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Ale‰ a Natálka
Skokový šampionát je tradičně prvním zásadním vrcholem letní skokové sezóny a stejně tak
tomu bylo i letos. Pořadatelem byl Český jezdecký klub Karlovy Vary a tak se pravděpodobně
většina aktérů na mistrovství těšila, protože Vary
jsou synonymem nejen pro dobré soutěžní podmínky, ale i pro celkovou pohodu.
Letošní šampionát se konal 20.-22. července
a vedle soutěže jednotlivců (-ST**+T**+T**-) se
konala tradičně i samostatná soutěž žen
(-S**+ST**+ST**-). Společně ze seniory pak
o medaile soutěžili i mladí jezdci (S**+S**+ST**-)
a svoje mistrovství měla i družstva (-ST**+ST**-).
Do Karlových Varů dorazila tentokrát menší
startovní pole. Mladých jezdců bylo dvanáct, žen
bylo patnáct, družstev pouze pět a mužů šestnáct. Program soutěží tak byl příjemný, bohužel
v některých případech až příliš krátký.

Mladí jezdci
Mladí jezdci měli několik favoritů. V každém
případě mezi ně patřila nedávno důležitým zahraničním vítězstvím ověnčená Veronika Krajníková
- CIKÁDA (Acomm Praha), dále pak juniorka Nathálie Crnková - LA GABANA (Bost B), která svojí
výkonností přeskakuje dvě věkové kategorie

a určitě si na nejvyšší příčku mohla pomýšlet Klára Stružinská s výkonnostně velmi stálou LIPKOU Uniren (Gaastr - LS).
Celý průběh soutěže tento papírový předpoklad potvrdil. Vedení se ujala Veronika Krajníková, kterou ve druhém kole přeskočila Nathálie
Crnková, aby nakonec v dramatickém závěru získala zlatou medaili Klára Stružinská. Nejsmutnější byla nakonec Veronika Krajníková, na kterou
medaile nezbyla. Po výkonu 4 a 8 bodů ji na
bramborovou pozici o jednu odsunul Jiří Kincl
s LAUREA (Horymas Horní Město).
Soutěž mladých jezdců však byla pod drobnohledem i z pozice následného výjezdu našich
juniorů k ME do francouzského Auvers. K získání jezdeckého přehledu v soutěži alespoň trochu
podobné úrovně využili Filip Doležal a Nathálie
Crnková. Pochopitelně se svými „dvojkami“, ale
i tak bylo jejich vystoupení hodnoceno i z hlediska blížícího se evropského šampionátu.
Z tohoto hlediska obstála určitě stříbrná Nathálie Crnková, zatímco Filipovi Doležalovi, který po
16 bodech ve druhém kole již do třetího ani nenastoupil, karlovarské mistrovství mnoho soutěžní
pohody nedodalo.

Mezi mladými jezdci byla nejlepší Klára
Stružnická a LIPKA UNIREN

Ženy
V ženách nebyla role favoritky tak vyhraněna
a z titulu by se při jisté dávce štěstí mohlo radovat více adeptek. V každém případě se v nedávném frenštátském poháru blýskly slušnými výkony Kateřina Bardonová (VIKOMT) ze Stáje
Bardonová - Hauzr a ze Strážiště pak i Petra
Charvátová (VIGORA 1). Velmi pěkné -ST- měla
za sebou letos i Natálie Roučková s EUPHORIE
BOY (JK Tarpan), ale bez šancí nebyly ani Klára
Damborská, zkušená Jitka Opatrná či další.
Po honebním zahájení se vedení ujala Veronika Bartošová na TULAMORE DEW (JK Černožice). V rozmezí jedné chyby za ní byly tři další
jezdkyně, ale bylo jasné, že vše rozhodnou
následující -ST-.
V sobotním druhém kole se hned šesti jezdkyním podařilo absolvovat s jedinou chybou. Vedle
již zmíněných P. Charvátové, K. Bardonové,
N. Roučkové a K. Damborské to byly i Kateřina
Vodseďálková nas LEO LUSTIG Feedmark (JS
Javorník) a Vendula Minxová se SAMBOCCO (JK
Sana). Do vedení se tak dostala P. Charvátová.
Závěrečné kolo však ukázalo, že naše ženské
jezdectví neprožívá tu nejlepší sezónu. Nejprve se
čekalo zda Klára Damborská (po dvou kolech pátá)
zopakuje svůj loňský útok ze zadních pozic až
k medaili. Bohužel 16 bodů ji odsunulo na konečnou
8. příčku. Následovala Natálie Roučková. Její
EUPHORIE BOY již v sobotním parkuru působil velmi
lehce a suverénně a nedělní bezchybný výkon tento
pocit potvrdil. Rázem se součtem 11,80 bodů dostala
do šance na medaili, protože její zbylé tři soupeřky se
pohybovaly v rozmezí jedné či dvou chyb.

Mistr ČR 2007 – Aleš Opatrný - CARTOUCHE

(Pokračování na str. 2)
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Zamyšlení nejen
skokové

Aleš a Natálka
(Dokončení ze str. 1)
Nejprve skončil medailový sen pro Kateřinu
Vodseďálkovou (13 bodů a 5. místo). Ani Kateřina Bardonová nevyužila svého náskoku a po
třech shozeních se ocitla za N. Roučkovou
a nakonec obsadila bronzovou pozici. Poslední
startovala P. Charvátová a i ona dokončila
s výsledkem 12 bodů. Ty sice stačily na Kateřinu
Bardonovou, ale mistryní roku 2007 se zaslouženě stala Natálie Roučková.

Družstva
Dvoukolová týmová soutěž vyplnila sobotní
a nedělní dopoledne. Se součtem 13 bodů se
z mistrovského titulu radoval západočeský celek
ve složení Jan Štětina - CORREGIO-S, Jaroslav
Jindra - KREACE, Vít Rédl - PYRA a Jiří Luža SHERLOCK HOLMES. Na stříbrné příčce skončila Severní Morava před trojicemi z východních
Čech a Prahy.

Jednotlivci
K hlavní šampionátové soutěži nastoupila dvacítka koní a po prvním kole, ve kterém ještě čtveřice jezdců startovala na dvou koních. Po prvním
kole se však již každý musel rozhodnout pro svoji
jedničku a tak o tituly již bojovala pouhá šestnáctka startujících.
Po prvním kole se vedení ujal Aleš Opatrný na
CARTOUCHE, který podle očekávání zcela
dominoval celé soutěži. Jediný, kdo se za něho
zařadil v rozmezí chyby byl Jiří Skřivan s RYTMA
CaC Leasing a Jaroslav Jindra na CONTENDER-S. Všichni ostatní pak ztráceli více jak jedno
shození.
Druhé kolo zvládlo šest dvojic bez chyb a své
postavení na čele si s úplnou nulou udržel Aleš
Opatrný. Jiří Skřivan ztratil druhé místo kvůli dvěma chybám. Naopak do hry o přední pozice se
vrátil Petr Eim na OSCAR AgramM (JK ZH Tlumačov) a vzhůru vystoupal i klidně jedoucí Viktor
Aschenbrier na QUALITA 2 (Stáj Židovice).
S nulou pak absolvovali ještě Jaroslav Jindra,
Stanislav Hošák (FEDERWEISSER), Rudolf Fiala (CASSINI’S SON-T) a jediný bod inkasoval Jiří
Hruška a CRYSTAL (Opava Kateřinky).
V neděli pak byly bezchybné výkony jen dva.
Do bronzové medailové pozice vynesla závěrečná nula Jiřího Skřivana s RYTMA CaC Leasing.
Mistrovství se pak skutečně povedlo Viktorovi
Aschenbrierovi, který klidnou a bezchybnou jízdou získal nejen stříbro, ale řekl si i o místo
v české elitní skupině.
Všichni ostatní pak svá konta zatěžovali
a postupně z boje o medaile vypadnul Jiří Hruška, Rudolf Fiala, Stanislav Hošák i Jaroslav Jindra. Aleš Opatrný si tak mohl na vedoucího Viktora
Aschenbriera dovolit dvě chyby. Že proti chybě
není ani on imunní dokázal na jednom ze závěrečných oxerů, při kterém divákům zatrnulo

Nathalie Crnková s LA GABANA skončila
stříbrná a tato jezdkyně s LICORI je naším
největším želízkem při ME v Auvers
a dvojice mohla být ráda, že to byly jen 4 body.
Vše ostatní pak již bylo opět pevně v rukách naší
současné extra jedničky a mistrovský titul putoval
do Hořovic již po páté.

Do Bratislavy a Manheimu
ve dvojici
V letošním roce po několika letech nevyvrcholí
naše skoková sezóna letním turné po CSIO
v Maďarsku a na Slovensku. CSIO Kiskunhalas se
česká reprezentace nezúčastní vůbec a na CSIO
do Bratislavi cestuje z Čech osamocená Veronika
Macánová POMPÖS, L’AMIE), kterou zde doplní
na Slovensku působící Zuzana Zelinková.
Čeští fanoušci se tak musí zaměřit na blížící se
ME v německém Manheimu, ke kterému se připravují Veronika Macánová (POMPÖS) a Aleš
Opatrný (CARTOUCHE).

Golf a dostihy versus jezdectví
Závodiště v Karlových Varech patří mezi naše
nejhezčí stadiony a k jezdeckým závodům sem
koně cestují v poválečné historii nepřetržitě. Drží
tak primát i nad dostihovými kolegy, kteří měli ve
Varech mnohaletý výpadek. Nadějně se rozvíjející závodiště pro všestrannou způsobilost však
vytlačil z pozic golf a nyní se proslýchá, že i jezdectví karlovarskou dostihovou dráhu opustí.
Doufejme, že se západočeské jezdecké federaci
i centrálním orgánům podaří zvrátit tyto úvahy
a že do Karlových Varů budeme jezdit
i v budoucnu.
Podrobnosti naleznete díky výborně fungujícími
tiskovému středisku v čele s Danou Denkovou na
www.cjf.cz

Celá letošní skoková sezóna se však nevyvíjí,
bez ohledu na bronzovou medaili z Istanbulu, tak
dobře, jak bychom po posledních letech čekali.
Většina z nás propadla v minulých letech mírné
euforii ze stoupající výkonnosti našich seniorských jezdců a pomalu jsme si začínali zvykat, že
středoevropský prostor je pro naše skokové seniory již docela dobrým kolbištěm.
Letošní rok nás však zatím zcela vyvádí z toho
omylu a ukázalo se, že stačí aby z naší skokové
scény zmizelo několik koní a vše je jinak. Po prodeji, či odchodu do zahraničního angažmá loňských pilířů LA MANCHE, ATLAS a PINOT GRIGIO je naše skoková reprezentace zatím zcela
bezzubá a v prvé řadě se to projevuje absencí
českého týmu v soutěži Poháru národů. Po neúspěchu v Linzi se náš tým zatím k žádnému dalšímu CSIO neodhodlal a po mnoha letech nebudeme startovat ani při letním CSIO v Maďarsku
a na Slovensku. Zatím to vypadá, že letošní druhý a poslední start roku 2007 čeká český tým na
domácím kolbišti v Praze. Sobotní program
v Karlových Varech však přinesl ještě celou další
náruč situací k zamyšlení.
Organizátor mistrovství Český jezdecký klub
zastoupený Vlastimilem Balcarem se rozhodnul
sobotní druhá kola finančně dotovat v řádu desetitisíců korun. V rozpise se však nečekaně objevilo opačné pořadí finančního ohodnocení, podle
kterého měl nejvyšší částku získat pátý umístění
a nejnižší vítěz.
Rozpis byl schválen v domnění, že se jedná
o přepisový omyl a teprve na závodišti bylo zjištěno, že pořadatel myslí toto obrácení zcela vážně. Vedla jej k němu myšlenka, že tak budou
ohodnoceni i jezdci na nemedailových pozicích.
Ve chvíli této úvahy si možná donátor neuvědomil, že právě čtvrtý či pátý jezdec sobotního kola
může být v neděli i vítězem.
Bohužel si neuvědomil i další nástrahy jezdeckých pravidel, která v rozeskakování například
pěti koní umožňují posledním startujícím i zcela
nesportovní manipulaci s výsledkem, ve snaze
býti „poslední“. Naštěstí k takovému excesu
nedošlo, ale jezdci vyřešili tento problém po
svém. Postupně ve všech kategoriích hromadně
z rozeskakování odstoupili. Když to udělali dvě
mladé jezdkyně, ještě to nikoho nepobouřilo.
Mladí jezdci by si mohli své koně zbytečně „splašit“ a tak tuto dohodu diváci přijali. Následovala
dohoda šestice žen a sportovní odpoledne začalo poněkud ztrácet na lesku. Následnou kartelovou smlouvu mužské šestice již diváci čekali
a z původně, přeci jen mírně dramatické sportovního okamžiky slibujícího odpoledne, se stala
šedivá podívaná.
Nyní nemluvím přímo za sebe, protože já
osobně jsem rozeskakování snadno oželel.
Nejsem na závodech poprvé ani naposled. Myslel jsem na oněch několik desítek diváků o jejichž
přízeň tak vehementně všichni bojujeme.

Kde se stala chyba?
Určitě první chybná byla úvaha organizátora
s převrácenou dotací. Druhá se stala při odsouhlasení rozpisu a neschopnosti vysvětlení o kontraproduktivitě záměru. Na vině je i rozhodčí
sbor, který buď ještě v poslední chvíli nedokázal
přesvědčit organizátora o nesmyslnosti tohoto
kroku a následně dovolil jezdcům z rozeskakování odstoupit. A svůj díl mají určitě i jezdci. Při troše dobré vůle by se i z této situace daly vytěžit
příjemné sportovní okamžiky nejen pro spokojenost diváků, ale i pro přízeň sponzorů. Co na
tom, že by to jednou bylo zadarmo. Českému
jezdectví chybí noblesa. Sobota v Karlových
Varech to bohužel prokázala.
C. Neumann

Emma nejede

Dvojice nejlepších žen roku 2007: vlevo zlatá Natálie Roučková a EUPHORIE BOY
a stříbrná Petra Charvátová na VIGORA

-2-

Naši juniorští skokoví reprezentanti startují
nakonec ve francouzském Avers ve třech. I když
po letošních výborných výsledcích měla být lídrem
našeho týmu ostřílená a zkušená Emma Augier de
Moussac, v den definitivních přihlášek došla do
Prahy na Strahov stručná omluva s odůvodněním
špatné výkonnosti koní. Juniorský tým tak tvoří trojice Filip Doležal (NELSON), Nathálie Crnková
(LICORI) a Jana Perníčková (CARDIFF). Mezi
mladými jezdci je to pak Nikola Bielíková (ALF).

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Bronzový Istanbul
Tomu, že Michaela
Hažmuková
(14)
s GRAF CONNY jede na
dětské mistrovství Evropy do Istanbulu s ambicemi na dobré umístění,
věřilo dost lidí. Tomu, že
bude stát „na bedně“ již méně. Jedním z těch neochvějných optimistů byl i její současný německý trenér Sebastian Holtgrave-Osthues (30), který v předvečer zahájení šampionátu zisk medaile prorokoval.
A pak již začaly do redakce Jezdce z Istanbulu
docházet SMS zprávy, které tento optimismus
potvrzovaly. Ta poslední přinesla krásnou informaci:
ČR získala díky Michaele Hažmukové další medaili
na evropském šampionátu a po Aleši Opatrném, je
druhým českým jezdcem, který evropský kov vlastní. Není to sice zlato, ale i bronzová medaile, kterou
Michaela Hažmuková v neděli 15. července převzala z rukou prezidentky FEI princezny Hayi bint Al
Hussain, bude patřit ke špičkovým sportovním trofejím českého jezdectví 21. století. Ale pojďme se na
cestu za bronzovou medailí podívat od začátku.

Jako vstupní seznámení s prostředím, bylo turecké CSIO, které v areálu Kemer Country Golf Club
probíhalo právě víkend před evropským mistrovstvím
a tak mohli účastníci dětského šampionátu sledovat
průběh Velké ceny. Okrajově jen dodejme, že
v Turecku letos kraloval Oniščenkův ukrajinský tým.

Německá příprava

Do finále maximálně se dvěma
chybami

Na počátku stal nákup koně tehdy 10letého
oldenburského GRAF CONNY před dvěma a půl
roky, kterého zakoupil Miloš Hažmuka na Slovensku. Kůň měl za sebou zkušenosti z Velkých cena
a tudíž se jednalo o učitele pro dětského jezdce par
excelence. Když se Michale Hažmukové v jeho sedle začalo dařit musela nejprve pro nominaci k šampionátu splnit národní kvalifikaci a absolvovat dva
parkury -S**- s maximálním součtem 8 tr. bodů. To
se podařilo, ale všem v týmu bylo jasné, že bez dalších zahraničních zkušeností se Michaela neobejde.
Šťastná shoda okolností přivedla otci Michaely do
cesty německého trenéra a dvojice se tak na v zimě
2007 natrvalo odstěhovala do stájí v německém
Delbruck u Paderbronu. Trenér Sebastian Holtgrave
má za sebou zkušenosti ve stáji Paula Schockemöhleho a s tímto guru německého jezdectví stále
úzce spolupracuje. Michaela pod jeho vedením
absolvovala v Německu řadu národních závodů
nejen na svých koních, ale i na dalších koní stáje.
Poslední zkouškou před Istanbulem byly národní
závody na přelomu června a července a i zde se
jednou Michaela radovala z vítězství.

Do Turecka přes Bernolákovo
Cesta do Turecka vedla ze SRN nejprve 3. července do Prahy a pak o dva dny později do slovenského Bernolákova. Zde se naše reprezentantka
připojila ke slovenské výpravě (tři dvojice). Kamióny
s koňmi vyrazily z Bernolákova v pátek 6. července
večer a pouze ze zastávkami na hranicích (Maďarsko, Srbsko, Bulharsko) dorazily do Istanbulu
v neděli 8. července ráno. To už zde na ně čekali
jezdci, kteří přiletěli o den dříve.

Koně a golf
První překvapení na členy naší výpravy, kterou
vedle trenéra, jezdkyně a otce Miloše Hažmuky tvořil ještě ošetřovatel a nepostradatelný člen skupiny
Jan Zeman (Křeček), čekalo při seznámení s celým
areálem.
Kemer Country Golf Club je tvořen téměř 900
budovami převážně ubytovacího charakteru a jeho
součástí, jak je patrné z názvu, je golfové hřiště. Vedle golfu je pak součástí i aquapark a pochopitelně jezdecké středisko. O jeho luxusnosti napovídá skutečnost, že jezdci mají k dispozici šest krytých hal.
Celá organizace šampionátu pak odpovídala místu konání a vše bylo na špičkové úrovni, evropskou
gastronomií počínaje a péčí o volný čas účastníků
konče.

Vše začalo v úterý 10. července veterinární přejímkou. Každý kůň byl po jejím absolvování odměněn tradičním tureckým náhrdelníkem. Ze startovního pole 64 koní (16 států) neprošel prohlídkou
pouze jediný.
Skákat se začalo ve středu a zahajovací skákání
do 110 cm na čas absolvovala M. Hažmuková čistě,
ovšem velmi klidně a skončila tak na 16. příčce. Ve
čtvrtek již vše začalo „na ostro“ a výrazně obtížnější
parkur do 120 cm na čas nelze příliš srovnávat
s naším národním -L-. I první kolo absolvovala naše
dvojice bez chyby. Stejně jako GRAF CONNY si
v prvém kole vedlo dalších 29 koní a tak v té chvíli
ještě málokdo věřil, že chyb se M. Hažmuková
vyvaruje ve všech pěti kolech.
I první kolo Poháru národů absolvovalo čistě 31
dvojic a tak ve hře o první příčky bylo stále velké
množství dvojic. Teprve ve druhém kole začalo na
kontech jezdců chyb přibývat a z nejlepších 30 dvojic, které po třech kolech postupovaly do závěrečného nedělního dvoukolového finále mělo čistý štít,
včetně Michaely Hažmukové, pouze pět dvojic. Další dvě pak byly zatíženy pouze jedním bodem za
čas. Do finále postoupilo nakonec 29 dvojic
a k postupu byl nezbytný součet maximálně 8 trestných bodů a tak bylo vše ještě zcela otevřeno.

Pohár pro Británii
První sada medailí se však již rozdělovala
v pátek v týmové soutěži. Zde byli nejúspěšnější
jezdci Velké Británie, kteří zvítězili s pouhým jedním
bodem. O další dvě medaile se rozeskakovala tři
družstva se 4 body. Nakonec získalo stříbro Irsko
před Itálií a naprázdno vyšel
celek Portugalska. Mezi 11
týmy skončilo tříčlenné Slovensko na 10. místě.

Gratulace od prezidenta turecké federace
bohužel startovala jako první a tak po riskantní jízdě
dosáhla sice velmi dobrého času, ale s 12 trestnými
body. Ty zcela uklidnily její soupeřku Yasmin Pinchen na ZODIAC Z z Británie, která absolvovala
klidně, o 8 vteřin pomaleji, a se 4 body získala stříbro. I zlato putuje na ostrovy zásluhou stájového
kolegy Grahama Gillespie na ARA, který však také
diváky a soupeře napínal do poslední chvíle. Jezdec
si totiž před posledním kolem na pracovišti zranil
prst na pravé ruce a nemohl v řádném čase nastoupit k závěrečnému startu. Jury se však nenechala
vyvést z klidu a počkala více jak půl hodiny než byl
jezdec po ošetření opět připraven ke startu. Ten
z anglickým klidem zvládnul jako jediný i pátý parkur bez chyby a stal se mistrem Evropy.
A pak se již jen slavilo a stejně jako na celém
světě i v Turecku čekala medailisty koupel ve vodním příkopu. V obrovském vedru, které provázelo
závody po všechny dny, to rozhodně nebylo nepříjemné.

V prosinci do Mexika
Vedle zisku cenné trofeje si Michaela Hažmuková přivezla z Turecka i pozvánku ke světovému
šampionátu dětí. Ten se koná v prosinci v Mexiku
a jezdci si zde budou soutěžit na koních pořadatelů,
které jim budou přiděleni losem.
Do té doby bude zcela jistě Michaela Hažmuková
ve stájích Sebastiana Holtgrave v Delbrucku a pak
se uvidí. Zdá se však, že jezdecky naší jezdkyni
pobyt v SRN určitě prospívá. Gratulujeme!
Podrobnosti o tureckém šampionátu naleznete
na: www.neylan-etiman.com

Slzy před cílem
O tom, jak těžký chleba
čeká budoucí jezdeckou
generaci, se mohli ve finále
přesvědčit hned dva adepti.
Prvním z nich byl irský jezdec
Michael Duffy, člen známého
jezdeckého klanu. Tento jezdec nastupující do finále jako
favorit inkasoval nejprve
9 bodů a potom ještě 4
a výsledných 13 bodů jej
odsunulo až na 22. příčku.
Ještě smutnější byla Švýcarka Emilie Stampfli, která inkasovala
pouze
jednou
v posledním kole, ale i tak ji
součet 4 body odsoudil, společně s dalšími dvěma jezdci,
na společné 4. místo.

O bod za zlatem

Překážka v istanbulském parkuru připomínala islámskou tradici

Nic takového se nestalo
naší zástupkyni, i když i pro ni
bylo vyvrcholení velmi dramatické. Jediný trestný bod
v prvním finálovém kole ji
nejen vyřadil z boje o zlato,
ale současně poslal do rozeskakování o stříbro. V něm
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Hrdý otec Miloš Hažmuka

SPORT

REPORTÁŽE

Tropický Humpolec
V již tradičním červencovém termínu, tentokráte v tropických podmínkách, proběhl ve dnech
13. - 15. července konkur všestranné způsobilosti na závodišti v Humpolci. Obsáhl čtyři soutěže
různých stupňů obtížnosti, z nichž nejnáročnější
CCI** byla současně mistrovstvím ČR seniorů
a CIC* rozhodovala o mistrovském titulu v kategorii juniorů. Vedle domácích reprezentantů se
zúčastnili jezdci z Polska, Itálie, Rakouska, Švýcarska, Německa, Velké Británie a Slovenska.
Pořadatelé jako každoročně připravili pro terénní
zkoušku několik nových překážek.

Hvězda jménem Garcia
V CCI** zvítězil slavný jezdec původem
z Kolumbie, dnes již však italský reprezentant
a olympionik ve skoku Juan Carlos Garcia na
KOOPERVIK CORUBERT s jasným náskokem
15,2 tr. b.. Jméno Juan Carlos Garcia mohli příznivci skokového sportu zaznamenat mnohokrát
na nejvyšších skokových soutěžích světa. Startoval v mnoha Pohárech národů, reprezentoval Itálii již na OH v Soulu a znám je i ze soutěží Světového poháru. Vítězství v Humpolci je pak jeho
první vítězství ve všestrannosti v zahraničí a důležitý krok k jeho startu na ME v Římě.
Na druhém místě skončil Polák Boguslav Owczarek s bílým hřebcem DIABELEK. Z našich
jezdců si vedl s oběma koňmi výtečně Lubomír
Vrtek, když obsadil konečné 3. místo na DALLAS
1 a 5. místo s DAVOS 1.
Terénní zkouška byla v závěrečném úseku trati
poznamenána několika dramaticky vyhlížejícími
pády, které se však tentokráte obešly na štěstí
bez vážnějších následků pro koně. Nelze to však
říci o pádu Itala Gilberta Pollina s AMICUS-K na
předposlední překážce č. 24 (dvojskok s výskokem přes živý plot na val a seskok z valu přes
oxer z masivních klád). Ten byl odvezen do
nemocnice a podle posledních zpráv má zlomenou pánev. Po tomto incidentu volila řada následných jezdců, i za cenu výrazné časové ztráty,
raději druhou delší, ale snadnější variantu překonání. Tři pády zaznamenala překážka č. 23 (rovněž oxer z bílých kulatin). Mezi postiženými kpt.
Paulem Adamsem (GBR) a Haraldem Kikingerem
(AUT) byl i Jiří Cipra s DAR CHURY. Ten po drezuře aspiroval na některou z mistrovských medailí,
ale pád v crosu pro něho znamenal nejen konec
nadějím, ale i odvoz do nemocnice s naštěstí
„jen“ naraženou krční páteří. Soutěž z dvaadvaceti
startujícími dokončilo čtrnáct jezdců.
K obhájení mistrovského titulu nestačil Jaroslavu Hatlovi - KARLA ani nejlepší výkon v drezuře
a bezchybný parkur, neboť KARLA byla zatížena
20 tr. b. v krosu. Z deseti jezdců na startu bylo
v cíli klasifikováno sedm dvojic, při čemž Lubomír
Vrtek dle propozic volil po druhém dni pro skokovou zkoušku ne dosud vedoucího DAVOSE 1,
ale v pořadí druhého DALLASE 1.

Foto J. Bělohlav

Foto J. Bělohlav
Ozdobou humpoleckého CCI** byl vítěz Ital Juan Carlos Garcia (KOOPERVIK CORUBERT)
České hymny se diváci dočkali v soutěži CIC*,
když zvítězila Radka Dvořáková na DAMON 32
a s druhým koněm OSTER obsadila ještě 3. místo. Druhé pořadí vybojoval P. Eibner na GOMBA
(SVK). Nutno poznamenat, že tato soutěž byla,
pokud se týče zahraniční účasti, obeslána slaběji.
Kromě P. Eibnera se prezentovali pouze Gilberto
Pollina (ITA), který po pádu v krosu CCI** ze
soutěže odstoupil a kpt. Paul Adams (GBR),
jehož výkon se SOLAR SYSTEM byl, zejména
v krosu, velkým zklamáním. Z 22 startujících
dokončil soutěž jako poslední, sedmnáctý.
Stejný počet dvojic (22) zaznamenala i mistrovská soutěž našich juniorských nadějí. Ne všechny
výkony však byly na odpovídající úrovni, a to
nejen v krosu, ale i v drezuře (např. Anna Makovská - ARIE 37,857%) a na parkuru (např. Eliška
Opravilová - CHARLIE 12, 36 tr. b., t. j. pouze tři
bezchybně překonané skoky, o způsobu jízdy
a stylu nemluvě). Medailisté v pořadí Kateřina
Vašáková - LEON DE BEYSSAC, Pavlína Pejřilová - LESTER a Miloslav Příhoda - OSWALD, útočili po drezuře na prvenství ze zadních pozic (5.,
15., 12. místo). Drezurní úlohu zvládla nejlépe
Kristýna Hájková na WIDAR (63,333%), v krosu
však byla pro čtyři neposlušnosti diskvalifikována.
Soutěž dokončilo 15 jezdců.

Junioři na Evropu
Uvedená trojice medailistů doplněná o Markétu
Čeganovou (HYDE PARK) bude ČR reprezentovat ve dnech 3.-5. srpna na mistrovství Evropy
juniorů ve švýcarském Avenches.

Pro úplnost ještě dodejme, že v soutěži -Z- se
představilo 27 jezdců, z toho jeden z Polska
a jeden ze Slovenska. Terénní zkouška vyřadila,
vesměs po neposlušnostech, osm dvojic a na
parkuru byla diskvalifikována ještě jedna jezdkyně. Nejméně obeslaná byla soutěž -ZL-, v níž se
prezentovalo 13 účastníků, z toho jeden ze Slovenska (P. Eibner). Po loňském vážném úrazu se
na humpolecké kolbiště navrátila ostřílená Renata Marková, která startovala se dvěma koňmi.
Kros nedokončili dva jezdci. Dále viz výsledky.
Miroslav Svozil

Poprvé tři hvězdy
Pardubické závodiště se připravuje na další
českou a československou premiéru když ve
dnech 3.-5. srpna pořádá mezinárodní soutěž
všestrannosti tříhvězdičkové úrovně. CIC*** Pardubice pak má ve svém názvu i písmeno O, což
znamená, že v rámci závodu bude vyhodnocena
i soutěž národních týmů. Vedle CICO*** pak
bude program doplňovat i CIC**, CIC* a národní
soutěž -Z-.
Pro CICO*** mají pořadatelé přihlášeno téměř
40 dvojic z deseti zemí světa. Ozdobou bude Japonec Oiwa Yoshiaki, který má na svém kontě i
5. místo v CCI**** z Badmintonu. Za české barvy
nastoupí v nejvyšší soutěži Jaroslav Hatla (KARLA),
Petr Veselovský (MONARCHA), Lubomír Vrtek
(DALAS 3), Jiří Kornalík (GINN FIZ) a Kateřina
Tumpachová (INCHAGREINE). Program na pardubickém závodišti začíná každý den v 9.00 hodin.

Foto J. Bělohlav
Poprvé ve své kariéře získal mistrovské
zlato Lubomír Vrtek na DALLAS 1

Kateřina Vašáková - LEON DE BEYSSAC získala zlatou medaili mezi juniory a bude členem našeho týmu při juniorském ME
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ZE ZAHRANIČÍ

CAI-A Nebanice
Druhý víkend v červenci patřil vedle šampionátu ve všestrannosti i spřežením. V západočeských Nebanicích se konaly největší české mezinárodní závody spřežení CAI-A[W] Nebanice.
V průběhu let získaly Nebanice značnou prestiž
a dokladují to stále narůstající počty startujících.
Tentokrát dorazilo na závodiště nedaleko Chebu
67 spřežení z celé Evropy. Ozdobou závodů pak
byli především maďarští reprezentanti v čele se
světovým jezdcem čtyřspřeží Zoltánem Lázárem.

Jednospřeží
Fenomén jednospřeží, které je výrazně dostupnější široké sportovní obci dokladují i počty startujících. K našemu mezinárodnímu vrcholu přijelo
celkem 27 singlů z Polska, Belgie, Německa,
Švédska, Finska, Maďarska a Rakouska. Domácích jednospřeží jsme na startu měli pět a pochopitelně nejvíce sledovaným byl Jan Exnar. Drezuru vyhrál Fin Arja Mikkonen, který však nedokončil
maraton. Jan Exnar skončil po drezuře na pěkném
osmém místě, když všichni ostatní Češi se museli
spokojit s umístěním nad 20. příčkou.
Jan Exnar se pak po celou soutěž držel okolo
desátého místa a nakonec i skončil na celkové
10. příčce. Zvítězil Polák Bartolomiej Kwiatek.

Páry
Dvojspřeží bylo v Nebanicích šestnáct a zde
jsme si dělali největší naděje. I zde však v drezurní zkoušce hrál prim maďarský reprezentant, když
po prvním dni se na čele usídlil Selyben Zsolt.

ZPRÁVY
K naší radosti však byl následovaný Jiřím Nesvačilem ml. z Národního hřebčína před Ladislavem
Vyrtychem. Spokojen mohl být i Josef Hrouda,
který měl pátou nejlepší drezuru za Finem Benem
Simonsenem. S napětím jsme očekávali sobotní
maraton, ve kterém jsou naši jezdci tradičně velmi
dobří. K radosti domácího publika právě Jiří
Nesvačil v maratonu zvítězil a tím si otevřel cestu
i ke konečnému triumfu. Když pak docílil i druhého nejlepšího výsledku v parkuru konečné součty
jej pasovaly na vítěze soutěže dvojspřeží. Druhý
skončil Ben Simonsen z Finska před dalšími českými reprezentanty Josefem Hroudou, Ladislavem Vyrtychem a Markem Jirgalou.

Foto R. Němcová

Dvojspřeží a čtyřspřeží pony
Spřežení pony je stále ještě v menšině a na
startu dvojspřeží pony tak stanula dvě domácí
spřežení, kterým dělal konkurenci jeden německý
pár. Z vítěztví jsme se radovali i v párech pony,
zásluhou Moniky Pospíšilové.
Exhibici čtyřspřeží pony uspořádali v Nebanicích jezdci ze SRN. Odtud byla všechna čtyři čtyřspřeží a z vítězství se radoval Wilhelm Tischer.

Čtyřspřeží
I přes účast šesti českých čtyřspřeží byla královská disciplina zcela v režii zahraničních spřežení.
Celkově stanulo na startu 13 soutěžících. Již od
drezurní zkoušky bylo zřejmé, že na favorita všech
favoritů maďarského jezdce Zoltána Lázára nikdo
nemá. Druhý byl jeho kolega Lajos Móró a povzbudivé bylo, že třetí nejlepší drezuru předvedl Petr
Vozáb. Náš jezdec však začal svůj náskok před

Jasným vítězem královské disciplíny byl
v Nebanicích Maďar Zoltán Lázár
ostatními ztrácet již v maratonu, kde skončil na
6. místě a nakonec i na parkuru, ve kterém předvedl až sedmý výkon. Celkově se tak Petr Vozáb
a my všichni museli spokojit s šestým místem za
pěti zahraničními jezdci. Z vítězství se podle předpokladů radoval Zoltán Lázár, který zvítězil i v
maratonu. Na závěr si radost udělal Jiří Nesvačil,
který předvedl společně s vítězem druhý bezchybný parkur a po závěrečné rozjížďce na parkuru
Z. Lázára porazil. Ani tento úspěch mu však nepo
mohl z celkového sedmého místa. S parkurem byl jistě spokojen i Libor Kurka, který se umístil na 5. místě.

Mistrovství světa na obzoru

Foto R. Němcová
Mezi čtyřspřežími byl z našich tradičně nejlepší Petr Vozáb z NH v Kladrubech nad Labem
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Na to jak byl s průběhem nebanického CAI
spokojen a především co závody napověděly
o nominaci na mistrovství světa dvojspřeží, které
se koná na přelomu srpna a září v polské Warce
jsme se zeptali manažera komise spřežení Jiřího
Kunáta: „K samotným závodům musím říci jen
samou chválu. Díky manželům Šimáčkovým se
CAI v Nebanicích již definitivně prosadilo v evropském kalendáři a účast zahraničních jezdců
svědčí o tom, že naše CAI je výborně zapsané v
povědomí soutěžících.
Na základě výsledků z Nebanic, které byly
posledním a hlavním kriteriem pro nominaci na MS
dává komise spřežení VV ČJF návrh na nominaci
trojice Ladislav Jirgala, Jiří Nesvačil ml. a Josef
Hrouda. Pořadatel šampionátu si vymínil počkat s
možností startu čtvrtého jezdce až na základě přihlášek a pokud tedy bude možnost přihlásit i čtvrtého soutěžícího bude to Jaroslav Pavel.“

Evropští pony ve Freudenbergu
Ve dnech 19.-22. července
se v německém Freudenbergu konal evropský šampionát
ve skocích, drezuře a všestrannosti pony.
ČR měla své zastoupení ve
skocích Michaela Krulichová
a NIGHTFEVER a ve všestrannosti Veronika Příhodová
- IBALGIN FAST a Aneta
Pažoudková na LIPAN.
Jediná, která svůj šampionát dokončila byla Veronika
Příhodová, která skončila na
33. místě. Aneta Pažoudková
byla vyloučena v crosu.
Velmi dobře zahájila
Michaela Krulichová. Ta nejprve zvítězila v zahajovacím
skákání a i první kvalifikační,
již mistrovské, kolo absolvovala bez trestných bodů. Pak
ale přišla diskvalifikace ve
druhé kvalifikaci (1. kolo PN)
o konec všem nadějím.
O krátké zhodnocení jsme České jezdkyně při slavnostním nástupu. Za domácími vlajkopožádali otce Michaeli pana noškamy jsou to zleva téměř skrytá Veronika Příhodová, uproLadislava Krulicha: „Mistrov- střed Michaela Krulichová a Aneta Pažoudková.
ství bylo zahájeno veterinárníně ME 2007 pony ve Freudenbergu tak, jako jména
mi testy a poměrně přísným měřením. První den
jejich otců na světových kolbištích. Věřím, že tito
soutěží začal pro Míšu a NIGHT FEVERA slibně a
pánové dobře vědí co se svými ratolestmi dělají.
když v zahajovací soutěži zvítězili ve Freudenbergu
se hrála česká hymna a symbol FEI na hlavním stoZkušenosti tak ukázují, že rozvoj skokového sportu
žáru nahradila naše vlajka.
v dětských kategoriích ve světě je jednoznačně spoČtvrtek byl ve znamení prvního kvalifikačního
jen a orientován na soutěže pony.
kola, které se jelo na čas na překážkách dle rozpisu
Připravit poníka do takto špičkových soutěží je po
vysokých 130cm, 140cm širokých oxerů a 160cm
letošní nesmyslné úpravě pravidel v ČR teoreticky
šířce tripelbaru za účasti 56 dvojic. Michaela startonemožné. Výšky překážek v kvalifikačních kolech
vala jako 34. a podařilo se jí po obdivuhodném
ME dosahovaly výšky 130 - 135 cm a ve finálových
výkonu zajet čistý parkur a skončila na 20. místě,
kolech 140 - 145 cm. O technické obtížnosti parkuru
těsně před Mauricem Tebbelem, který obdržel
nemá smysl hovořit bez vlastní zkušenosti. Škoda
jeden trestný bod za nedodržení časového limitu.
jen, že se na nějakou špičkovou pony soutěž nepřiRozdíl ve vývoji, výkonnosti a pravidlech špičkojedou podívat měniči pravidel, navrhovatelé změn
vého pony sportu už je tak velký, že začíná připomía dodatků a ochránci dětí z řad činovníků ČJF.
nat SCI-FI, jak vtipně poznamenal trenér Míši MiroJediná možnost přípravy špičkových pony, vzhleslav Půlpán po prohlídce kurzu pátečního
dem k jejich počtu u nás, je pouze v soutěžích s vel2. kvalifikačního kola.
kými koňmi, kde je nutné upravit vzdálenosti v komMíša odstartovala dvanáctá a vše vypadalo dobbinacích jak je to běžné např. v Rakousku.
ře až do kombinace, která začínala nájezdem na triZkracování vzdáleností je ovšem velmi odborné
pelbar, pak následoval dvojskok na jeden cvalový,
téma pro stavitele parkurů, protože např. úroveň na
ve kterém se Míša nezvládla po velkém skoku, který
letošním ME byla již tak vysoká, že trenér německé
NIGHT FEVER udělal vrátit zpátky a následovalo
reprezentace Peter Teeuwen zkracování u takto
první zastavení. Poté dvojice tuto překážku překošpičkových koní nedoporučuje.
nala. Parkur pak pokračoval kombinací oxer - vodní
Co se týká přípravy jezdců je jasné, že je nutné
příkop, do kterého NIGHT FEVER šlápnul a za ktezačít co nejdříve v přímě úměře fyzických možností,
rým se po dvou cvalových prudce točilo na kolmý
které v útlém věku splňují pouze -S- pony, jejichž
skok. V následující kombinaci 8, 9 dvojice nabrala
kategorie byla na Mistrovství ČR neuváženě zrušena.
další 4 trestné body, což vzhledem k obtížnosti parCelkově se dá říci, že cíl účasti na ME 2007
kuru a skutečnosti, že do finále stačilo k postupu 23
pony, kterým bylo získávání zkušeností, byl po
trestných bodů nebylo vůbec špatné. Bohužel Míša
vítězství v zahajovací soutěží a po prvním čistém
vynechala oxer a dvě překážky před cílem byla pro
kvalifikačním kole bohatě překročen. Příští rok se
nedodržení kursu vyloučena.
ME pony koná ve švýcarském Avenches.“
Při představě, že právě tady se zakládá na
Podrobnosti naleznete na www.euro07.de
budoucnost evropského jezdeckého sportu, běhá
mráz po zádech. Budoucnost to bude jistě úžasná,
ale bez naší účasti nebo pouze ze sporadickými
pokusy nadšenců z Čech přičichnout k závodění na
nejvyšší úrovni, které zvedá a popotahuje pomyslnou základnu pyramidy nahoru. Notoricky známá
jména dětí jako Tebbel, Bengtsson, Connell, PhilipVe dnech 14.-15. července pořádala TJ Žižka
paerts, Smith, Whitaker se objevují na startovní listiPraha na novém povrchu kolbiště na Trojském
ostrově další drezurní závody zařazené do seriálu Český drezurní pohár. Všechny soutěže byly
zároveň i kvalifikací pro finále KMK a pro MČR
v Mariánských Lázních.
V rámci seriálu Novice Cup se jely dvě úlohy
-JU- a -JD-, pro Top Ten Cup úlohy -SG- a -IM-I-.
Mistrovství Evropy mladých jezdců a juniorů se
Startovní pole byla početná (15 - 16 - 16 a 14
konalo 10.-15. července v německém Nusslochu.
dvojic). V Novice Cup dvakrát zvítězila Karolina
Z ČR se mezi evropskou elitu vypravila pouze
Žižková na BOND 1 (TJ Žižka Praha), v úloze mladá jezdkyně Libuše Půlpánová a DAF ONDSG- to byla stejná jezdkyně s DARWIN. V -IM IRÁŠ. Rozpis soutěže připravil k boji o evropské
své soupeře překonala Michaela Habásková na
medaile dvoukolovou soutěž -ST-. Závěrečný Kür
SURVIVAL 3 (JK Ronex).
pak již byl pouze exhibiční soutěží nejlepších
Nový partner pro Pohár
dvojic. Naše jezdkyně skončila po dvou kolech
Nového partnera nalezl pořadatel Českého
mezi 58 dvojicemi na 48 příčce.
drezurního poháru 2007 TJ Žižka Praha. Stala se
jím sázková kancelář Chance a.s. Na základě
dohody ponese soutěž nadále název Český drezurní pohár Chance a.s..
V průběžném pořadí kvalifikace kategorie
Novice Cup je na prvním místě Michaela HabásDalší vrchol naší drezurní domácí mezinárodní
ková před Evou Jančaříkovou a Zdenkou Skiposezóny se blíží. Příprava CDI***-W v Mariánských
vou. V kategorii Top Ten Cup vévodí aktuálnímu
Lázních se koná 24.-26. srpna a k době uzávěrky
pořadí Petra Dvořáčková před Emou Jančářovou
Jezdce se v Praze na Strahově sešly přihlášky
a Fabriziem Sigismondim.
z 15 států. Pro skupinu GP a GP Speciál je přiČeský drezurní pohár bude pokračovat soutěhlášeno 27 dvojic, pro úroveň St. Georg - IM I je
žemi při Mistrovství ČR v Mariánských Lázních
to 28 dvojic a zatím je relativně méně přihlášea pak již závěrečnými kvalifikacemi v Karlových
ných do juniorské skupiny, kde mají pořadatelé
Varech a Soběšicích. Další informace a podrobnosti na www.tjzizka.wz.cz
Ing. Jan Žižka
12 přihlášek.

Český drezurní
pohár Chance a.s.

Mistrovství
Evropy v drezuře

Na CDI do
Mariánských Lázní

-6-

Sportovní
kalendáﬁ
27.7.
28.7.
28.7.
28.7.
28.-29.7.
28.-29.7.
28.-29.7.
28.-29.7.
28.-29.7.
28.-29.7.
28.-29.7.
28.-29.7.
28.-29.7.
29.7.
30.7.-1.8.
3.-5.8.
3.-5.8.
3.-5.8.
3.-5.8.
4.8.
4.8.
4.8.
4.8.
4.8.
4.8.
4.-5.8.
5.8.
10.-12.8.
11.-12.8.
11.8.
11.8.
11.8.
11.8.
11.8.
11.-12.8.
11.8.
11.-12.8.
11.-12.8.
11.-12.8.
11.8.
11.-12.8.
11.8.
11.-12.8.
11.-12.8.
12.8.
12.8.
12.8.
17.-19.8.
17.-19.8.
17.-19.8.
18.8.
18.8.
18.-19.8.
18.-19.8.
18.-19.8.
18.-19.8.
18.8.
18.8.
18.8.
18.-19.8.
18.8.
18.8.
18.8.
18.-19.8.
18.8.
19.8.
19.8.
19.8.
19.8.
19.8.

Trojanovice
Z-ST, pouze pony
Gabrielka
Z-L
Židovice
Z-ST
Hrádek
Z-S
Mažice
ZM-S
Hostouň
Z-S
Pardubice
Z-S, D/Z-S pony
Sobotka
ZM-S
Mikulov
Z-S
Trojanovice
Z-ST + pony
Sviadnov
ZL-ST
Cheb - Háje
Z-S
Humpolec
ZM-S
Žlutava
D/Z-L
Mělník ZL-ST, D/Z-S pouze pony
Strakonice
L-T, ČSP
Pardubice
CCI***, CIC*/**/***, MČR Y
Mariánské Lázně
MČR D - d, J, Y, sen.
Javor Hory
ZM-T
Nymburk Komárno
ZM-S
Zduchovice
Z-S
Kaničky
Z-L, hala
Ústí nad Labem
Z-S
Lhota pod Přeloučí
ZM-L
Brno - Žebětín
D/Z-S
Otice
Z-S
Žlutava
ZM-L
Pardubice
Z-T, D/Z-S, MČR pony S+D
Hradec Králové
L-T, ČSP
Záryby
A/L, A1/2/4 + P2 - bez maratonu
Mníšek pod Brdy
E/Z-S, MČR - E J, Y
Všetice
Z-L
Draheničky
Z-L
Horky nad Jizerou
Z-S
Přeštěnice
ZM-L, D/Z-L
Vondrov
ZM-L
Mirošov
ZM-S
Plzeň
ZL-S, semifinále KMK
Židovice
Z-S
Letohrad
ZM-L
Kolesa
D/Z-S
Otice
ZM-L
Opava
ZL-S, semifinále KMK
Karlovy Vary - Stará Role D/L-TT
Lázně Bohdaneč
Z-S
Frenštát pod Radhoštěm
ZL-S
Svratka
ZM-L, hala
Ptýrov
CSI *
Ostrava - Stará Bělá MČR - S - d, J
Mariánské Lázně CDI*** (W), CDIJ
Černuc
Z-L
Přítoky
ZM-L
Stará Boleslav
ZM-L
Poděbrady
ZM-S
Všetice
Z-ST
Písek
L-S
Chomutov
Z-L
Letohrad
Z-S
Kunčice
D/Z-S
Nová Amerika
MČR - R
Třeština - Háj
D/Z-T
Náměšť na Hané
Z-L
Skály
Z-ST
Děpoltovice
ZM-ST
Prostějov
D/Z-L
Brno - Panská Lícha
Z-S
Hradec nad Moravicí
Z-L + pony
Prostějov
D/Z-S
Troubky
ZM-S
Dukovany
Z-L

CSI** Warka
V době konání národního šampionátu v Karlových Varech ve dnech 20.-22. července se v polské Warce konalo CSI**. Českou republiku zde
zastupoval Jiří Papoušek (JK Tarpan) s koňmi
CHABLIS 121-T, LA CALETA a VOLONTER-T.
CHABLIS šla při pátečním zahájení první kolo
velké rundy (140) a se 4 body skončia na 10.
místě. V sobotu pak byla ve dvouf. 130/130
s nulou šestá a v neděli ve finále malé rundy
(135) udělalal chybu na posledním skoku.
LA CALETA absolvovala bez umístění soutěže
malé rundy a pro VOLONTERA byla připravena
nejtěžší skupina.
¨V pátek zvládnul zahajovací 140 s 8 body,
v sobotu (140) skončil s jednou chybou devátý
a Velkou cenu (145) dokončil s 15 trestnými
body.

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

Pronájem turnajových boxů. Tel: 728 162 407

Cena Hradce
nad Moravicí
Desátý ročník Ceny Hradce nad
Moravicí se konal 14. července.
Přes únavné vedro jezdci i koně
podávali kvalitní výkony na již tradičně dobře připravených závodech.
V hlavní soutěži -S**- na start
nastoupilo deset dvojic, pouze dvě
dokončily základní kolo bez penalizace. To v tomto případě nebylo
rozhodující, protože všichni kteří
dokončili soutěž postoupili do finále. I v něm pouze dvě dvojice
nebyly penalizovány, proto mezi
nimi rozhodl lepší dosažený čas.
Zvítězila Lenka Gladišová na koni
IRRAS (JK Gladiš) před Petrem
Eimem s GENIUS Lysák a Silvii
Kalabovou na ERIK 1 (oba JK ZH
Tlumačov).
-jge-

Juniorů bylo
málo
Štědře finančně dotované drezurní závody pro juniory a jezdce na
pony se konaly 17. a 18. července
na nově zbudovaném obdélníku
v Herouticích. Junior pohár (-JD+
JJ-) byl dotován 20 000 Kč a v Pony
poháru (2x FEI úvodní) se rozdělilo
10 000 Kč . Stejná úloha se letos
pojede i na Mistrovství ČR pony.
V obou soutěžích se však sešlo
pouze pět startujících dvojic a tak si
i poslední odvážel slušnou výhru.
O přední místa v obou soutěžích
se utkaly dvojice, od kterých se
očekávají boje i o medaile na mistrovstvích republiky. V Pony poháru
zvítězila Michaela Jirsová na BONSAJ před Marií Vrankovou na BERTÍK. V Junior poháru byla první
Martina Opočenská, KIPI-N před
Janou Perníčkovou, IBRAHIM II.
Závody byly rovněž Mistrovstvím
Středočeské oblasti dětí, juniorů,
dospělých a pony, přeborem dětí,
juniorů a dospělých z okresu Benešov a kvalifikací na MČR dětí, juniorů a mladých jezdců. Mistry středních Čech se pro rok 2007 stávají
Jiřina Pružinová - VIKI 3 (JK Mělník) v kategorii pony, Dominika
Moudrá - GOYA 111 (Stáj Moudrý)
v kategorii děti, Jana Perníčková IBRAHIM II (JK Heroutice) v kategorii junioři a Markéta Brychtová ADEPTUS-K (Stáj Forte Svárov)
mezi seniory.

MS čtyřspřeží
pony
Ve dnech 18.-22. července se
konal v dánském Dorthealyst světový šampionát čtyřspřeží pony. Veškeré podrobnosti naleznete na
www.wdch-pony-07.dk

Šampionát
v Ostravě
Kolbiště Baníku Ostrava ve Staré
Bělé bylo 14.-15. července místem
setkání nejmladší jezdecké generace na OM severní Moravy a Slezska ve skokových soutěžích kategorií děti, junioři a mladí jezdci.
Dětí (-Z+ZL-) se představilo
sedmnáct. Mistryní se stala po
rozeskakování sedmi dvojic Rusková s GRAND PIN (Epona Jistebník)
před L. Strnadlovou s ALLERGA 1
(JK SKL Trojanovice) a Chlandovou
na DELA (SCHPK Stáj Pension
Omega).
Nejpočetnější byla kategorie
mladších juniorů (14 - 16), která

Prodej sena, slámy,
včetně dopravy. Mělník.

Tel.: 777 234 448

měla 19 startujících (2x -L**-). Mistrovský titul získal Jan Zwinger
na TUDOR (JK Opava Kateřinky),
který přidal i bronzovou medaili
s COLOMBO 1. Stříbro získala
Kubová s CADETKOU (JK SKL
Trojanovice).
Mezi staršími juniory (17 - 18)
bylo na startu pět děvčat (-L**+
S**-). Nejlépe se dařilo a zlatou
medaili získala Hrůzková s AQUINO A (Geofin Equiteam o.s.)před
Klárovou s NOLI TANGERE (JK
Agrostyl Otice) a domácí Brátovou
na VELMA.
Skupina třinácti mladých jezdců
(16 - 21) absolvovala také úroveň
-L**- a -S**-. Pěkným výkonem titul
mistra získal domácí Brát na ARENA 1, stříbro Škuta s PAPILLION
L (Ing. Šárka Škutová) a bronz
Krhutová s TERCIÉREM (Sn.Frenštát p.R.).
O oblastní medile bojovalo i šest
družstev (-ZL + L**-). Bezchybným
výkonem mistrovský titul získalo
domácí družstvo Baníku Ostrava.
O stříbro a bronz se musela rozeskakovat dvě družstva. Stříbro si
nakonec zajistila Velká Polom před
Opavou.
-jge-

Foto J. Gebauer

Jan Zwinger s TUDOREM
z Opavy Kateřinek získal
oblastní titul mezi mladšími
juniory

Jezdecká
svatba
V pátek 27. července se rozhodli
v klášteře Zlatá Koruna v Českém
Krumlově uzavřít sňatek Eva Mikulášová a Kamil Papoušek. Blahopřejeme.

Blahopřejeme...
... do SRN bývalému pražskému
jezdci a trenérovi Karlovi Jechovi,
který se 17. července dožil v
Cáchách 85 let.
... hlasateli a jezdci Bohumilovi
Oslíkovi, který 17. června oslavil
šedesátku.

Výsledky
Martinice 23.6. -Z- (40) 1. Jindra OSMAN GAZY (Stáj Jindra), -stup. obt. do
110 cm- (79) 1. Papoušek - POCTA 1 (JK
Caletto), 2. Hájková - PREGANUS (JK
VOŠ Tábor), 3. Papoušek - PLESY (JO
Srnín), -stup. obt. do 120 cm- (78) 1. Mayer - CONSTANZE (JS Ohrazenice), 2.
Málek - CIROCO (JK Všetice), 3. Sloup VIGO 1 (TJJ Lysá nad Labem), -S- (41) 1.
Papoušek K. - CONGO KING (JO Srnín), 2.
Tesárek - ANNIE (Stáj Tesárek), 3. Mayer MAMBA (JS Ohrazenice).
Chlum 7.7. -Z- 1. Schjbalová (Černožice), -ZL- 1. Svoboda (Vřešlav), -L- 1.
Málek (Stáj Málek), 2. Černá (Stáj Málek),
3. Brzobohatý (Podh. Újezd).
Unhošť 14.7. -ZM- 4 a 5ti letí (5) 1- Dvořáková - RULÍK (Stáj Gapo), -Z- pro děti
(12) 1. Pánková - LAURIN (TJ Slavia Ptice), -dvouf. sk. 100/110- (26) 1. Suchelová
- ADMIRAL 1 (Stáj Tara), -ZL- (12) 1. Dittri-

Foto Jiří Gebauer
V Ceně Hradce n. M. zvítězila Lenka Gladišová na IRRAS z JK Gladiš
chová - FEFORMA (TJ Slavia Ptice), -Minimaxi- (3) 1. Kamarytová - MONTY (JS
Quadria).
Unhošť 14.7. -ZM- 4 a 5ti letí (5) 1- Dvořáková - RULÍK (Stáj Gapo), -Z- pro děti
(12) 1. Pánková - LAURIN (TJ Slavia Ptice), -dvouf. sk. 100/110- (26) 1. Suchelová
- ADMIRAL 1 (Stáj Tara), -ZL- (12) 1. Dittrichová - FEFORMA (TJ Slavia Ptice), -Minimaxi- (3) 1. Kamarytová - MONTY (JS
Quadria).
Nebanice 12.-15.7. spřežení -CAI-A/4(13) 1. Lázár (HUN), 2. Ruyter (NED), 3.
Scholz (GER), 4. Móró (HUN), 5. Heus
(NED), -CAI-A/P4- (4) 1. Tischer (GER), 2.
Ochs (GER), 3. Ritter (GER), 4. Bär (GER),
-CAI-A/2P- (3) 1. Pospíšilová (CZE), 2.
Lang (GER), 3. Prášek (CZE), -CAI-A/2(16) 1. Nesvačil (CZE), 2. Simonsen (FIN),
3. Hrouda (CZE), 4. Vyrtych (CZE), 5. Jirgala (CZE), -CAI-A/1- (27) 1. Kwiatek
(POL), 2. Herman (BEL), 3. Wehr (GER), 4.
Seifert (GER), 5. Herner (SWE).
Humpolec 13.-15.7. všestranost -CCI**(22) 1. Garcia - KOOPERVIK CORUBERT
(ITA), 2. Owczarek - DIABELEK (POL), 3.
Vrtek - DALLAS 1 (CZE), -MČR senioři(10) 1. Vrtek - DALLAS 1, 2. Hatla - KARLA, 3. Heidenreichová - BELLEVUE, -CIC*(22) 1. Dvořáková - DAMON 2, 2. Eibner GOMBA (SVK), 3. Dvořáková - OSTER , MČR junioři- (22) 1. Vašáková - LEON DE
BEYSSAC, 2. Pejřilová - LESTER, 3. Příhoda - OSWALD, -Z- (27) 1. Bláha -

VANILKA 2 (JK Inka Miřetice), -ZL- (13) 1.
Kornalík - ZARJAD (JK Horymír Neumětely).
Martinice 14.7. -Z- (57) 1. Štětina SCOOBYDOO (JS Schneider), -stup. obt.
do 110 cm- (98) 1. Motygin - ELEN S (JK
Všetice), 2. Papoušek K. - UNA SAPHIRA
(JO Srnín), 3. Vítek - DARRIUS (JS Kamenice), -L- (88) 1. Papoušek K. - GREAT
STAR, 2. Papoušek K. - LAPTOP (JO
Srnín), 3. Sloup - BORGIO (TJJ Lysá nad
Labem), -S- (50) 1. Hnetilová - VENEUR
(Stáj Havel), 2. Poláková - CAROS (Polák),
3. Sloup - BORGIO (TJJ Lysá nad Labem).
Páterov 14.-15.7. -ZM- 4 a 5ti letí koně
(11) 1. Potluka - LAND MASTER (TJ JS
Montar), -ZM- děti do 14ti let (7) 1. Stránská - ALEGRO (JK Sever Liberec), -Z- (44)
1. Vančura - GRAF LADY (JK Železnice), ZL- (48) 1. Vančura - HESSTON 1 (JK
Železnice), -L*- (27) 1. Němcová - PRINCESS (Stáj Dani Zbožnice), 2. Voksa GERD (PCT, s. r. o.), 3. Adam - UNESCO
1 (JK Adam), -Z- (28) 1. Pejosová - LADY
SARAH (Stáj Karsit), -ZL- (44) 1. Pejosová
- OCTAVIA (Stáj Karsit), -L**- (64) 1. Černohorský - REBEKA-L (JK Bučina), 2.
Maturová - PRATER (Stáj Nový Dvůr), 3.
Tomanová - KOHEN (JK Dance and
Jump), -S**- (37) 1. Hassová - CABALLERO 49 (TJ JO Nisa Jablonec), 2. Skálová ZARJA (SS Skála Třeboň), 3. Bardonová SARKON KINSKÝ (JS Bardonová).
Hradec nad Moravicí 14.7. -ZM- pro

Výsledky
5leté koně startující 1. rokem (7) 1. Zabloudílová - OMEGA (Empresa s.r.o.),.-Z- děti
a junioři (17) 1. Hladká - CIR (JK Děti
a koně), ostatní (14) 1. Kavanová - FÁBIA
(JK Milostovice), -ZL- děti a junioři (14) 1.
Tošenovská - DIOR 1, ostatní (38) 1. Olšák
- ODENA (JK Hřebčín Albertovec), -L**(22) 1. Urbanský - ALITA FAU (JK B.U.K.
Opava), 2. Eim - GENIUS LYSÁK, 3. Kalábová - ERIK 1 (oba JK ZH Tlumačov ),
Cena Hradce nad Mor. - S**- + finále (10)
1. Gladišová - IRRAS (JK Gladiš), 2. Eim GENIUS LYSÁK, 3. Kalábová - ERIK1 (oba
JK ZH Tlumačov), pony - stup. obt. do 60
cm (5) 1. Kalužíková - GABRIELA 1 (JK
Steally Opava), -ZLP- handicap (11) 1.
Holá - VERDI 2 (Casin Svinov), -LP- handicap (13) 1. Šalková - GERA 1, -SP- handicap (6) 1. Míčková - LOVE/LOVELA (Nové
Dvory F-M).
Ostrava 14.-15.7. OM d,J a Y - děti Z + ZL- (17) 1. Rusková - GRAND PIN
(Epona Jistebník), 2. Strnadlová - ALLEGRA 1 (SKL Trojanovice), 3. Chlandová DELLA (SCHPK stáj pension Omega), junioři a juniorky (14 - 16 let) -L** + L**- (19) 1.
Zwinger - TUDOR (JK Opava Kateřinky), 2.
Kubová - CADETKA (SKL Trojanovice), 3.
Zwinger - COLOMBO 1 (JK Opava Kateřinky), 17 - 18 let -L** + S**- (5) 1. Hrůzková AQUINO A (Geofin Equiteam o.s), 2. Klárová - NOLI TANGERE (Agrostyl Otice), 3.
Brátová - VELMA (Baník Ostrava), mladí
jezdci (16 - 21 let) -L** + S**- (13) 1. Brát ARENA 1 (Baník Ostrava), 2. Škuta PAPILLION L (Šárka Škutová), 3. Krhutová
- TERCIER (Sn. Frenštát p.R.), družstva ZL + L**- (6) 1. Ostrava (Šrotková - ATTILA, Kučmová - GOLD WIN, Brátová - VELMA), 2. Velká Polom, 3.Opava.
Císařský ostrov 14.-15.7. drezura -L0(8) 1. Pelikánová - MELANTE (Fauna o.
s.), 2. Kinne - PAMPALINI (JS Javorník), 3.
Pelikánová - RICHMOND (Fauna o. s.), S0- (6) 1. Košťál - DARA 2 (JK Aleko), 2.
Zeusová - CORRADO Z (JS Císařský ostrov), 3. Žižková - BOND 1 (TJ Žižka), -DD(11) 1. Habásková - APROPOS (JK
Ronex), 2. Komárková - ZANZIBAR 2 (Horse Academy), 3. Hůlka - SAPIENS-K (TJ
Lokomotiva Vršovice), -L1- (7) 1. Pelikánová - MELANTE (Fauna o. s.), 2. Pelikánová
- RICHMOND (Fauna o. s.), 3. Půlpánová ORIELA KINSKÁ (TJ Equus Kinsky), -DJ(7) 1. Hůlka - SAPIENS-K (TJ Lokomotiva
Vršovice), 2. Habásková - APROPOS (JK
Ronex), 3. Komárková - ZANZIBAR 2 (Horse Academy), -S1- (4) 1. Košťál - DARA 2
(JK Aleko), 2. Zeusová - CORRADO Z (JS
Císařský ostrov), 3. Půlpánová - NIKOLAS

KINSKÝ (TJ Equus Kinsky), -JU- (15) 1.
Žižková - BOND 1 (TJ Žižka), 2. Soustružníková - LALIQUE (PM Brno), 3. Jeřábková
- CYNTHYA-Z (JK Nár. hřeb. Kladr. nad
Labem), -JD- (16) 1. Žižková - BOND 1 (TJ
Žižka), 2. Holasová - DANCER 87 (JK
Ronex), 3. Jeřábková - CYNTHYA-Z (JK
Nár. hřeb. Kladr. nad Labem), -SG- (16) 1.
Žižková - DARWIN (TJ Žižka Praha), 2.
Onoprienko - ARCON (JK Aleco), 3. Sigismondi - COME ON JUNIOR (JS Císařský
ostrov), 4. Habásková - SAPIENS-K (JK
Ronex), 5. Komenda - WELINGTON (JK
Pferdemix Tlustice), -IM1- (14) 1. Habásková - SURVIVAL 3 (JK RONEX), 2. Nágrová
- COMPAS-K (JS Mariánské Lázně), 3.
Sigismondi - BONHEUR (JS Cís. ostrov), 4.
Onoprienko - ARCON (JK Aleco), 5. Sigismondi - PLESANT (JS Cís. ostrov).
Těšánky 14.-15.7. drezura -Z1- (8) 1.
Lačňáková - MONTY 11 (JS Bzenec), -DD(9) 1. Štaifová - DUBEL (JK Stáj Jelínek), L0- (11) 1. Štaifová - DUBEL (JK Jelínek),
2. Bojadzisová - KIARA (TJ Pegas Brno),
3. Svrčinová - GOLDONI 2 (JS Bzenec), DU- (4) 1. Fojtová - SINDY 2 (JS Michaela
Fojty), -JD- (3) 1. Pavlis - DUET Vogt (JS
U Ryzáčka), 2. Pavlisová - BAILEYS 20
(JS U Ryzáčka), 3. Galatíková - CASABLANCA 1 (JS Galatík), -Z3- (10) 1. Turčynová - VELEN VPM Trans (JK P a L), -DD(9) 1. Bojadzisová - KIARA (TJ Pegas
Brno), 2. Vášová - TAARLO KUBIŠTA 2
(JK Stáj Jelínek), 3. Pěchová - SALONIKÉ
(SS Vittoria), -L1- (6) 1. Štaifová - TOUHA
(JK Stáj Jelínek), 2. Pěchová - SALONIKÉ
(SS Vittoria), 3. Sobotková - OMEGA (Stáj
Omega), -DU- (8) 1. Turčynová - VELEN
VPM Trans (JK P a L), -JD- (5) 1. Pavlis DUET Vogt (JS u Ryzáčka), 2. Štaifová TOUHA (JK Stáj Jelínek), 3. Pavlisová BAILEYS 20 (JS U Ryzáčka).
Heroutice 17.- 18. 7. Drezurní Junior
pohár -JD + JJ- (5) 1. Opočenská - KIPIN (Stáj Leonard Praha), 2. Perníčková - IBRAHIM II (JK Heroutice), 3. Krčmářová - SIMON
(JK Epona Praha), Drezurní Pony pohár
2x FEI pony úvodní (5) 1. Jirsová - BONSAJ
)(táj Jana Jirsová), 2. Vranková - ERTÍK
(J Aleko), 3. Pružinová - VIKI 3 (JK Mělník), JU- 1. Brychtová - ADEPTUS - K (Stáj Forte,
Svárov), -JU- 1. Komárková - ZANZIBAR 2
(Horse Academy), -SG- 1. Brychtová - ADEPTUS - K (Stáj Forte, Svárov).
Mikulov 21.-22-7. drezura -DU 03- (18)
1. Ornthová - PORTHOS, 2. Steflovičová COME ON BOY (obě SK), 3. Fialová CASIOPEA 4 (Bara Tetčice), -DU 03- junioři (8) 1. Pechová - FALŠ (SK), 2. Šíblová ANKA CLARK (TJ Mor. Knínice), 3. Lázničková - FOREVERSTAR (JK Jen pro
radost), -DD 03- (14) 1. Kohút - ASTON
MARTIN, 2. Pechová - FALŠ (oba SK), 3.
Pěchová - SALONIKÉ - (SS Vittoria), -JU

06- (10) 1. Kohút - ASTON MARTIN, 2.
Vančo - RÉTORIK, 3. Kelemenová - WANIRA (všichni SK), -JD 06- (10) 1. Naštická TOP ROBIN, 2. Dobiášová - LET’S DANCE, 3. Lomnická - ROGER (všichni SK), SG 00- (5) 1. Naštická - TOP ROBIN, 2.
Dobiášová - LET’S DANCE, 3. Horná FABIO (všichni SK), -DD 03- (11) 1. Jelínková - GRAZIE (JK Sever Brno), 2. Svrčinová - GOLDONI 2 (JK Bzenec), 3. Fojtová

- GRANADA 5 (JS M. Fojty), -DJ 03- (12)
1. Kohút - ASTON MARTIN (SK), 2. Svrčinová - GOLDONI 2 (JK Bzenec), 3. Jelínková - GRAZIE (JK Sever Brno), -JD 06(8) 1. Dobiášová - LET’S DANCE (SK), 2.
Langerová - ALADIN (Fr. Cvetler), 3. Vaňková - CHARISMA (JK Sever Brno), -JJ
06- (6) 1. Dobiášová - LET∞S Dance, 2.
Szebenyiová - LOUISIANA LADY (SK), 3.
Vaňková - CHARISMA (JK Sever Brno).
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