),
2. R. Doležal - NUEVA LA ZARRA
(Hřebčín Suchá), 3. Stojčevová - DAB
(Baník Ova).
Hradec nad Moravicí 20.8. skok.
derby 110 cm (9) 1. Parůžková SÁGA 4 (Trojanovice), 2. Šídlo - MALCOLM (Hřebčín Albertovec), 3. Janebová - HARFA (Zubří), skok. derby do
120 cm (9) 1. Živníčková - NAGÁNO
(Hradec nad Mor.), 2. Parůžková SÁGA 4 (Trojanovice), 3. Dorňák LYRA 9 (Rožnov p.R.), pony -ZLP- (9)
1. Maludová - ANETA 6 (Hipoklub
Natur), -LP- (13) 1. Nedělová - ŠERON
1 (Cento Bruzovice), -SP- (11) 1. Strnadlová - AURA 1, -STP- (6) 1. Strnadlová - MARIO 2 (Trojanovice).
Kunčice 20.8. drezúra DU/2003 (14)
1. Lelková - VALČÍK (JK Náchod), 2.
Němcová - Hladina (JK J+K), 3. Štěpanovská - Gold Cliff (Štěpanovský),
DD/2003 (16) 1. Kosařová - AKIM (JK
Bohuslavice nad Metují), 2. Štěpanovská - Gold Cliff (Štěpanovský), 3. Půlpánová - Nicolas Kinský (TJ Equus Kinský), L4/2000 (10) 1. Záveská - TREISI
(JK Železnice), 2. Jeřábková - DARIUS
(JK NH Kladruby n. L.), 3. Kosařová AKIM (JK Bohuslavice n. M.), JU/2006
ČDP (16) 1. Chelbergová - DARWIN (TJ
Žižka Praha), 2. Vaňková - CHARIZMA
(JK Sever Brno), 3. Haškovcová BODO Orling (Stáj Buben), JD/2006
ČDP (13) 1. Chelbergová - DARWIN (TJ
Žižka Praha), 2. Jeřábková - AVALON
Z-T (JK NH Kladruby n.L.), 3. Krupková
- H-Sendy (JS Pod Kunětickou horou).
Most 26.-27.8. stupň. obt. do 110
cm (53) 1. Hlavatá - BERIO (R.I.Z Chomutov), dvouf. sk. 120/130 (50) 1.
Buben - RHAPSODY (Stáj Buben), 2.
Studnička - ARIEM (Zájezd), 3. Hrbková
- DAFNÉ (Židovice), -L**- Junior Cup
(18) 1. Mestenhauserová - QUEREN
(JK Mělník), 2. Doležal F. - ROCKINA
(Dance and Jump), 3. Bielíková MAGIE 1 (Hipodrom Most), -S**- (26) 1.
Pospíšil - GRAND (Židovice), 2. Matějka
- LARENA S (Eggersmann Caro As), 3.
Doležal P. - LEON 9 (Dance and Jump),
-ST**- (14) 1. Vondráček - ARGON 1
(Stáj Vondráček), 2. Bielíková - ALF
(Hipodrom Most), 3. Mestenhauserová GRÉTA 7 (JK Mělník), 4. Popsíšil CHEEVA (Židovice), 5. Doležal P. LEON 9 (Dance and Jump), dvouf. sk.
120/130 (24) 1. Mestenhauserová -

- 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
-7-

Výsledky
SABINA (JK Mělník), 2. Pospíšil GRAND (Židovice), 3. Buben - RHAPSODY (Stáj Buben), -S**- Junior Cup
1. Mestenhauserová - PAY DAY (JK
Mělník), 2. Vondráčková - IRLANDA
(Stáj Vondráček), 3. Doležal F. - ROCKINA (Dance and Jump), dvouf. sk.
130/140 (17) 1. Zvára - DERRICK 1 (JK
Ostrov), 2. Pěchouček - FRANKIE BOY
(Tachov), 3. Studnička - L∞AVENIR
(Zájezd), -T- (14) 1. Pospíšil - SARAH
185, 2. Pospíšil - CHEEVA (Židovice), 3.
Bielíková - ALF (Hipodrom Most), 4.
Pěchouček - FRANKIE BOY (Tachov),
5. Vondráček - ARGON 1 (Stáj Vondráček), stupň. obt. 110 cm (25) 1.
Mazánková - LEA 2 (Inest Servis).
Brno Belcredi ČSP 25.-27.8. dvouf.
sk. 110/120 cm (50) 1. Baričič - KORADO (SK), 2. Klár - VENDY 3, 3. Klár -

I. Neumannová - BATMAN (JS
Ctěnice) v Bělé pod Bezdězem

NOLI TANGERE (Otice), dvouf. sk.
120/130 cm (82) 1. Hruška - CRYSTAL (Opava-Kateřinky), 2. Chudyba
- FELICITAS (Fresta), 3. Štětina CORREGIO-S (Schneider), stupň.
obt. do 130 cm + žolík (63) 1. Jindra KREACE, 2. Jindra - IN STEP (Equitana), 3. Kubrický - ŠEJLA 1 (Kubrický),
-ST**- (25) 1. Kincl - CHIMBOTE
(Horymas), 2. Vrtná - AQUIDO
A (Toratex Ostrava), 3. Eim - CASSILIUS (JK Tlumačov), 4. Bajnar - SALWADOR (JK Baník), 5. DRAHOTA COCA COLA CTJ (JK Artemis), -T**Velká cena zámku Belcredi (21) 1.
Jindra - MGT DIAS (Equitana), 2.
Sabo - TITAN (SK), 3. Jindra - CONTENDER-S (Equitana), 4. Skřivan LABE JAMES CaC Leasing (Manon
Litomyšl), 5. Jandourek - KENDY
GuardSec (Equest), -S+finále do 140
cm- (51) 1. Jandourek - KENDY
GuardSec (Equest), 2. Skřivan EXCALIBUR Wepol (Manon), 3.
Hošák - FEDERWEISSER (Nový
Jičín), 4. Chudyba - FORTUNA (Fresta Brno), 5. Štětina - REVELS (Schneider), Finále ČSP 2006 1.
Skřivan, 2. Fialka, 3. Eim, 4. Štětina.
Mariánské Lázně 25.-27.8. CDI***W, CDIJ -JU/2006 junioři (8) 1. S. de
Frel - NARWICK (NED),..4. Habásková
- SAPIENS K (CZE), SG (15) 1. A. Timpe - WELTENDER (GER), ..5. Pelikánová - RICCO (CZE), IM II (9) 1. N.
Glaser-Käppeler - AURIGENO (GER),
JJ/2006 junioři (8) 1. S. de Frel - NARWICK (NED),..4. Habásková - SAPIENS K (CZE), IM I (14) 1. A. Timpe WELTENDER (GER), ..7. Pelikánová RICCO (CZE), GP B (11) 1. E. Schulten-Baumer - LESOTHO (GER),
vJ/2006 junioři (6) 1. S. de Frel - BERKENHORST (NED),..3. Habásková SAPIENS K (CZE), vIM I/2006 (12) 1.
A. Timpe - WELTENDER (GER), 2.
Pelikánová - RICCO (CZE), vGP/2006
(10) 1. E. Schulten-Baumer - LESOTHO (GER).
Zduchovice 27.8. -ZL- (20) 1.
Navrátil - BROOKE (Stáj Navrátil),
115/125 (38) 1. Holíková I. - FABIENE
(Stáj Dani Zbožnice), 2. Vachutková - VIOLA (JO Dubicko a Úsovsko), 3.
Navrátil - BROOKE (Stáj Navrátil),
125/135 (53) 1. 1. Vachutková L. VIOLA (JO Dubicko a Úsovsko), 2. Krulichová - HORSE AND MORE CATTANI
(JK Mělník), 3. Němcová - NIKOLA
(Stáj Dani Zbožnice).
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