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Evropa u nás a my v Evropû
Česká jezdecká veřejnost si již možná ani neuvědomuje jak naše začlenění do Evropské unie výrazně přispělo k akceleraci organizátorských aktivit při domácích mezinárodních soutěžích a pochopitelně i při výjezdech našich jezdců do zahraničí. Evropské šampionáty jsou
již téměř standardními soutěžemi ve sportovním kalendáři české reprezentace a na naše pořadatelství mistrovství Evropy a v příštím roce
ve voltiži i světa si již začínáme zvykat. Právě v tomto stylu proběhlo uplynulých 14 dní a vedle evropského skokového šampionátu
v Auvers (junioři a mladí jezdci) byli čeští junioři i na mistrovství Evropy ve všestrannosti ve švýcarském Avenches. Do tohoto scénáře pak
zapadá i česká domácí premiéra tříhvězdové úrovně soutěže všestrannosti a v Pardubicích se konalo poprvé v dějinách naší země
CCI***. V rámci programu pak v CIC* soutěžili o národní mistrovské tituly mladí jezdci. O tituly bojovaly i všechny kategorie drezuristů při
šampionátu v Mariánských Lázních. Skoková elita žila dalším kolem Českého skokového poháru ve Strakonicích a dvě osamocené jezdkyně nás reprezentovali na CSIO v Bratislavě.
Ve většině případů uslyšíte v následujících referátech chválu především na nejmladší věkové kategorie jezdců. Dá se tedy doufat, že
práce s mládeží začíná přinášet své ovoce. Ale pojďme se na uplynulých 14 dní podívat podrobněji.

Mistrovství Evropy
Auvers
Na francouzské pobřeží do proslulé Normandie se vydal český skokový tým juniorů ve složení
Jana Perníčková - CARDIFF, Filip Doležal NELSON a Nathalie Crnková - LICORI. Mezi
mladým i jezdci soutěžila za ČR osamocená
Nikola Bieliková na ALF.
Naši reprezentanti i jejich trenéři se stávají velmi zkušenými a tak všichni tušili co je asi ve Francii čeká. První zatěžkávací zkouškou byl samotný
transport do vesničky Carentan, která leží v blízkosti Auvers. Koně i jezdce čekalo vyčerpávajících 1400 km. Vyčerpávajících o to více, že
s výjimkou heroutické Jany Perníčkové cestovali
ostatní tři jezdci přímo z národního šampionátu
z Karlových Varů. Zatímco jezdci zvládli transport
dobře, z koní se náročná cesta, v tomto případě
navíc v přívěsném vozíku, nejvíce podepsala na
ALF. Ten dorazil do Auvers s horečkou a nad
jeho startem se od první chvíle vznášely otazníky.
Bohužel nebyl jediným naším koněm, nad kterým
veterináři při přejímce koní kroutili hlavami. Ukázalo
se, že vážnými problémy pohybového aparátu trpí
CARDIFF a i on byl z prvního kola vyřazen.
Vedoucím naší výpravy byl manažer skokové
komise Václav Drbal, která zpravodaji Jezdec
sdělil: „Problémy, které postihly ALFA se mohou
stát a bohužel občas patří k takto dlouhým transportům. Přiznám se, že mě ale nepříjemně
zaskočila indispozice koně CARDIFF, která rozhodně nebyla způsobena pouze dlouhým transportem. Nakonec se naší tlumočnici paní Marcele
Burešové, která nejen že výborně hovoří francouzsky, ale navíc je i veterinární lékařkou, podařilo
veterinární komisi natolik obměkčit, že mohl CARDIFF startovat. Nicméně moje pozice jako vedoucího týmu byla v té chvíli velmi nepříjemná.“
I bez těchto skutečností však nenastupovali
čeští jezdi jako favorité. Velkým pozitivem pro
Filipa Doležala a Nathálii Crnkovou byla účast na
CSIJ, které se v Auvers konalo před několika týdny. S této dvojice však byla jednoznačně favorizována především Nathálie Crnková (Bost B Praha), která na LICORI prokázala v průběhu
sezóny výkonnost naznačující velké možnosti.
Filip Doležal startoval nakonec na koni Luboše
Vondráčka, který NELSONA stáji Petra Doležala
nezištně zapůjčil. Ale i nad výkonností této dvojice byly, přes zkušenosti jezdce, přeci jen určité

(Pokračování na str. 2)

Foto Slavoj Čegan
Nejlepší z juniorského týmu na ME ve všestrannosti ve švýcarském Avenches byla Pavlína
Pejřilová s LESTER (Hradecký jezdecký klub), která skončila na 33. místě

Mistrovství Evropy
Avenches
Čtveřice našich juniorských jezdců Markéta
Čeganová (HYDE PARK), Pavlína Pejřilová
(LESTER), Kateřina Vašáková (LEON DE BEYSSAC) a Miloslav Příhoda (EXPECTATION REN)
se ve dnech 1.- 5. srpna zúčastnili ve švýcarském Avenches nedaleko Bernu juniorského
mistrovství Evropy ve všestrannosti. O vzestupu
naší juniorské všestrannosti v prvé řadě napovídá
skutečnost, že poprvé v historii jsme mohli na
takovou soutěž (obtížnost CCI*) vyslat kompletní
tým. Ve druhé řadě pak skutečnost, že všichni
naši jezdci soutěž dokončili.
O poznatky ze Švýcarska jsme požádali
vedoucí výpravy Kateřinu Vašákovou starší:
„Naše družstvo si vylosovalo startovní desítku,

hned za Francií. Obtížné role prvního jezdce se
po dohodě chopil Míla Příhoda, což zejména
v crosu znamenalo při děvčata cenné postřehy
z absolvování tratě,
Po drezurách, ve kterých máme ještě určitě na
čem pracovat a to jak v pohybu koní, tak v klidu
jezdců a předvedení úlohy, se naši poskládali
v poslední třetině (66. - Příhoda, 65. - Čeganová,
40. - Vašáková, Pejřilová).
Crosy - 4460 m, čas 8,35, 23 překážek 32 sloků - se našim povedly. M. Příhoda dokončil
s 20 body + 6,5 za čas, M. Čeganová imkasovala
na trati také 20 a 14,8 měla za čas. Pavlína Pejřilová však byla zcela bezchybná a na jejím kontě
se objevila nul a stejně tak Kateřina Vašáková.
Těmito výkony se naši posunuli na 55., 58., 35.
a 33. místo.
Parkury, které byly technicky po náročném

(Pokračování na str. 2)
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Mistrovství Evropy
Auvers
(Dokončení ze str. 1)
pochybnosti. Dvojice Jana Perníčková a CARDIFF pak i bez zdravotních problémů mnoho
nadějí českým barvám nedávala.
Pochopitelně český tým byl výrazně oslaben
na poslední chvíli odřeknutou účastí francouzské
Češky Emmy Augier de Moussac, která měla být
po svých západoevropských úspěších lídrem
týmu. Pro soutěž družstev jsme tak jako jediní
mezi 18 družstvy nastupovali ve třech.
Nikola Bieliková a ALF nakonec také povolení
ke startu dostali, ale dvojici byl naordinován
jeden den odpočinku a tak se jezdkyně neobjevila ve středečním treninku „warm up“.
Vše začali junioři ve čtvrtek 30. července. Připraveno pro ně bylo první kolo (135 cm), které
sice nebylo s rozeskakováním, ale za přísně změřený čas inkasovala řada jezdců trestné body.
Bohužel to postihlo i naši favoritku N. Crnkovou,
která na LICORI zvládla kurs s jedinou chybou,
ale s trestným bodem za čas. V té chvíli trenér
a majitel Bohumil Starnovský prorokoval, že tento
bod může být velmi důležitý a bohužel následný
vývoj toto proroctví potvrdil. Ze 101 startujících
skončila naše dvojice na 44. místě. Ostatní jezdci
naplnili papírové předpoklady a Filip Doležal
skončil po 17 bodech 89. a Jana Perníčková byla
s 21 body 94. Naděje ještě vzbuzoval výkon Bronislava Chudyby (Slovensko) na FORTUNA, který
s jedním bodem figuroval na 23. příčce.
Vše se však rozhodovalo ve čtvrtečním Poháru
národů. Obě kola soutěže týmů byla standardně
kvalifikačními pro postup do finále, které bylo
vyhrazeno nejlepším 30 dvojicím.

REPORTÁŽE
Nikola bez koní
Nikola Bieliková měla pozici velmi těžkou. ALF
nebyl přes vícedenní odpočinek ani v zahajovací
pátek zcela fit a dokončil s pěti chybami. V sobotu pak uprostřed parkuru po chybách jezdkyně ze
soutěže odstoupila.
Nevydařené mistrovství bylo pro naši nejlepší
mladou jezdkyni posledních sezón hořké nejen
protože se jednalo o její poslední rok v této věkové kategorii, ale i proto, že v loňské sezóně
z obav před komplikovaným transportem vypustil
tým Hipodromu v Mostě šampionát v Řecku.
Příznivce Nikoli Bielíkové navíc překvapila
zpráva, že toto její vystoupení bylo současně
i posledním v sedle koně ALF, když se její cesty
a cesty majitele koní (i koně ATYŠ a PIKOLA)
definitivně rozešly.

Nashledanou v Praze
O zhodnocení našeho vystoupení jsme požádali opět Václava Drbala: „I přes nepříliš přesvědčivé výsledky, s výjimkou Nathálie Crnkové,
si myslím že naše účast ve Francii splnila svůj cíl.
Pochopitelně špatnou náladu z nepřesvědčivých
výkonů a zdravotních problémů koní, Nathálie
Crnková a LICORI zcela zásadně vylepšili. Tato
dvojice potvrdila, že můžeme i v našich podmínkách západoevropským jezdcům konkurovat.
Účast ve Francii však měla i výrazný psychologický efekt vzhledem k pořadatelství ME juniorů
2008 v Praze. Všichni členové naší výprava vzali
tento šampionát jako významnou výzvu směrem
k příštímu roku a cítil jsme velké odhodlání uspět
příští rok před domácím publikem. I z tohoto hlediska byla důležitá účast v Auvers zástupce organizátora ME 2008 pana Luďka Novotného a při
závěrečném ceremoniálu byla Praha 2008 skloňována ve všech pádech.
Poněkud odlišná je situace v kategorii mladých
jezdců. Zde je již obtížnost na naše poměry skutečně výrazně větší a zatím si nedovedu představit, že by mohl některý z našich mladých jezdců
v evropské konkurenci uspět.“
Podrobnosti a výsledky naleznete na
www.auvers2007.com

Mistrovství Evropy
Avenches
(Dokončení ze str. 1)

V českém týmu byla ve Francii od svých
spolujezdců sportovně oslavována především Nathálie Crnková
V parkuru do 140 cm naskakovaly našim jezdcům sice bohužel, ale zcela podle očekávání,
další body. Nejprve Jana Perníčková inkasovala
17, pak Filip Doležal shodně také 17 a nakonec
nemohly náš výsledek zvrátit ani vynikající 4
body Natálie Crnkové. V té chvíli jsme však prostřednictvím poslední dvojice přeci jen začínali
pomýšlet na finále.
Do druhého kola Poháru národů postupovalo
nejlepších deset celků a tato soutěž pro nás
skončila 16. místem společně s celkem Polska
a před Rakouskem. Třetí kvalifikaci pak Jana
Perníčková dokončila se 40 body a se součtem
78 trestných bodů skončila na 80. místě. Filip
Doležal ukončil své šampionátové vystoupení se
14 body a umístil se na 73. pozici.
Natálie Crnková i na potřetí zvládla kurs s jedinou chybou a celá naše výprava netrpělivě čekala na konečné součty. I přes velmi dobré výkony
pak bylo pro naší dvojici celkové 31. a první
nepostupové místo pro náš tým zklamáním. Tím
více, že před Natálií postupovala trojice jezdců se
součtem 12 bodů a tak právě ten jeden bod
z prvního kola zabránil naší jezdkyni k postupu
mezi nejlepších 30 juniorů Evropy. S odstupem
několika dní však toto zklamání ustupuje a do
stáje Bost Praha putuje i z redakce Jezdce gratulace. Výkon naší jezdkyně je o to cennější, že
před atmosférou velké soutěže neobstál ani Bronislav Chudyba a již ve druhém kole inkasoval 18
a ve třetím pak 10 bodů.

sobotním crosu velmi obtížné, zvládli naši
s penalizacemi 29, 8, 8 a 16 trestných bodů. To
v celkovém hodnocení vyneslo 33. místo pro
Pavlínu Pejřilovou a LESTER, která se tímto
výkonem s juniorskou kategorií rozloučila. Pro
Kateřinu Vašákovou znamenalo 16 bodů sestup
na 40. příčku. Pro tuto jezdkyni to i tak byl, při
druhém roce ve všestrannosti a premiéře na na
ME s mladým koněm (startuje 2. rokem), důvod
k celkové spokojenosti. I Markéta Čeganová

Foto Kateřina Jarošová
Česká výprava v Avenches: Nahoře vlevo
Pavlína Pejřilová s vedoucí výpravy Kateřinou Vašákovou st., dole zleva Markéta Čeganová, Miloslav Příhoda a Kateřina Vašáková
(HYDE PARK) se tímto šampionátem s juniorskou kategorií loučí (53.) a v případě Miloslava
Příhody (EXPECTATION REN) zase skončila
tímto šampionátem sportovní kariéra klisny, která
odchází do chovu. Míla má však před sebou ještě
jednu juniorskou sezónu a naštěstí i talentované
koně v zásobě.
Celkově se naši určitě neztratili. V konkurenci
17 celků skončili naši jezdci na 9. místě, když
dokázali překonat jezdce Polska, Ruska, Belgie,
Rakouska a Španělska. Jediná cesta, jak příště
prodat vše, co opravdu umíme je zúčastňovat se
častěji mezinárodních závodů této obtížnosti
a získávat další zkušenosti. Všichni junioři poprvé
v historii soutěž dokončili a sami jsme si ukázali,
že jsme schopni bojovat v evropské konkurenci
juniorů o posty mezi 6. - 10. místem.
A postřeh na závěr - nádherný, neskutečně
rozlehlý areál - multifunkční pro dostihy, skoky,
drezury, halové závody. Desítky kilometrů cvičných ploch s ideálním a vždy upraveným povrchem, starší a zkušenější koně pod juniory. Takže poníkáři se na příští ME, které se koná právě
zde, mohou už teď těšit“.
Podrobnosti naleznete na
www.complet-avenches.ch

Český tým v Avenches vedený Kateřinou Vašákovou
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ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

CCIO*** Pardubice
Pardubické závodiště po svých evropských
šampionátech posunulo českou všestrannost
zase o kousek výše. Ve dnech 1.-5. srpna byla
v ČR uspořádána poprvé v historii soutěž tříhvězdičkové úrovně. Navíc měla soutěž CCI*** i označení O, které nyní ve všestrannosti, stejně jako
ve skákání, označuje soutěže na kterých se soutěží i mezi národními celky.
Vedle CCIO*** pak byla na programu i soutěž
CIC**, CCI* (v rámci které soutěžilo šest mladých
jezdců o národní mistrovský titul) a i národní soutěž -Z-. Celkově tak do Pardubic dorazilo téměř
140 koní ze sedmi zemí Evropy. Aby se zvládla
zahajovací drezura muselo se tak jezdit najednou
na třech obdélnících.

Kateřina Tumpachová - INCHAGREINE

Zklamaný Hatla
S největším napětím byla pochopitelně očekávána hlavní soutěž. S kompletním týmem soutěžilo Rakousko, Polsko, Německo a ČR. Naše
barvy zastupovala čtveřice Jaroslav Hatla a KARLA, Petr Veselovský - MONARCHA, Kateřina
Tumpachová - INCHAGREINE a úřadující mistr
ČR Lubomír Vrtek na DALLAS 1.
Soutěž nejlépe rozehrál Polák Pavel Spisak na
WERIUSZ, který předvedl nejlepší drezuru. Náš
Jaroslav Hatla byl hodnocen společně s polským
Kamilem Rajtnerem na 3. místě a to bylo velmi
slibné. Ostatní naši jezdci již byli hlouběji ve
výsledkové listině.
Pochopitelně nejenom jezdci byli zvědavi na
obtížnost první české tříhvězdičkové tratě. Jak
před soutěží tak především po ní se většina jezdců shodla, že úrovní se první české tři hvězdy
zařadily k mírnějším, rozhodně však ne ke snadným kursům. Stavitel trati Jaroslav Grodl pod
dohledem belgického stavitele skotského původu
Tony MacPhaersona připravil jezdcům celou
řadu technicky náročných překážek, ve kterých
hrála hlavní úlohu především úzká průčelí a většinou i rozestavění skoků v obloucích.
Tento fakt, i vzhledem k tomu, že většina překážek neměla svoji přímou variantu, znásobil tlak
na jezdce dohánět čas mezi skoky. Nikoho tak
nepřekvapilo, když se drtivá většina dvojic
nezvládla vejít do optimálního času.
Lákadlem soutěže byl, vedle elitních jezdců
Polska a Rakouska, především Japonec Oiwa
Yoshiaki, který má na svém kontě vedle vítězství
na Asijských hrách a účasti při SJH v Cáchách
i 4. místo z Badmintonu.
Podle očekávání většina dvojic neměla na trati
s překonáním překážek problémy, i když diváci viděli
i několik, naštěstí nevinných, pádů a zastavení.

Bohužel hned dva pády byly na našem kontě.
Nejprve v oblouku za vodním příkopem nezvládnul otočku na další skok Jaroslav Hatla a odstředivou silou opustil sedlo. Naštěstí pro našeho
jezdce rozhodčí klasifikoval jeho pád jako nesouvisící s nájezdem na překážku a tak byla na konto dvojice připsána pouze penalizace za čas. Ta
však zatížila našeho jezdec celkově 18,40 body
a postavení po drezurní zkoušce se zhroutilo až
na 11. příčku.
Druhým padajícím byla Kateřina Tumpachová,
která hned na první prubířském kameni překážce
číslo tři po nevydařeném doskoku opustila sedlo.
Zde byl již verdikt jasný a 60 trestných bodů rozhodlo soutěž naší jezdkyně hned v počátku.
Petr Veselovský problémy
neměl, ale do času se vejít
ani nezkoušel (24,4 bodu).
Nejlépe si tak vedl Lubomír
Vrtek, který dokončil
s 8 body za překročený čas,
ale musíme říci, že při
doskoku na prodlouženém
Taxisu stálo při naší dvojici
velké štěstí. Po dvou dnech
jsme se tak museli spokojit
s 11. (J. Hatla), 15. (L. Vrtek),
18. (P. Veselovský) a 25. místem (K. Tumpachová).
Na čele soutěže se s rozdílem jen několika setin
bodu usadili vedoucí Rakušan Harald Ambros (QUICK
2) a Polák Pawel Spisak
(WERIUSZ).
Nedělní parkur splňoval
náročností tříhvězdičkovou
úroveň a dokladem toho
bylo pouze šest bezchybných výkonů. Bohužel ani
v jednom případě se nejednalo o našeho jezdce a nejlépe si vedla Kateřina Tumpachová s jedinou chybou,
ale o jejím umístění na konci
výsledkové listiny již bylo rozhodnuto.
Ostatní naši jezdci se nevyhnuli dvěma chybám, v případě Lubomíra Vrtka byla i velká penalizace za překročení přísně změřeného časového
limitu. Na české barvy tak zbylo umístění ve druhé a třetí desítce a to bylo, především pro ambice
našeho olympionika Jaroslava Hatlu, zklamáním.
Naopak Lubomír Vrtek na 15. místě byl vcelku
spokojen. Nejen, že se jednalo o jeho tříhvězdovou premiéru, ale hodně sil odčerpal i nedávný
humpolecký šampionát. Lubomír Vrtek se tak
netajil celkovou spokojeností a i svými ambicemi
vstupu mezi středoevropskou elitní společnost.

Pohár Prahy potřetí
V sobotu 1. září se v Jezdecké společnosti
Ctěnice v Praze 9 - Vinoři koná třetí kolo seriálové soutěže pro jezdce na pony O Pohár Prahy.
Veškeré podrobnosti a rozpis závodů (ponyhandicap -L- a -S-) naleznete na www.jsctenice.cz
V soutěži zatím jasně vede vítězka obou předchozích kol E. Šašková (COLIN) z JK Mělník.

Japonec Oiwa Yoshiaki byl atraktivním
a ve světovém žebříčku nejlépe umístěným
jezdcem na startu, ale na KHANJER
BLACK soutěž nedokončil
Poslední dva jezdci zvedli svými bezchybnými
výkony diváky ze sedadel a udělali hezkou tečku
za celou soutěží. Z prvenství se tak radoval
Harald Ambros před Pawlem Spisakem.
V soutěži týmů o jediné shození zvítězilo
Rakousko před Polskem a stejně tak jediná shozená bariéra stála mezi třetím týmem Rakouska
a našimi jezdci.
V ostatních soutěžích se „na bednu“ podařilo
proniknout pouze Renatě Markové (CRAKEN
Equistro), která skončila třetí v CCI*.
Mistryní ČR se mezi mladými jezdci stala Adéla
Svobodová na DOVEN (Pastviny Pilníkov), která
tak udělala radost především svému trenérovi Jiřímu Ciprovi, který se jen velmi zvolna zotavuje ze
zranění z MČR v Humpolci. V otevřené soutěži
(CCI*) pak mezi 32 dvojicemi skončila na 9. místě. Ze stříbra se radovala Petra Říčařová na LACROS před Alžbětou Jarolímkovou s VALINA.

Foto Romana Němcová
O víkendu 28. - 29. července se v Radslavicích u Přerova konaly závody spřežení (oblastní
mistrovství severní Moravy + kvalifikační kolo Zlaté podkovy). V kategorii jednospřeží zvítězil
Ladislav Jirgala (TJ Albertovec), ve dvojspřeží potom jeho syn Marek Jirgala (foto). Ladislav
Jirgala obsadil 3. místo v kategorii dvojspřeží. Tento jezdec startující za JK Hřebčín Albertovec se tak stal mistrem severomoravské oblasti pro rok 2007 v jednospřeží i dvojspřeží.
Marek Jirgala se svým vítězstvím kvalifikoval do finále Zlaté podkovy v Humpolci.
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SPORT

REPORTÁŽE

Grand Prix Bratislava CSIO
V posledním červencovém víkendu se v Bratislavě slavilo už čtyřicáté druhé výročí velkých
mezinárodních jezdeckých závodů. Pro hlavní
město Slovenska si tato událost stále udržuje
punc nejvyšší kvality o které svědčí nepřehlédnutelné bilboardy, zasvěcené články v tiskových
médiích i televizní přenosy. Tradicí už je účast
alespoň tří ministrů, primátora, předsedy olympijského výboru v čestném předsednictvu a záštita
nad celým konkůrem od Slovenského prezidenta.
Samozřejmostí je zaplněné hlediště, kde je možné potkat snad každého, kdo na Slovensku něco
znamená. Mezinárodní sportovní účast sice letos
nebyla na té nejvyšší úrovni, ale i tak byly soutěže velice zajímavé a napínavé. Přispěly k tomu
i nepodbízivé parkury polského stavitele Krzysztofa Koziarowskeho, které často prověřovaly jezdeckou dovednost i stupeň proježděnosti zúčastněných koní.
Do pátečního Poháru národů nastoupilo deset
družstev, bohužel bez české účasti. Po nadšeném výkonu zvítězilo v Belgii trénující kvarteto
Estonska, za které startovali: 27letý Hanno Ellermann s 10letým KWPN valachem PONCORDE
(Concorde), Titt Kivisild na 9leté oldenburské
LARA II (Landfries), 46letý Rein Pill s 13letým
vestfalským valachem RITUAL (Ritual), kterého
před časem získal od Juraje Hanulaye a dvanáctý z loňského finále Světového poháru v Kuala
Lumpur Gunnar Klettenberg, na 12leté klisně
NOVESTA (Lux Z).

to nepodařilo v obou kolech. Tento parkur
absolvovala s dvaceti body, jako kvalifikaci na
Velkou cenu i naše reprezentantka Veronika
Macánová na vestfálským valachem POMPÖS
(Phanton).
V Bratislavě startovala také druhá naše reprezentantka, stále usměvavá Zuzana Zelinková.
Pracuje v nedalekém Lozornu ve stájích „amerického“ Slováka Waltera Ulana. V současnosti mají
do sportu šestnáct koní, celkem asi 30, včetně
několika klisen a hříbat. Většina z nich je do KMK
a jak jsme viděli, jsou mezi nimi velmi nadějní.
Letošním sportovním vrcholem by mělo být MS
mladých koní v belgickém Lanaken, kde by rádi
představili pět koní.
Velmi pohledný parkur předvedly obě naše
jezdkyně v Little Prix, kde se po bezchybném
výkonu dostaly obě do rozeskakování. Tam byla
úspěšnější Zuzana Zelinková, když s nulou obsadila na 7letém bavorském val. QUITO (Quinar)
páté místo. Bojovná Veronika Macánová byla po
dvou chybách s L’AMIE (Lansi) dvanáctá.
Do nedělní Grand Prix se kvalifikovalo 45 dvojic. O obtížnosti parkuru svědčí, že bez chyby se
přes něj dostalo jen pět jezdců. Čtyři neshodili
ani v rozeskakování a nejrychlejší z nich byl příslušník nejužší rakouské špičky, Stefen Eder
s bavorským valachem SORBAS 35. O vteřinu
pomalejší byl Thomas Öhmann (GER) na vestfalském val. ROBIN 370. Jen jedna setina vteřiny
rozhodla o třetím místě pro Hanno Ellermanna
z Estonska na PONCORDE, čtvrtý skončil jízdou
na jistotu Řek Avgerinos Linardos s 11letým
R.TYSON (Indorado). Pátý byl s jednou chybou
Ital Davide Kainich na belgické MERVEILLE DE
MUZE (Quidam de Revel). Z našich ve Velké
ceně startovala Veronika Macánová na POMPÖS a s osmi body skončila v polovině výsledkové listiny.
V Bratislavě je tradičně příjemné prostředí
a skvěle připravený areál. Pokud je k tomu i pěkné počasí, zajímavé parkury a dobrá konkurence,
nezbývá než se těšit na čtyřicátý třetí ročník.
Podrobnosti jsou na www.csio.sk
Václav Dvořák - Bratislava

Foto Kateřina Návojová
Veronika Macánová - POMPÖS
„Je to pro nás obrovský úspěch se kterým
jsme nepočítali. Doposud jsme se v Poháru národů místili dvakrát třetí, vždy doma v Talinu. Je to
velké povzbuzení pro celý náš jezdecký sport.
U nás je v současnosti pět jezdců schopných
absolvovat mezinárodní soutěže, ale chybí nám
víc vhodných koní. Tento výsledek nám pomůže
zvýšit zájem sponzorů.“ Komentovali svůj
úspěch na tiskové konferenci sympatičtí vítězové.
Druhé místo obsadil kvalitní tým Rakouska (20),
třetí byli současně Švýcaři s Maďary (28). Pátí
byli Němci (32) a šestí Řekové inkasovali 42
body.
Dobře rozjetou měli tuto soutěž také domácí
reprezentanti, když Marian Štangel na CABANO
(Carbano) přešel bez chyby a druhý Zdeno
Kuchár na CENTO (Zentauer Z) se čtyřmi body.
Pak ale Monika Štangelová na LUX ASS (Lux Z)
po shození třech skoků ke zklamání publika
vzdala a Igor Sulek na WAVO PROFIT (Ascot)
neunesl tíhu odpovědnosti a připsal na konto
družstva dalších sedmnáct bodů. Stačilo to na
postup do druhého kola a nakonec skončilo Slovensko sedmé (63).
Nebyl to nijak lehký kurz. První kolo přešli
s nulou jen čtyři jezdci a druhé šest. Nikomu se

Před zahájením nedělní Velké ceny Strakonic
proběhlo oficiální rozloučení se sportovní
kariérou klisny domácí Lucie Polákové RAINBOW STAR. Tato klisna patřila v minulých
sezónách k elitě a nyní jí čeká role matky.

Další auto
do Hořovic
Český skokový pohár pokračoval svým
osmým kolem ve dnech 3.-5. srpna na kolbišti
Stanislava Poláka pod strakonickým hradem.
V průběhu tří ročníků se pořadatelům podařilo
překonat počáteční nedůvěru v menší a užší kolbiště a letošní záplava startujících prokázala, že
Strakonice již mají dobrou pověst. Může za to
nejenom dobré zázemí a pohostinnost pořadatelů, ale určitě i štědré dotace, které jsou pořadatelé schopni zajistit. Vždyť např. v sobotním vyvrcholení v Memoriálu Jana Papouška -ST**soutěžili jezdci o více než 150 000,- Kč
a v samotné ČSOB Velké ceně Schaumann byl
první cenou opět automobil v ceně téměř
250 000,- Kč. Dobré podmínky pro diváky však
z Velké ceny Strakonic dělají příjemnou záležitost a tak svah nad kolbištěm byl opět zcela
zaplněn. Všemu tomu pak odpovídal i jezdecký
zájem a nad kolbištěm vyrostly stanové stáje pro
více než 150 koní. V Memoriálu -ST**- pak startovalo 67 koní a např. nedělní -S**- mělo na startu 80 dvojic.
S poněkud stísněným prostorem kolbiště se
velmi dobře vypořádala dvojice stavitelů Jan
Šíma a Zdeněk Kapela, i když si přeci jen museli
uprostřed sezony na otevřených kolbištích vzpomenout na zimní halové kursy.

Jan Papoušek podruhé

Foto Kateřina Návojová
Zuzana Zelinková - QUITO

ME Mannheim
Skokové mistrovství Evropy se blíží a ve dnech
15.-19. srpna budeme díky Alešovi Opatrnému
a Veronice Macánové „při tom“. Zajímavostí pro
všechny příznivce českého jezdectví je i skutečnost, že po velmi krásném třetím místě při Velké
ceně závodů první kategorie v Hachenburgu (155
cm), se v italském reprezentačním týmu objeví
i Giulia Martinengo Marguet na klisně COMTESSA, kterou si dobře pamatujeme z našich kolbišť
pod Lucií Polákovou.
Veškeré podrobnosti o šampionátu naleznete
na: www.em2007.de
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Čas nemilosrdně pádí a sobotní vyvrcholení
(-ST**-) bylo již podruhé vzpomínkou na zemřelého Jana Papouška. Z 67 dvojic se do rozeskakování propracovala plná patnáctka včetně za Slovensko startující Zuzany Zelinkové s CIGALLE
B-Z či Dušana Sabo s TITAN a i polské dvojice
Lukasz Jonzcyk na TURBO TEMPO stejně jako
v loni úspěšná Veronika Soltysiak se SANDRO
SILVER. V rozeskakování byl nakonec nejrychlejší a vzpomínka na otce se tak sportovně povedla
Kamilu Papouškovi s CONGO KING AgramM
(Srnín) před Jiřím Lužou s RONALDO-S (Schneider Plzeň) a Zuzanou Zelinkovou.

ČSOB po osmé
Osmá ČSOB Velká cena (-T**-), která ve Strakonicích nese i jméno tradičního sponzora společnosti Schaumann ČR měla na startu 31 dvojic.
Od prvních chvil bylo zřejmé že parkur nejvyšší
obtížnosti nepustí mnoho dvojic s bezchybným
výsledkem. A tak ani jezdci s jednou chybou
neměli cestu do finále pro nejlepších deset uza-

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Drezura v lázních

Aleš Opatrný - MARKET TINKA’S BOY
vřenou. Nakonec byly nuly čtyři a tak všichni
jezdci s jedním shozením, kterých bylo právě
šest, mohli bojovat o atraktivní výhru. Mezi čistou
čtveřicí byla nejen polská Veronika Soltysiak, ale
i Zdeněk Žíla s CARLOS, Kateřina Bardonová na
VIKOMT a Jiří Papoušek s CHABLIS 121-T.
Nakonec se však již podruhé z auta radoval
Aleš Opatrný, který s MARKET TINKA’S BOY
zvládnul finále čistě a nejrychleji a nejen dorovnal, ale časem i překonal náskok čtveřice bezchybných, když se nikomu nulu zopakovat nepodařilo. Až s dalšími místy se tak museli spokojit
Zdeněk Žíla, Kateřina Bardonová a Jiří Papoušek. Smutný byl i čerstvě stříbrný z mistrovství
ČR Viktor Aschenbrier na QUALITA, který se
s jednou lehkou chybou probojoval do finále, ale
zde se pravděpodobně QUALITA lekla stínu před
prvním skokem a finále skončilo pro dvojici nepříjemným pádem.

Žíla v čele
Po osmi kolech vede průběžné pořadí ČSP
jasně Zdeněk Žíla (92) před Jaroslavem Jindrou
(76), Jiřím Lužou (71) a Alešem Opatrným (68).
Další kolo se jede tuto neděli v Hradci Králové
(11.-12. 8.) a desátá ČSOB Velká cena je připravena v jihočeské Jemčině na 24.-26. srpna. Finále hostí letos Plzeň, kde proběhne v sobotu 22.
září poslední 11. kolo a v neděli 23. září pak finále nejlepších čtyř dvojic.

Mariánské lázně hostily v dnech 3.-5. srpna
O celkové dojmy z Mariánských Lázní jsme
všechny věkové kategorie drezurních jezdců, kteří
požádali manažerku drezurní komise paní
se sjeli do západních Čech bojovat o národní tituly.
Helenu Žižkovou: „Potěšující jsou především
Program závodů nabídnul vedle dvoukolových
rozsáhlá startovní pole. V Mariánských lázních
soutěží seniorských týmů (SG+SG) a dětí
se sešlo téměř 80 dvojic, z toho v kategorii
(-DD+DJ-) i tříkolová klání mladších (-JU+JU+vJ-)
dětí 21.
a starších juniorů (-JD+JJ+vJ-), mladých jezdců
Dobrou volbou se ukázalo rozdělení katego(-SG+SG+vY-) a o medaile bojovali pochopitelně
rie juniorů na mladší a starší, kde startovalo
i senioři (-SG+IM I+vIM I-). I když drezurní komicelkem 24 dvojic. Drezurní komisi se podařilo
se zpočátku, z obavy nedostatku soutěžících,
získat kvalitní zahraniční odborníky do řad rozváhala zda kategorii juniorů rozdělit na mladší
hodčích a tak alespoň částečně eliminovat
a starší, nakonec se na startu soutěží sešla rozzpochybňování rozhodnutí. Především němecsáhlá startovní pole a tak se páteční zahajovací
ký Rolf Beutler Bath však mnohé zaskočil
úlohy stíhaly jen s největším nasazením a jezdilo
svým nekompromisním rozhodováním při
se tak od rána až do pozdního večera.
nečistých chodech a do jisté míry tak i odhalil
Drezurní komise povolala do řad rozhodčích
naší domácí nedůslednost.
opět zahraniční experty a tak vedle Marcela
Potěšilo mě, že byly chváleny především nejKamínka, Mileny Minářové, Václava Mráze, Jana
mladší věkové kategorie, jak za sed tak klidné
Holcbechera a Jana Schütze zasedly do rozhodruce apod. V těžších úlohách od kategorie starčích budek i slovenský Ilja Vietor jako hlavní rozších juniorů již byly vidět problémy při pasážích
hodčí, Rolf Beutler Bath a Michael Hubrich
vyžadující větší shromáždění. Zde nám německý
z Německa a Waclav Prukniewicz z Polska.
kolega doporučil nezvyšovat zbytečně náročnost
Dětí se na startu objevilo 21 a po dvou kolech
soutěží a vrátit se o stupeň níže.
se z titulu radovala Michaela Jirsová na GROSMezi mladými jezdci stále ještě kraluje Libuška
SE DAME (Stáj Jirsová) před stříbrnou Veronikou
Půlpánová a seniorské soutěži zcela jasně domiJelínkovou na GRAZIE (Sever Brno) a Kamilou
nuje Hana Pelikánová. Poděkování určitě zaslouKotyzovou s ALICE 3 (Stáj Adam). Zajímavostí
ží i organizátor, který byl tradičně dobrým hostitesoutěže byl start Tomáše Hůlky na zapůjčeném
lem a celý areál měl pro šampionát velmi dobře
SAPIENS K z JK Ronex a tato dvojice skončila
připraven, kritiku si vysloužily pouze menší přetěsně na 4. místě.
nosné boxy, které byly některým koním velmi těsZ titulu mezi mladšími juniory (10 startujících) se
né. Jinak bych chtěla vyzdvihnout dobře zvládnuradovala Anežka Holasová s DANCER 87 (JK
tý časový harmonogram soutěží. “
Ronex) před Veronikou
Komárkovou na ZANZIBAR 2
(Horse Academy). Tyto dvě
jezdkyně sváděly tuhý boj
o prvenství a jejich prostřednictvím tak vedly pomyslný
souboj i trenéři Karolina Žižková se Zdeňkem Benešem.
Jinak však byli oba tito trenéři Sportovního centra mládeže spokojeni, že právě jejich
společní svěřenci byli v Mariánských Lázních úspěšní.
Jak nám svěřila Karolina Žižková z 12 medailí rozdělených mezi děti, juniory a mladé jezdce jich plných osm
získaly děti, kteří se účastní,
nebo se v minulosti zúčastnily práce ve SCM.
DANCER zvítězil především díky pečlivě prováděným cvikům a i vzhledem k
obtížnosti volné jízdy. ZANZIBAR se líbil především pro
krásné a pružné chody.
Foto Martina Kůstková
Bronz mladších juniorů si
odvezla Eva Drozenová na Zlaté medaile v týmové soutěži získalo v Mariánských Lázních
LIMERIK (JK IDC Prague).
družstvo Prahy
Starších juniorů bylo čtrnáct a titul získala Martina Opočenská na KIPIN (Stáj Leonard Praha) před Lucií Soustružníkovou s LALIQUE (PM Brno) a Soňou Krčmářovou
na WEYDENSTERN (JK Epona Praha).
Mladým jezdcům (8 dvojic) stále dominuje
Libuše Půlpánová a DAF ONDRÁŠ. Druhá skonPřípravy na CSIO
čila Michaela Habásková a SURVIVAL 3 (JK
v Praze vrcholí a ve
Ronex) před Zuzanou Střebákovou na TEREZA
dnech 6.-9. září
3 (JK Iluze Makotřasy).
bude určitě v Praze
na co koukat. Řada
Slavný RICCO
jezdců z Prahy
Favoritem seniorské soutěže byl pochopitelně
a okolí využila
RICCO a Hana Pelikánová, kteří dorazili do Ma
nabídky TJ Žižka
riánských lázní ověnčení úspěchem z jihoněmecPraha a vyzkoušela
kého šampionátu, kde byla pozoruhodná nejenom
vylepšený povrch
umístění na 6., 7. a 4. místě, ale především 71,722 %
kolbiště, který zatím vypadá velmi dobře.
získaných při hodnocení úlohy Sv. Jiří. Takovým
Organizátoři také představili veřejnosti nové
výsledkem se v historii české i československé
logo CSIO, které by mělo naše hlavní skokové
drezury doposud nikdo jiný pochlubit nemůže
mezinárodní závody provázet příštími ročníky.
a podle očekávání tato dvojice jasně zvítězila.
Ze stříbra se radovala Eva Jančaříková na
FERRAGAMO 3 ze stáje Ladislava Umlaufa.
Druhé místo bylo týmu náplastí na neúčast na
CSI* Ptýrov se blíží a jezdecké středisko spomistrovství světa mladých koní ve Verdenu, ktelečnosti PCT je v plné práci. K soutěžím CSI*,
rou museli ihočeští drezuristé pro onemocnění
které jsou dotovány 30 000 Euro a které se
koně WORKINGTON bohužel odmítnout. Bronz
v areálu nedaleko Mladé Boleslavi budou konat
se stěhuje na Panskou Líchu zásluhou Šárky
17.-19. srpna, je přihlášeno na 150 koní.
Charvátové s PASCOLINI.
K samotné Velké ceně pak cca 40 dvojic a na
Nejlepším týmem roku se v konkurenci šesti
startu uvidí diváci jezdce ze SRN, Rakouska, Slodružstev stala Praha ve složení Hana Pelikánová
venska, Maďarska, Polska a ČR. Soutěže začíRICCO, Fabricio Sigismondi - COME ON JUNIOR a Markéta Brychtová s ADEPTUS-K.
nají každý den v 10.00 hodin.

CSIO s novým
logem

CSI* Ptýrov

Hana Pelikánová a RICCO startovali na
MČR v Mariánských Lázních ověnčeni
vynikajícím úspěchem při jihoněmeckém
šampionátu, kde byla naše dvojice hodnocena známkami nad 70% bodů
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Moravský šampionát ve finále
Finále I. ročníku Moravského šampionátu mlaRočník šestiletých koní měl na startu 16 dvojic. Po
dých koní proběhlo v krásném prostředí trojanovicdvou kolech se v rozeskakování na 140 cm utkali jen
kého areálu ve dnech 28. a 29. července. Celkem
dva koně a to holštýnská CALGARY a Arrasův syn
se sešlo 65 nejlepších čtyř, pětiletých a šestiletých
AVION. Oba měli po jedné chybě, ale rychlejší jízda
koní. Čtyřletí se utkali ve dvou kolech do 110 cm
zajistila vítězství CALGARY a Jiřímu Hruškovi z JK
s rozeskakováním na zvýšených překážkách. Pětiletí
Opava Kateřinky. Majitelem CALGARY je pan Vladisoupeřili také ve dvou kolech do 120cm a šestiletí
mír Brus. Druhý AVION 1 reprezentoval s Tomášem
absolvovali dvě kola do 130 cm, v obou případech
Bajnarem JK Baník Ostrava a majitele Michala Mikys rozeskakováním.
tu. Jeho chovatelem je pan Miroslav Strnadel z TrojaVe čtyřletém ročníku zahájilo na jaře 70 koní a do
novic. Jako mnoho úspěšných koní z finále MŠMK je
finále jich postoupilo 31. Vítězkou se stala klisna ENI
AVION 1 synem rakouského Arrase. O 3.- 5. místo se
s jezdcem Markem Klusem. Majitelem koně je Rostiutkaly dvojice s jednou chybou ze dvou kol. Výsledek
slav Hlaušek ze Šilheřovic, který klisnu zakoupil
je takový: 3. místo získala MAFIE po Faraday jezdec
v Polsku. Druhé místo vybojoval Zdeněk Žíla ze stáRostislav Hlaušek, JK Šilheřovice, 4. VITARA 1 po
je Mustang Lučina, na hannoverském hřebci EL
Papillion, jezdec Milan Kvapilík ze Sobotína a 5.
PASO II. Třetí místo získal Vít Holý s trakénským
IRRAS po Arras - Lenka Gladišová z JK Gladiš.
QUINTENEM vlastního chovu, reprezentujícího pleCelá akce byla výborně připravena a měla hladký
mennou knihu Slovenského teplokrevníka (Quoniam
průběh. Soutěže byly na horní hranici obtížnosti,
III). Čtvrté a páté místo pak obsadila Lenka Gladišodiváci viděli špičkovou sportovní podívanou. Většinu
vá s vlastními odchovanými koňmi KARIN 3
startovního pole tvořili zástupci plemenné knihy Česa ADAM. Do závěrečného rozeskakování se proboký teplokrevník (ČT), zbytek byli Slovenští teplokrevjovalo devět koní, bezchybně ho zvládli na výšce
níci (CS) a zástupci zahraničních chovatelských sva120 cm pouze tři první.
zů. Nejúspěšnější byli koně plemene CS
V kategorii pětiletých byli z osmnácti koní po dvou
a zahraniční koně.
kolech bezchybní pouze čtyři. Po dramatickém rozePořadatelům i sponzorům patří dík za organizačně
skakování zvítězil René Olšák z Hřebčína Albertovec
dobře zvládnutou akci, která byla doplněna i kulturs trakénskou klisno OKTÁVA 1 (která je po finalistovi
ním programem.
I. Biolková
Světového Poháru Aktivovi).
Chovatelem je Luboš Vondráček, klisna reprezentovala plemennou knihu Slovenského
teplokrevníka. Olšák obsadil
i druhou příčku na ODENA po
trakénském Démonovi z Hřebčína Albertovec. I chovatelem
této klisny zapsané v Plemenné knize CS je Luboš Vondráček. Obě tyto klisny překonaly
jako jediné bezchybně rozeskakování na 130 cm. Třetí
místo vybojoval Josef Kincl
na CASCARO (po Cassini I).
Holštýnský hřebec reprezentoval plemennou knihu Českého
teplokrevníka a SK Horymas
Horní město. Čtvrtý byl ITAR
(po Arrasovi) s Tomášem Bajnarem z Baníku Ostrava. Majitelem tohoto koně, zapsaného
v Plemenné knize CS, je Milan
Šrotek z Petřkovic, chovatelem
Foto Jiří Gebauer
je Ondřej Holý z Bolatic. Pátá
skončila rovněž Arrasova dcera CAMORRA s Tomášem René Olšák na OKTÁVA 1 z hřebčína Albertovec zvítězili
Bajnarem z Baníku Ostrava. v kategorii pětiletých
Chovatelem i majitelem je JK
Baník Ostrava. I CAMORRA reprezentuje plemeno
Slovenský teplokrevník.
V britském Hicksteadu se jezdilo už letošní
šesté kolo elitní Superligy. Velké dilema před soutěží řešili jezdci USA. Termín kolidoval s kontinenV neděli 29. července viděl vyprodaný jezdecký
tálním mistrovstvím, Pan-Americkými hrami v brastadión v Geře, ve finále německého šampionátu
zilském Rio de Janeiru a vzhledem ke
velmi napínavé rozeskakování. První na startu byl
katastrofálnímu postavení v průběžné superligové
Otto Becker a jeho nová hvězda, 11letý, v Holandtabulce bylo třeba bodovat na obou frontách.
sku odchovaný OBELIX, doposud známý pod FranAmerický tým reprezentovaný Laurou Kraut na
couzem Herve Godignonem. Nula a dobrý čas
16letém ANTHEM (Dutch Boy), Christinou McC43:46. Následoval známý rychlík, Heinrich Hermann
rea na 13letém hř. VEGAS (Voltaire), Molly AsheEngemann na ABOYEUR W. Byl také bez chyby
Cawley na 15leté COCU (Cassini II) a Beezie
a čas měl ještě lepší 42,14. Jako další proletěl starMadden na JUDGEMENT (Consul) dokončil prvé
tem dvojnásobný obhájce titulu, Renne Tebbel na
kolo s dvanácti body, když všechny jezdkyně po
TEAM HARMONY COUPE DE COUER (Callido I).
jednom shození inkasovaly po čtyřech bodech.
Riskantní jízdou s nulou v úžasném čase 40,85.
Velkou motivaci měli ale doma, před zraky Jejího
Před posledním Christianem Ahlmannem na
veličenstva i domácí reprezentanti. V družstvu byl
LORENZO (Lord Calleto) stál neřešitelný úkol.
znovu i po nevydařených dvou posledních vystouPopral se s tím skvěle, nic neshodil, ale čas 41,20
peních Nick Skelton s 12letým běloušem RUSstačil jen na stříbrnou medaili. Zvítězil už po třetí
SEL, mladá Ellen Whittaker a 11letý hř.LOCARv řadě Renne Tebbel, druhý skončil Christian AhlNO 62, William Funnell na 13letém CORTAFLEX
mann, bronzovou medaili odnesl Heinrich Hermann
MONDRIAAN a Michael Whitaker na SUNCAL
Engemann a ta nevděčná bramborová, zbyla na
PORTOFINO 63. A právě Britové, nadšeně
Otto Beckera. „Moji kolegové byli dnes pomalejší
povzbuzováni publikem vedli po 1. kole s pěti
a já jsem jim za to vděčný“, glosoval výsledek Renbody a už se zdálo, že dodrží letošní tradici, kdy
ne Tebel. Christian Ahlmann na to okamžitě slíbil,
v Superlize končí střídavě první a v dalším kole
že příští rok pojede rychleji.
poslední. Jenže tentokrát americké amazonky
Na ME do Mannheimu jsou nominováni: Marv druhém kole už nic neinkasovaly, zatím co
cus Ehning - NÖLTES KÜCHENGIRL, Ludger
domácí připsali dalších třináct bodů. Zvítězili USA
Beerbaum - GOLDFEVER, Meredith Michaels(12), druhá Velká Britanie (18), třetí Holanďané
Beerbaum - SHUTTERFLY, Christian Ahlmann (20), čtvrtá Francie (30), páté Švédsko (37), šesté
CÖSTER. Na soupisku se dostali také Renne
Německo v improvizované sestavě (50), sedmé
Tebbel a Heinrich Hermann Engemann oba ale
Švýcarsko (51) a poslední tentokrát Belgie (67).
v rolích náhradníků.
Parkur, který stavěl domácí designer Bob Ellis
Drezurní mistryní se stala Isabell Wetrh na
přešli v prvním kole s nulou dva jezdci, ve druWARUM NICHT, v mužském oddělení Hubertus
hém kole bylo bezchybných šest. V obou kolech
Schmidt na ANDRETTI H. Na drezurní ME byli
však nikdo. Polepšila si Británie a USA i když si
nominovány: Isabell Werth WARUM NICHT
ještě zdaleka nemohou oddychnout.
a SATCHMO, Nadine Capellmann a ELVIS VA,
Průběžná tabulka: 1. GER - 37.75, 2. GBR - 28.50,
Ellen Schulten-Baumer a DONATHA S a Monica
3. SUI - 27.75, 4. BEL - 24.25, 5. NED - 22.00,
Theodorescu na WHISPER. Heike Kemmer
6. USA - 19.50, 7. FRA - 19.25, 8. SWE - 16.00
a BONAPARTE, který se poprvé představil po
Příští, už předposlední kolo, bude 10. srpna
zranění, pocestují do Itálie jako rezerva.
v irském Dublinu. Podrobnosti jsou na
Podrobnosti jsou na www.engarde.de
www.hickstead.co.uk
Václav Dvořák

Superliga v Británii

Tebbelův hattrick
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Sportovní
kalendáﬁ
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.
24.-26.8.
24.-26.8.
24.-26.8.
24.-26.8.
25.8.
25.8.
25.8.
25.8.
25.-26.8.
25.8.
25.-26.8.
25.8.
25.8.
25.-26.8.
25.8.
25.8.
25.8.
26.8.

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
Jemčina
L-T, ČSP
Most
-T
Hradec Králové
ZL-ST
Humpolec
CI-CIC*/CCN* finále KMK - C
Mělník
D/Z-L
Kosova Hora
Z-L
Nučice
E/Z-S
Nymburk Hořátev
ZM-S
Páterov
ZM-ST
Nučice
E/Z-L
Vondrov
Z-ST
Trnová
ZM-L
Studenec
ZM-L
Sviadnov
ZL-ST
Velká Polom
přeloženo na 1. 9.
Stružná
ZM-S, hala
Chrámečné
ZM-L
Skaštice
D/Z-L

GP Hradec Králové
Ve dnech 25 a 26. srpna pořádá Hradecký jezdecký klub parkurové závody„Grand Prix Hradec
Králové“ s celkovou dotací 280 000,- Kč. Na programu bude 11 soutěží stupně obtížnosti od -Zdo -ST-. Rozpis soutěží naleznete na:
www.hjk.cz/gp_hk/gp_hk_rozpis.htm

Léto v Děpoltovicích
Děpoltovické letní jezdecké dny se konají 18.19. srpna. Soutěže úrovně od -ZM- do -ST- jsou
bohatě dotovány celkovou částkou 87 000,- Kč.
Program začíná denně cca v 10.00 hodin,
v sobotu je plánován i bohatý večerní program.
Podrobnosti na: www.jkpegas.cz

Změny v termínech
● Pořadatelé z Velké Polomi oznamují, že
z technických důvodů se závody původně plánované na 25. srpna překládají v celém svém
původním programu na 1. září.
● Skokové závody ve Skašticích, které se
měly konat 1.-2. září budou vzhledem k úpravě
povrchu skaštického kolbiště pouze jednodenní
a proběhnou 1. září na kolbišti v Pravčicích.
Rozpis nabízí skokové soutěže úrovně -Z-S*-.

Humprecht
po sedmé

Pony
v Trojanovicích

Po sedmé hostilo kolbiště pod
Humprechtem v Sobotce jezdecké
závody pořádané místním jezdeckým klubem. Na soutěže se přišlo
podívat téměř 800 diváků, kteří
nešetřili potleskem a vytvářeli tak
báječnou atmosféru.
V sobotu program vrcholil parkurem stupně -S**- Memoriál Vladimíra Havránka. Z 24 startujících jich
sedm překonalo trať bez trestných
bodů a v následujím rozeskakování
zvítězil Jan Chýle - DILONA (SS
Chýle). Druhé a třetí místo obsadil
Ondřej Zvára s GRANDE DAME
a CARLONA ( JS Císařský ostrov).

Červencové pony závody mohly
sloužit jako poslední možnost splnění kvalifikací na MČR pony. Na startu
dvou ukázek a pěti soutěží úrovně
ZP až STP sešlo 45 dvojic. Ve stylovém parkuru -ZP- (4 starty) se nejvíce vyvedla jízda Janě Maludové na
ANETA 6 před začínajícími Hankou
Bužkovou (MARKÝZA). V soutěži LP
na čas (21 startů) zvítězila Tina Šalková s ŠERON 1 a vítězství v soutěži SP (21 startů) si odvezla Johanka
Březinová na LORD FLORIDA (JK
Redmill)
V nejtěžší soutěži STP (11) zůstalo
prvenství doma zásluhou Lucie Strnadlové s AURA před Katkou Kubrickou
(BOHEMIA WILD BOY) a Johankou
Březinovou s novým ponym DOUBLE
ACCOUNT.

Lenka Matunová - DRAKONA
(JK Hlaváč) obsadila v hlavní
soutěži -S**- v Sobotce 5. místo

Cena
Agrostylu
Pátý ročník Ceny Agrostylu CZ
s.r.o. pořádal 4.-5. srpna JK Agrostyl Otice na Opavsku. Dobře organizované závody, vyšší finanční
dotace, ideální počasí přilákaly tradičně velký počet startujících.
V soutěži -L**- se představilo
osmdesát dvojic. Ve finále dvanácti
nejlepších zvítězil Josef Zwinger ml.
na TUDOR (JK Opava Kateřinky)
před Lenkou Gladišovou s IRRAS
(JK Gladiš) a domácím Milanem
Klárem s VENDY 3.
Do hlavní soutěže Ceny Agrostylu CZ s.r.o. (-S**-) nastoupilo čtyřicetšest dvojic. V základním kole
viděli diváci třináct bezchybných
výsledků. Rozpis soutěží předepsal
dvě rozeskakování a protože
v prvém bylo pět nul rozhodovalo
o vítězi až druhé rozeskakování.
Zde rozhodnul o vítězi mezi dvěma
bezchybnými čas a z prvenství se
radoval Petr Kuba na TORO 1 (SS
Kentaur) před Karlem Lamichem
s LINARO (JK Opava Kateřinky).
Třetí skončila M. Kopišová na LUSY 2 (JO Sn.Frenštát p.R.) s chybou ve druhém rozeskakování. -jge-

Petr Kuba na TORO 1 zvítězili
v Oticích v hlavní ceně

Logo pro MS V Chebu Kočík
Logo, které bude provázet světový šampionát ve voltiži 2008 v Brně
představili veřejnosti pořadatelé ze
společnosti Lucky Drásov.

Ve dnech 28. a 29. července na
hájenském kolbišti uspořádal TJ JO
Cheb Háje již 29. ročník Ceny města
Chebu. Na oba dva dny byly přichystány skokové soutěže od stupně
obtížnosti -ZM- do stupně -S-. I přes
nepříznivé počasí se do Hájů u Chebu
sjelo mnoho jezdců. Své favority podporoval i slušný počet diváků. V hlavní
soutěži Ceně města Chebu (-L*+S*-)
si diváci mohli i vsadit na vítěze soutěže. Pokud byl jejich tip správný, byli
zařazeni do slosování o živé sele.
Úspěšní byli ti co tipovali Ivo Kočíka
(JS Kočík), který zvítězil na ALBAN
K a obsadil i druhé místo s LUCIFER 1.
Třetí skončila Pavla Chocholoušová
se SHARON (JK Star á Role).

Prodej sena, slámy,
včetně dopravy. Mělník.

Tel.: 777 234 448

Jezdecké středisko Equitana v Martinicích vstoupilo i na pořadatelskou scénu a v průběhu června
a července uspořádali martinští pořadatelé hned troje závody. Středisko, které po dvě sezóny reprezentoval Jaroslav Jindra stojí rozhodně za návštěvu. Podrobnosti o soutěžích i středisku naleznete na
www.equitana.cz

Výsledky
Třeština Háj 30.6. - 1.7. drezura P 5- (7) 1. Maludová - BLANKA (Hipoklub Natur), FEI pony (5) 1. Příhodová IBALGIN FAST (JK PAM), -P 4- (11) 1.
Šalková - ŠERON (Šalková-Oxer), -Z 3pony (4) 1. Maludová - BLANKA (Hipoklub Natur), -Z 3- (9) 1. Konečná - SILVIO (Pegas Loučany), -P 7- (3) 1. Maludová - BLANKA (Hipoklub Natur), skoky
-ZLP- (24) 1. Škanderová - LÍZA 1 (JK
Javorový), -LP- (34) 1. Vachutková PEGAS 12 (JO Dubicko), stup. obt. do
100 cm (24) 1. Večerková - TENA (Stáj
Martin), dvouf. sk. 100/110cm (26) 1.
Bočková - DÁREK (JO Dubicko), -L*(13) 1. Vachutková - KORNET 1 (JO
Dubicko), -LP- (36) 1. Šalková - GERA 1
(Šalková-Oxer), -SP- (36) 1. Vachutková
- PEGAS 12 (JO Dubicko), 2. Vachutka SHEILA 2 (JO Dubicko), 3. Dostálová LIKEN (Pony klub Olešnice ), -STP- (7)
1. Jelínková - ROCKA NAVAJO (JK
Sever Brno), 2. Vachutka - SHEILA 2
(JO Dubicko), 3. Jelínková - PAMELA 5
(JK Sever Brno), dvouf. sk. 100/110 cm
(16) 1. Kvapilík - VELVET (TJ SCHPK
Sobotín), 2. Tošenovská - TORI
GEPARD (JK Svébohov), 3. Žváčková DOLOROS OLD (Pony klub Olešnice), ZL- (20) 1. Horníčková - NANCY (JO
Dubicko), -L**- (10) 1. Vachutková KORNET 1 (JO Dubicko), 2. Horníčková

- NANCY (JO Dubicko), 3. Minxová GELIDUS - T (JK Sana).
Horky n.J. 7.7. -ZM- děti (8) 1. Stránská - GIULIO (Sever Liberec), -Z- (37) 1.
Macek - GENUS (JS Javorník), dvouf.
sk. 100/110 (27) 1. Šebestová - ARIANO (Sokol Přívory), -ZL- (17) 1. Švehlová - HALLI (JK Stará Boleslav).
Židovice 27.7. -ZM- děti do 14ti let
(5) 1. Karlík - VÍTR (JK Teplice), -ZM- 4
a 5ti letí koně startující 1. rokem (13) 1.
Turanová - FERLI (JK Úpořiny), -dvouf.
sk. 100/110- (60) 1. Růžičková - LUMP
(EQILON Mělník), -ZL- (51) 1. Řimnáčová - RUBIS (BON Equi Club), -L**- (29)
1. Voksa - ALABAMA 1 (PCT, s. r. o.
Bakov), 2. Mazánková - LEA 2 (Inest
servis), 3. Hassová - CONDE (TJ JO
Nisa Jablonec), -S**- (17) 1. Pospíšil APAČ (Stáj Dvůr Židovice), 2. Pospíšil CYRIL (Stáj Dvůr Židovice), 3. Hassová
- CONDE (TJ JO Nisa Jablonec), 4.
Chelberg - BEACH GIRL (JS Císařský
ostrov), 5. Hassová - CABALLERO - 49
(TJ JO Nisa Jablonec).
Písek 25.7. KMK -ZL- 4l. hř. (10) 1.
CHEENOOK-T - J. Papoušek (JK Tarpan), 4l. kl. (9) 1. LIBIE - K. Papoušek
(Srnín), -L- 5l. hř. (10) 1. SEMTEX Opatrný (Hořovice), 5l. kl. (17) 1. CALATA/CASSANDRA - Z. Hruška (Stáj
Hruška), -S- 6l. hř. (5) 1. AHORMN-T Roučková (JK Tarpan), 6l. kl. (9) 1. PIALOTTA - Opatrný (Hořovice).

Praha - Gabrielka 28. 7. -Z- 1. Rothová - GERONIMO (Equine - Hoffmeister o.s.), volba dráhy do 110 cm 1.
Hrnčířová - ATAMAN N (PJK Gabrielka),
-L- 1. Hrnčířová - ATAMAN N (PJK Gabrielka), 2. Vítek - PRIMA (JK Stará Boleslav), 3. Trpišovská - LEANDROS
(Morys SS Třebonice).
Cheb Háje 28. - 29. 7. -ZM- žáci 1.
Šimáčková - CHVÍLE 1 (JO TJ Agro
Cheb Nebanice), 4 a 5-ti letí startující 1.
rokem 1. Dalměřicová - COLETA (JK
Aš), -Z- koně 1. a 2. rokem 1. Šímová PITT (TJ JO Cheb Háje), stupň. obt. do
120 cm s alternativním skokem 1. Lukšová - BRODWAY (JK Aš), 2. Šímová ALEXIS H (TJ JO Cheb Háje), 3. Fenclová - LAWINIE (JS Egrensis), -L*- 1.
Sumera - LANG (TJ JO Cheb Háje), 2.
Fenclová - STEFFI (JS Egrensis), 3.
Šímová - ALEXIS H (TJ JO Cheb Háje),
dvouf. sk. 1. Šímová - ALEXIS H (TJ JO
Cheb Háje), 2. Šíma - AMANDA LEE (TJ
JO Cheb Háje), 3. Šímová - PITT (TJ JO
Cheb Háje), stupň. obt. 1. Cachová ČILLI (JS Čapková), 2. Šímová - ALEXIS
H (TJ JO Cheb Háje), 3. Žižka - DAK
(Jezdecký klub Tachov), Cena města
Chebu -L*+ S* + finále pro 5 nejlepších
1. Kočík - ALBAN K, 2. Kočík - LUCIFER
1 (JS Kočík), 3. Chocholoušová - SHARON (JK Karlovy Vary Stará Role).
Sobotka 28. - 29. 7. stup. obt. do
110 cm (35) 1. Vančura - CAVALERIA

Výsledky
(JK Železnice), -L**- (45) 1. Černohorský - ŽANE (JS Bost B), -S**- (24) 1.
Chýle - DILONA (SS Chýle), 2. Zvára GRANDE DAME, 3. Zvára - CARLONA,
štafeta dvojic (14) 1. Slámová - ČIPERA, Dragounová - REDSKIN Z (Aliance
Jičín), dvouf. sk. 100/110 (73) 1. Bačkovská - MARLOW (JK Větrný ranč
Rychnov), stup. obt. do 110 cm (71) 1.
Bačkovská - MARLOW (JK Větrný ranč
Rychnov), -L*- (29) 1. Kořínek - KORÁL
(Stáj Nový Dvůr).
Trojanovice 28.-29.7. - finále
Moravského šampionátu mladých
koní 2x ZL - čtyřletí (31) 1. Klus - ENI
(JK Dřevěný dvůr Baška), 2. Žíla - EL
PASO 2 (Mustang Lučina), 3. Holý QUINTEN (JK Hřebčín Amona), -L*+L**pětiletí (17) 1. Olšák - OKTAVA 1, 2.
Olšák - ODENA (oba JK Hřebčín Albertovec), 3. Kincl - CASCAR (JO Horymas
Horní Město), -S*+ S**- šestiletí (16) 1.
J. Hruška - CALGARY/GABY (JK Opava
Kateřinky), 2. Bajnar - AVION 1 (JK
Baník Ova), 3. Hlaušek - MAFIE FERONA THYSSEN (JK Šilheřovice).
Mažice 28. - 29. 7. -ZL- (24) 1.
Hanušová - DON 6 (JK Ohrazenice), L- (29) 1. Hanušová - DON 6 (JK Ohrazenice), 2. Šafrata - DENSTEP (JK
Louňovice), 3. Šafrata - LAURA 7 (JK
Louňovice), -S- (13) 1. Šafrata CALANDRO, 2. Šafrata - CORADO (JK
Louňovice), 3. Kozák - QUIDAM (JK
Caletto), -ZM- (21) 1. Kupcová - CORIOLA (JK JS Ars České Budějovice), -Z(56) 1. Hanušová - ACOBADA (JK
Ohrazenice), -ZL- (31) 1. Suková PICASSO 1 (JK Jasanka).
Martinice 28.7. -Z- (57) 1. Šíchová DONALD MAC DONALD (JK Artemis), stup. obt. 110 cm- (85) 1. Motyguine ELEN S (JK Všetice), -L**- (86) 1. Sloup
- BORGIO (TJJ Lysá nad Labem), 2.
Štětina - FREDERICUS-S (JS Schneider), 3. Poláková - CAROS (Polák), -S**(48) 1. Drahota - CHELAN (JK Artemis),
2. Luža - TALKO-S (JS Schneider), 3.
Studnička - FACTOR (Jezdecké centrum
Zájezd), 4. Dohnal - NAVAHO (JK Slavia
VŠ Plzeň), 5. Mestenhauserová - QUEREN (JK Mělník).
Strakonice 3.-5.8. ČSP dvouf. sk.
110/120 (74) 1. Smaha - EROS (Stáj
Smaha), dvouf. sk. 120/130 (98) 1.
Šoupal - ČARAS (SK Olympia), 2.
Papoušek K. - GREAT STAAR (Srnín),
3. Mayer - MAMBA (Ohrazenice),
dvouf. sk. 130/140 (39) 1. Luža SHERLOCK (Stáj Schneider), 2. Draho-

ta - CANDILLORD CTJ (JK Artemis), 3.
Štětina - CORREGIO-S (Stáj Schneider), -L**- (83) 1. Baričiš - TANCOŠNO
(SVK), 2. Zvára - CELESTA Kalek (JS
Císařský ostrov), 3. Mayer - CONSTANZE (Ohrazenice), -S**- (92) 1. Drahota CHELAN (JK Artemis), 2. Luža - LAND
REBEL (Stáj Schneider), 3. Jandourek CASIO Carsky (Stáj Equest), Memoriál
Jana Papouška -ST**- (67) 1. K. Papoušek - CONGO KING AgramM (Srnín), 2.
Luža - RONALDO-S (Stáj Schneider), 3.
Zelinková - CIGALLE B-Z (SVK), 4.
Pospíšil - HONTO (Dvůr Židovice), 5.
Soltysiak - SANDRO SILVER (Polsko), L**- (53) 1. Přibyl - LARENZO (Arcus
Engineering Czech), 2. Papoušek K. UNA SAPHIRA, 3. Papoušek K. BARONESE (Srnín), -S**- (80) 1. Opatrný - FARADAY (Hořovice), 2. J. Papoušek - LA KALETTA-T (JK Tarpan), 3.
Stružinská - LIPKA UNIREN (GasstrLS), ČSP -T**- (31) 1. Opatrný - MARKET TINKA S (Hořovice), 2. Žíla - CARLOS (Mustang), 3. Bardonová - VIKOMT
(Bardonová - Hauzr), 4. Papoušek J. CHABLIS 121-T (JK tarpan), 5. Žíla - LE
PATRON (Mustang).
Pardubice 3.-5.8. všestrannost -Z(55) 1. Dziak - ELEZAR (Pol), 2. Kornalík - ZARJAD (Horymír Neumětely), CCI*- (33) 1. Liebmann - LUCKY ONE 3
(AUT), 2. Jung - RIVER OF JOY (GER),
3. Marková - CRAKEN Equistro (CZ),
MČR Y (CCI*) (6) 1. Svobodová DOVEN, 2. Říčařová - LACROS, 3.
Jarolímková - VALINA, -CIC**- (20) 1.
Jung - LA BIOSTHETIQUE SAM (GER),
2. Wiesner - PICCOLO (GER), 3. WIESNER - GOLDEN JOY (GER), .7. Kornalík - GINN FIZ (CZ), -CICO***- (28) 1.
Ambros - QUICK 2 (AUT), 2. Spisak WERIUSZ (POL), 3. Ambros - GIDRAN
NIMFA (AUT), ..11. Hatla - KARLA (CZ).
Zduchovice 4.8. Srpnová cena
dvouf. sk. 100/110cm (47) 1. Zvolská LERY (JK Micky Struhařov), dvouf. sk.
110/120 cm (51) 1. Tomaidesová SONET 3 (JK Louňovice), 2. Tomanová
- ANETA 2 (TJ Sokol hřebčinec Písek),
3. Szieklik - DAK I (JK Jasanka), -L*(37) 1. Nagyová - VOSTORG (Stáj Dani
Zbožnice), 2. Tomanová - ANETA 2 (TJ
Sokol hřebčinec Písek), 3. Němcová PRINCESS (Stáj Dani Zbožnice), -S(18) 1. Štochlová - TUNIKA (J.S.Hejdov), 2. Zhdanyuk - PHANTOM (JS
Opatrný Hořovice ), 3. Suková - ARAMIS HOUSSOITZ (JK Jasanka).
Otice 4.- 5.8. dvouf. sk. 110/115 cm
(71) 1. Brát - ARENA 1 (Baník Ova), 2.
Strnadlová - MGT DIAS (JK SKL Trojanovice), 3. Hošák - GEJZÍR 2 (JK ŠZP
Nový Jičín), dvouf. sk. 120/125 cm (82)

1. J. Hruška - RADEK (JK Opava Kateřinky), 2. M. Klár - VENDY 3 (JK Agrostyl Otice), 3. Hentšel - IR 1 (JK Baník
Ova), stupň. obt. do 135 cm (33) 1.
Hentšel - SALWADOR Fitmin (Baník
Ova), 2. Kincl - ANABELL 1 (JO Horymas Horní Město), 3. Bajnar - MATA 1
(JK Baník Ova), bariérové sk. (5) 1. J.
Hruška - CRYSTAL (JK Opava Kateřinky), 2. R. Doležal - CARINO AC CALI-

GULA (JK Hřebčín Suchá), 3. Hentšel SALWADOR Fitmin (JK Baník Ova), ZL- (69) 1. Brát - BALTICA (JK Baník
Ova), -L**- (80) 1. Zwinger ml. - TUDOR
(JK Opava Kateřinky), 2. Gladišová IRRAS (JK Gladiš), 3. M. Klár - VENDY
3 (JK Agrostyl Otice), -S**- (46) 1. Kuba
- TORO 1 (SS Kentaur), 2. Lamich LINARO (JK Opava Kateřinky), 3. Kopišová - LUSY 2 (JO Frenštát p.Radh.).
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