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Dny plné drezury
V uplynulých dvou týdnech byli aktivní především drezuristé. V Praze se konalo druhé
finále Českého drezurního poháru a současně i drezurní finále KMK. Oba tyto drezurní
vrcholy sezóny 2007 hostil areál TJ Žižka Praha na Trojském ostrově ve dnech 28.-30.
září. Této akci však předcházel ještě FEI World Challenge Cup v Hradištku, o kterém
jsme přinesli zprávu v minulém čísle. A celý dvoutýdenní drezurní maraton byl zakončen
opět v Hradištku u Sadské, kde německý rozhodčí Peter Holler uspořádal dvoudenní
soustředění, kterého se zúčastnila šestice jezdců.

Omluva úvodem

Mezinárodní KMK

FEI World Challenge Cup organizovala
již podruhé jezdecká škola Equus Kinský
v Hradištku u Sadské a o jeho průběhu
jsme referovali již v minulém čísle. Závěrečná soutěž úterního (25. 9.) Challenge
Cup však končila již po standardním termínu naší uzávěrky a tak se poslední zpráva
minulého čísla neobešla beze spěchu
a stresu. I proto jsme se nevyvarovali, vedle několika překlepů a nepřesností, i jedné
skutečné chyby. Dnes uvádíme vše na pravou míru. V soutěži dětí zvítězila Kamila
Kotyzová - na ALICE 3 z JK Stáj Adam.
Za chybu ve jménu koně a stáje se nejen
dětské vítězce K. Kotyzové, ale i autorce
textu P. Loudové omlouváme.

Třídenní drezurní festival na Trojském
ostrově měl na programu nejen finále pro
dvě desítky nejlepších kvalifikovaných dvojic v seriálu ČDP Novice Cup a Top Ten
Cup, ale také finále soutěží KMK 5tiletých
a 6tiletých koní.
V pátek 28. října se však nebe nad ČR
opět protrhlo a vytrvalý silný déšť změnil
kolbiště na ostrově skutečně v jednu velkou louži. Podruhé v krátkém čase si počasí na jezdecké závody zasedlo a doufejme,
že si déšť letos již vybral své dny i na příští
rok. Naštěstí v sobotu již bylo počasí lepší
a v neděli se soutěžilo nejen v příjemném
povětří nastupujícího babího léta, ale také
již na zcela korektním povrchu.
Do rozhodcovských budek zasedli Angelia Henriksen, Peter Holler a Jan Holcbecher
pro soutěž pětiletých a v soutěž šestiletých
vystřídal Jana Hocbechera Jan Schütz.
Napínavá byla především první soutěž.
K té nastoupilo 11 pětiletých a po dvou úlohách (5U/2004 + 5F/2004) obsadili první
dvě místa zástupci stáje Pelikán RICHMOND a MELANTE. Do jejich sedla angažovala Hana Pelikánová, která opustila
sedlo z důvodu těhotenství, německou
jezdkyni Jasmin Buzengeiger. Pro diváky
byl však velkým lákadlem především její
trenér a týmový olympijský vítěz z Athén
Martin Schaudt, který ji na Císařském ostrově doprovázel. Na třetím místě skončil
COLADAS s Danielou Křemenovou (JK
Albertovec) a škoda že až čtvrtá příčka
patřila velmi dobře se prezentující dvojici
DENY 8 a Petra Civišová (JK Falea).
Šestiletí soutěžili pouze tři a zde byl nejlepší po úlohách 6U/2004 a 6F/2004 WORKINGTON a Eva Jančaříková ze stáje
Ladislava Umlaufa.

Novice Cup

Vítězkou kategorie Novice Cup se stala
Kateřina Říhová s GUARDIAN ANGEL (JK
Sant Aventin)

Systém finále Novice Cup předepisuje
koním tři kola a úlohy JD/2006, JJ/2006
a vJ/2006. V první úloze byla nejlepší Karolina Žižková na BOND (TJ Žižka Praha).
Z druhého vítězství se radovala Eva Jančaříková a COURTAGE (L. Umlauf) a v kür
byla první Michaela Habásková a SAPIENS K (JK Ronex). V celkových součtech
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Top Ten Cup ovládla Libuše Pulpánová
a nestárnoucí DAF ONDRÁŠ (TJ Equus Kinsky)
však byla nejlepší (3., 2. a 2. místo) Kateřina Říhová s GUARDIAN ANGEL (JK Sant
Aventin) a tento kůň naznačuje značný
drezurní potenciál. Druhou příčku obsadila
(1., 5. a 3.) Karolína Žižková a BOND před
Evou Jančaříkovou s COURTAGE (5., 1.
a 4.) ze stáje Ladislava Umlaufa.

DAF ONDRÁŠ a ti druzí
Kategorii Top Ten čekala tři kola úrovně
St. Georg, IM I a vIM I. Zde ovládla devítku
finalistů Libuše Půlpánová a dnes již nestor
našich obdélníků DAF ONDRÁŠ (Equus
Kinský). Pouze ve druhé úloze IM I ji předčil Fabrizio Sigismondi na PLESANT (JS
Císařský ostrov) a tak se DAF ONDRÁŠ
stal letos vítězem této kategorie. Druhý
skončil PLESANT a Fabrizio Sigismondi
třetí pak Michaela Habásková se SURVIVAL (JK Ronex).
(Pokračování na str. 2)
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CHANCE a.s. i příští rok
O zhodnocení letošního ročníku jsme
požádali autora celého projektu Jana Žižku:
„Domnívám se, že druhý ročník Českého
drezurního poháru CHANCE a.s. byl úspěšný. Zvýšil se počet startujících v obou kategoriích a pořadatelé závodů s kvalifikačními
soutěžemi tohoto seriálu se většinou potýkali se značně početnými startovními poli.
Ve finálových soutěžích v Praze se představily první desítky kvalifikovaných s výjimkou Hany Jeřábkové, jejíž CYNTHIA-Z
nemohl ze zdravotních důvodů startovat.
Nebudu hodnotit sportovní úroveň finále,
ale podle mého názoru podali všichni startující i přes velkou nepřízeň počasí v prvním
dnu závodů výkony, které od nich byly očekávány a výsledné pořadí v obou kategoriích pravděpodobně nikoho nepřekvapilo.
Nový partner Českého drezurního poháru - sázková kancelář CHANCE a.s. - splnil
co slíbil, a tak pořadatel soutěže je s tímto
partnerstvím spokojen. I když ještě neproběhlo vzájemné závěrečné hodnocení, je
reálný předpoklad, že CHANCE a.s. bude
partnerem Českého drezurního poháru i
v roce 2008.
V roce 2008 budou s největší pravděpodobností Český drezurní pohár provázet menší i větší změny. Nic ještě není rozhodnuto a
vše se bude ještě mnohokrát diskutovat a
dolaďovat. Jisté však je, že dojde ke změně
počtu kvalifikačních soutěží, a to i z toho
důvodu, že někteří pořadatelé ne zcela splňují
představy pořadatele seriálu. Zcela zásadní
bude zamýšlená změna pravidel pro kategorii
NOVICE CUP, resp. určení jejích účastníků.
Tato kategorie bude asi vypsána pro mladé
koně „bez rozdílu pohlaví“ (tedy oproti KMK i
valaši), ale to si nechám na příště.
Finále Českého drezurního poháru je
plánováno opět na poslední sobotu a neděli v září a když to dobře dopadne, tak opět
s finále KMK. V tom případě by to byly opět
třídenní závody s pátečním zahajovacím
tréninkem.“

Jasmin Buzengeiger a Martin Schaudt

Jaký bude rok 2008?
Český drezurní pohár, který letos nesl
jméno hlavního sponzora Chance a.s. je za
námi. Zajímavé bylo pozorovat především
nejmladší koně a způsob pojetí jejich předvedení. Zde bych vyzdvihnul především
výkon Petry Divišové a DENY 8 ve finále
KMK pětiletých. Tato dvojice předvedla
pětiletou drezurní úroveň v téměř učebnicovém pojetí a i když DENY 8 není exterié-
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rově zrovna ideálním drezuristou bude zajímavé sledovat jeho další vývoj.
Z kategorie Novice Cup bude rok 2008 důležitý především pro dvojici K. Žižková - BOND.
BOND se do finále kvalifikoval na základě
minimálního předepsaného počtu startů a druhé místo je příslibem pro další vývoj.
A aniž bychom snižovali výkon vítězné
dvojice kategorie Top Ten Cup, právě nejzkušenější skupina českých drezuristů nenabízí příliš důvodů k optimismu. To potvrzuje
skutečnost, že na české drezurní scéně se
nenašel nikdo, kdo by alespoň ohrozil stárnoucího šampióna.
Cyril Neumann

Čtyři v Lanaken
Poslední víkend v září patřil prestižnímu
chovatelskému šampionátu, při kterém nejlepší koně světa soutěží o světové tituly
pěti, šesti a sedmiletých koní. Ten je tradičně pořádán v belgickém Lanaken a ani
tentokrát nechyběli na startu čeští jezdci.
Naši výpravu opět organizovala severomoravská stáj Mustang Lučina, která
v Lanaken prezentovala čtyři koně hannoverské krve. Mezi pětiletými to byl AL
CAMPO (As di Nilla), kterého jezdil David
Fialka a SEMTEX (Stakkato) s Alešem
Opatrným. Šestiletý ročník pak reprezentovali EIBISCH II (Escudo I) a Zdeněk Žíla
a SECURITY (Stakkato) s Davidem Fialkou. Sedmiletého zástupce jsme tentokrát
na startu neměli.
K prvním dvěma kolům, při kterých se
rozhodovalo o postup do finále nastoupilo
194 pětiletých a 187 šestiletých koní. Ve
stáji Mustang byla spokojennost především
s AL CAMPO, který zvládnul obě kvalifikační kola bez chyby a postoupil mezi nejlepších 42 koní. Podruhé v historii naší
účasti v Lanaken jsme tak měli zástupce
ve finále. To že stáj Mustang Lučina patří k
lídrům lanakenského šampionátu dokládá,
že i tím prvním finalistou byl před několika
lety kůň ze stáje Vojtěcha Csabiho (LE
PATRON).
Ve finále pak sice skončila dvojice David
Fialka a AL CAMPO s 12 body na 41. příčce, ale již samotný finálový postup naši
výpravu v Lanaken potěšil.
Aleš Opatrný a SEMTEX dokončili prvá
dvě kola s 0 a 4 body. V závěrečné soutěži
nepostupujících pak s jednou chybou obsadila dvojice 77. místo.
EIBISCH II Zdeňka Žíly byl z finále vyřazen hned prvním parkurem (12 bodů)
a tento výkon zopakoval i podruhé. Satisfakcí pak byl jeho výkon ve třetím kole, kde
s nulou obsadil 13. příčku.
Úspěšný až na potřetí byl i SECURITY
a David Fialka. Tato dvojice nedokončila
první kvalifikaci a ve druhé chybovala třikrát. Teprve závěrečné kolo nekvalifikovaných přineslo lepší výsledek a se 4 body
skončila dvojice na 61. pozici.
Konečné výsledky potvrdily postavení
hřebčína Zangersheide. Z jeho chovu jsou
hned dva nejlepší. Mezi 5tiletými se z vítězství v šampionátu může těšit OPERA DE
RIZZI Z (Ogano Sitte) s D. Arroyave
a 6tiletým kralovala ZEKINA Z (Zandos)
s G. Morsinkem. Teprve sedmiletý ročník
ovládnul zástupce jiné plemenné knihy
a vítězem se stal westfálský CABALLERO
(Champion de Lys) s B. Freesem. Podrobnosti naleznete na www.events.horses.nl
Součástí lanakenského šampionátu chovatelů bylo i belgické skokové mistrovství.
Celá monstrózní akce s téměř sedmi stovkami !!! zúčastněných koní však byla perfektně organizačně zvládnuta a současně se
soutěžilo na třech kolbištích a startovní listiny
byly tradičně velmi flexibilní a jezdci si své
startovní pořadí mohli upravit podle potřeby.
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Po soutěžích v Jaroszowce byli naši reprezentanti spokojeni. Zleva: Miloslav Příhoda, Michaela Kvapilová, Zdeněk Zíma.

Úspěch v Jaroszowce
Malá skupina závodníků, která se nedala
odradit nepříznivou předpovědí počasí
a pokročilým datem v kalendáři, odcestovala
na svátek sv. Václava k měření sil s polskými
závodníky do Jaroszowky. Kromě soutěže
„LL“ (naše ZK), vypsané pro 4 leté koně,
jsme měli své želízko v ohni v každé soutěži.
Stupeň -L- (naše Z) absolvovala dobře Pavlína Sůrová z Vasury Kolesa s REBELION
a ZEIMON. Na REBELION skončila po 8. místě v drezuře, bezchybné terénní jízdě a jedné
chybě na parkuru celkově na 3. místě hned
před svým druhým koněm ZEIMON. Ten
dokončil drezuru jako třináctý, ale na konečnou 4. pozici jej vynesly čistý cros i parkur.
Zkušené Pavlíně Sůrové v této soutěži statečně sekundovala mladá Tereza Petrová ze
Stáje Odložil, která se také se svými dvěma
koňmi vešla mezi 32 startujícími do první
desítky. Celkové 7. místo obsadila s mladým
CALEPPO, zatížená pouze penalizací po drezurní zkoušce a 9. místo ji patřilo s pony
SAGAR. S ním zároveň získala i stylové
vítězství v terénní zkoušce:
Junioři, absolvující tuto soutěž, byli hodnoceni i v otevřeném mistrovství Dolního Slezka. Tereza Petrová na CALEPPO tak navíc
získala ještě stříbrnou medaili.
V soutěži stupně -P- (naše ZL) nás reprezentovali dva jezdci - Michaela Kvapilová
z TJ Hřebčín Kubišta a Zdeněk Zíma ze stáje
Prelata. Michaela Kvapilová se spolehlivým
QUINTEM útočila ihned od začátku. Nejprve
byla těsně druhá v drezuře, terénní zkoušku
dokončila pouze s penalizací za překročení
času a velmi pěkným čistým parkurem v soutěži zvítězila. Zároveň jako jediná startující ve
věkové kategorii do 18 let, která celou soutěž
dokončila, získala i zlatou medaili v otevřeném mistrovství juniorů Dolního Slezka.
Zdeněk Zíma s ARIDEVERCI po trochu
méně povedeném začátku (9. místo po drezuře), ale výborném výkonu v terénní zkoušce (bez chyby a v čase, který stihli pouze dva
závodníci) a třech chybách na parkuru obsadil celkové druhé místo. Na druhém místě byl
hodnocen i v samostatné soutěži v terénní
zkoušce na styl.
V soutěži CNC* jsme měli pouze jednoho
zástupce - Miloslava Příhodu s OSWALD
(PAM Vlčkovice). Pro tuto dvojici bylo absolvování soutěže v Jaroszowce úspěšnou přípravou pro start na MS mladých koní ve francouzském Le Lion d`Angers. Po 3. místě v drezuře,
nejlepším crossu pouze s penalizací za překročení času a dvou chybách na parkuru
obsadil velmi pěkné 2. místo za domácí J. BroM. Kvapilová
nowickou se SALAZAR.

ZE ZAHRANIČÍ

Primátorské finále
V Praze na Císařském ostrově v areálu
společnosti In Expo Group se 6.-7. října
konaly dvě jezdecké akce. V sobotu vyvrcholil čtvrtým letošním kolem IV. ročník seriálu jezdců na pony O Pohár hl. města Prahy. Ten pořádá Sdružení jezdeckých klubů
a v letošním roce se čtyři kola seriálu konala
střídavě na Císařském ostrově a v Jezdecké
společnosti Ctěnice v Praze 9 ve Vinoři.
K závěrečnému kolu nastoupilo 20 dvojic a pro ty byla připravena soutěž ponyhandicap -SP-. Po rozeskakování osmi
pony zvítězila Adéla Půlpánová na NIGHTBEAUTY T z JK Benátky u Sázavy před
Zdeňkou Vávrovou na LIMBA 1 (Mazva
Čakov) a Sandrou Tomaidesovou na SANDY 1 (JK Louňovice).
V celkovém pořadí pak s 25 body celý
seriál vyhrála Sandra Tomaidesová na
SANDY 1. Druhá i třetí skončila Zdeňka
Vávrová. S 18 body to bylo v sedle PATRIK 3 a se 17 body pak na LIMBA 1.
Podrobné výsledky naleznete na
www.ffinfo.xf.cz

Sandra Tomaidesová na SANDY 1 se stala
vítězkou 4. ročníku Poháru hl. města Prahy

Jde to i svižně
V neděli se pak na kolbišti In Expo Group
konaly standardní závody, které byly překvapivě zavaleny soutěžícími. V průběhu
dne v úrovních -Z- až -ST- proběhlo 232
startů. Tentokrát však rozhodčí sbor pod
vedením Jaroslava Formandla zvládnul průběh dne bravurně. Celý den měl velmi svižné tempo a soutěžící nastupovali na kolbiště
v okamžiku startu předchozí dvojice. To je
již zcela běžná praxe, ale Jaroslav Formandl pokročil v duchu západoevropských zkušeností a ke startu pouštěl i jezdce mimo
stanovené pořadí, pokud se vyskytla sebemenší skulina ve startovní listině. Rozhodčí
sbor tak dokázal, že lze svižně zvládnout i
takto rozsáhlý program. Závody skončily
včas za světla po šesté hodině. Průměrný
čas na jeden start tak, včetně přestaveb,
prohlídek, dekorování a dvou rozeskakování, nepřekročil ani dvě minuty. Gratulujeme!
Mezi 41 dvojicemi v -S*- zvítězil po rozeskakování (14) Tomáš Tesárek na ANNIE
(Stáj Tesárek). V závěrečném -ST*- se rozeskakovali čtyři čistí z 18členného pole. Jediný bezchybný byl vítězný Pavel Vachutka na
WINSTON-G (TJJ Pegas). Druhý skončil
domácí Robert Chelberg na BEACH GIRL
před Petrem Hynkem na TAJNÁ Interkonix
(Úholičky) a Tomášem Tesárkem (ANNIE).

ZPRÁVY

Pony festivaly 2007
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Vítězem -ST*- na Císařském ostrově se stal
Pavel Vachutka na WINSTON-G (TJJ Pegas)

Matějka v Tallinu
Severní část centrální Evropy pokračovala Světovým pohárem 5.-7. října při CSI-W
v Estonsku. I když jsme nečekali, že se
některý z českých reprezentantů k cestě
1 700 km dlouhé odhodlá, v hokejové hale
Saku Surhhalle nakonec českou vlajku
skutečně vyvěsili. Zásluhu na tom měl Martin Matějka, který získal osobní pozvání
pořadatelů. Protože se k podzimnímu
výjezdu do zahraničí na soutěž Světového
poháru odhodlával, zvítězilo nakonec CSIW Tallin před řeckým CSI-W Atény.
Do Tallinu dovezl jedničku stáje, kterou
je letos z Bavorska zapůjčený holštýnský
NOVOHRADSKÝ ADOLPH. Dvojice se tak
zařadila mezi 150 koní z 12 států, které přišlo do haly sledovat až 5 000 diváků.
Rozpis závodů nabídnul jezdcům rundu
určenou mladým jezdcům a dvě túry.
M. Matějka a NOVOHRADSKÝ ADOLPH
zvolili tu těžší. V zahajovací 140 inkasovala
dvojice 8 bodů. Ale v sobotu se již velmi
slušným výkonem (145 cm) s jedinou chybou kvalifikovala do nedělní GP Tallin.
Jezdce čekal obtížný technický kurs.
O jeho úrovni svědčí, že nikdo nezvládnul parkur bez chyby a o prvenství se rozeskakovalo
osm koní s chybou. Bohužel tentokrát chyboval NOVOHRADSKÝ ADOLPH opět dvakrát
a tak náš zástupce v rozeskakování chyběl.
Podle vyjádření Martina Matějky byl celý
konkur velmi pečlivě připraven, kolbiště
mělo dobrý povrch a organizace byla na
vysoké sportovní i společenské úrovni.

Světový pohár
s novým sponzorem
Ve skokovém SP se v této sezóně budeme setkávat s názvem Rolex FEI World Cup.
Západoevropská soutěž začíná 14. října
v norském Oslo, pokračuje hned za týden
21. října v Helsinkách. Následuje 11. listopadu CSI-W Verona, které probíhá v rámci
109. ročníku světové výstavy Fieracavalli.
Další kolo bude hned za týden 18. listopadu v německém Stuttgartu a následuje 9.
prosince CSI-W Ženeva. Pak už bude na
řadě předvánoční Londýn a těsně před
koncem roku belgický Mechelen. Do Lipska se můžeme vypravit 20. ledna, po kterém následuje Amsterdam (27. ledna).
Soutěž v jihofrancouzském Bordeaux je na
pořadu 3. února a hned další týden se
budou body SP rozdávat ve španělském
Vigu. Vyvrcholení patří tentokrát belgickému ’s-Hertogenbosch, kde se jezdí 30.
března a finále ročníku 2007/2008 je tentokrát ve švédském Göterborgu 27. dubna.
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Poslední dva dny v září vyvrcholil seriál
čtyř Mělnických pony festivalů, podporovaný především firmou Equinní reprodukční centrum Mnětice. Na zkrácení tradičního třídenního programu mělo vliv
deštivé počasí. A tak i když jarní, letní
a prázdninový festival probíhaly po tři dny
a závěrečné vyvrcholení bylo redukováno
pouze do neděle. Odměnou bylo krásné
počasí, které dalo zapomenout na pátečný beznadějný déšť.
Nejprve v -ZLPA- (GEJŠA) a následně
v -L- ponyhandicapu (VIKI 3) zvítězila
domácí Dominika Řezníčková. I vítěz -Sponyhandicapu byl z domácí stáje a na
COLIN se radovala Tereza Lešetická
startující za JS Řitka. Nejvíce ji konkurovala druhá Zdeňka Vávrová s PATRIK 3
a i třetí Marie Hrudková na FÍK 2 (JK
Mělník). Vyvrcholením pak bylo -STPB-.
K němu však nastoupily jen tři dvojice.
Žádné se nepodařilo náročný dvoukolový parkur absolvovat bezchybně. Zvítězila tak Zdeňka Vávrová na LIMBA 1 před
Karolínou Hájkovou (SABINA 3) se
součtem 4 tr.b. z obou kol. Třetí Anita
Bačkovská s MARLOW 1 chybovala
dvakrát.
Mělnické pony festivaly byly tentokrát
seriálem a účastníci získávali body do ERC
Cup 2007 v kategorii „nových jezdců“ pony
a „nových“ pony. V obou případech mohli
bodovat ti, kteří startovali poprvé v roce
2006 nebo 2007. Pro trenéry vítězů a umístěných do 3. místa byly připraveny ceny
věnované Equinním reprodukčním centrem. Nejlepší se tak stali majiteli poukázek
na inseminaci čerstvým spermatem hřebci
z nabídky roku 2008.
V kategorii -J- zvítězila s obrovským
náskokem Alena Homolová před Kateřinou
Rosickou. Na třetím místě skončila Ludmila
Mráčková z Děčína.
V kategorii -P- získal nejvíce bodů PATRIK 3 ježděný Zdenou Vávrovou. Druhé
místo získala klisnička BETINA pro Janu
Rosickou, která jako jedna z mála bodovala jak ve skákání, tak v drezuře. Třetí místo
získal mladičký GRENADIEUR, po celou
sezonu výborně presentovaný Terezou
Pavlíkovou.
JK Mělník i ERC Mětice dokázaly, že to
s podporou rozvoje pony sportu myslí zcela
vážně. Kvalitu jejich práce potvrzují i mnozí
dnešní junioři, kteří tvoří oporu representace.

Memoriál
Ericha Režnara
Už po jedenácté hostil areál JK Opava
v Kateřinkách Memoriálu Ericha Režnara
ve skokových soutěžích. Ten letošní proběhl za ideálního počasí 29.-30. září.
V hlavní soutěži závodů -ST**- odstartovalo dvacetjedna dvojic. Šest z nich zvládlo
základní kolo bez penalizace. V rozeskakování byly tři dvojice bezchybné. Nejrychlejším časem zvítězila Kateřina Kopišová
s LUSY 2 ze Sn. Frenštát pod Radhoštěm
před Petrem Eimem na OSCAR Agramm
z JK ZH Tlumačov a Josefem Kinclem
s DÁJEN-H z Horymas Horní Město. Chyba v rozeskakování odsunula na čtvrtou
příčku Rudolfa Doležala s CARINO/AC
CALIGULOU z Hřebčína Suchá.
Při závodech byly uděleny i mistrovské
tituly oblasti ve skokových soutěžích žen
a mužů, které byly průběžně vyhodnoceny
ze šesti stanovených soutěží v oblasti.
Mistry severní Moravy se stali: 1. Petra
Špalková (Caballero) a Zdeněk Žíla
(Mustang Lučina).
-jge-

SPORT

REPORTÁŽE

CSI 4*/CDI 3* Brémy Spřežení v Maďarsku
Halová sezóna byla zahájena 4. - 7. října
čtyřhvězdičkovým CSI v severoněmeckých
Brémách. Sjela se velice dobrá konkurence, i když ve stejném termínu byly bohatě
dotované závody v Athenách.
V soboru soutěžilo devět čtyřčlenných
družstev ve dvoukolové Euroclassic Team
Trophy. O vítězství se museli rozeskakovat
Holanďané s velmi silnými Švýcary, když po
obou kolech nasbírali shodně po osmi
bodech. Za reprezentanty Helvetského kříže
vzal na sebe odpovědnost Steve Guerdat na
KADOR DU VALON. Z přemíry snahy shodil
dva poslední skoky a tím to mladému Vincentu Vornovi velmi ulehčil. S 12letým GESTION PRIAMUS Z (Grannus) opatrnou jízdou na jistotu přešel bez chyby. Zvítězili
evropští i světoví šampióni z Holandska,
druzí skončili Švýcaři, třetí Dánové a čtvrtý
kombinovaný Evropa Team.
Dvacet osm nejlepších jednotlivců
z týmové soutěže v neděli postoupilo do
nedělního Šampionátu města Brémy.
Body, které si přinesli ze soboty se přičítaly
i k nedělním výsledkům. Soutěž byla znovu
dvoukolová a do druhého kola postupovalo
devatenáct nejúspěšnějších. Celkový vítězem Euroclassic a šek na 45.000 EUR převzal Švýcar Daniel Etter na vestfálském
PEU a PEU (Polydor), který jako jediný
neudělal na žádném ze čtyř parkurů chybu.
Druhý Vincent Vorn na GESTION PRIAMUS Z shodil až předposlední skok druhého kola. Třetí místo pro domácí uhájil Marcus Ehning na SANDRO BOY (Sandro),
čtvrtá skončila Angelique Horn z Holandska na BLAUWENDRAAD’S O’BRIEN,
pátý byl Švýcar Beat Mändli na INDIGO IX.
V drezurní GP zvítězila Mexičanka Bernadette Pujas na VINCENT 73,250, druhý
byl Švéd Patrik Kittel na PANDOER měl
69,833 a třetí skončila Debbie McDonald
z USA na FELIX 69,083
V GP KÜR znovu byla nejlepší Bernadette
Pujas na VINCENT 76,550, před Australankou Kristy Oatley na QUANDO-QUANDO
74,300 a třetí byl domácí matador Klaus
Husenbeth na PICCOLINO 72,750.
Obě napínavé skokové soutěže bylo
i u nás možno sledovat v přímém přenosu
satelitní televize NDR.
V olympijském jezdeckém areálu Athenách se na otevřeném kolbišti jezdila další
část milionářské Champions Tour.
Ve skvělé konkurenci zvítězil Albert Zoer
(NED) na OKI DOKI, druhý byl Brit Nick
Skelton na ARKO III (Argentinus), před třetí evropskou mistryní Meredith MichaelsBeerbaum na SHUTTERFLY (Silvio). Čtvrtý skončil Michael Whitaker na INSUL
TECH MOZART DES HAYTTES z Velké
Británie a pátý Francouz Michael Robert
na KORO D’OR.
V. Dvořák

Junioři do Wiener
Neustadtu
Halová sezóna je tady a čeští jezdci ji
mezinárodně zahájí 19.-21. října v Areně
Nova při CSIY-A/CSIJ-A/CSIP-A
v rakouském Wiener Neustadtu. Do
Rakouska je přihlášeno 11 jezdců. Halovou sezónu zde zahájí v soutěžích pony
Johanka Březinová a Karolina Hájková.
Karolina má koně i do juniorské úrovně
a společně s ní budou mezi juniory soutěžit Filip Doležal, Lenka Vachutková,
Kateřina Mestenhauserová, Jana Perníčková, Nathalie Crnková a Barbora Hudcová. V kategorii mladých jezdců to pak
bude Veronika Krajníková, Klára Stružinská a Kateřina Kopišová.

Dne 28. - 30. září se ve městě Izsak
konalo prestižní finále maďarského poháru
- Maďarské derby v soutěžích spřežení.
Na tyto závody se jezdci snaží probojovat na řadě kvalifikací, ale jen ti nejlepší
dostanou šanci startovat. Cizinci zde startovní pozici získávají na základě pozvání.
Z ČR ho obdrželi dva jezdci. Mezi nejlepší
jednospřeží byl pozván Pavel Plch a k soutěži dvojek pak Josef Hrouda.
Na programu byly soutěže dvojspřeží
pony, jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží.
Pavel Plch startoval s lipickým hřebcem
PLUTO TROFETTA a jednalo se o první
zahraniční start této dvojice. Byl to skutečný křest ohněm a dvojice poprvé startovala
v obtížné drezurní úloze č.9. Z deseti
účastníků skončil P. Plch na 8. místě.
Technický maraton dokončil také na
osmém místě a v parkuru skončil náš
zástupce na páté příčce. Celkově dokončila dvojice osmá.
Nejsilnější a nejobsazenější disciplinou
při Derby byla kategorie dvojspřeží. Tentokrát zde startovalo 25 párů a soutěž byla
od začátku velice vyrovnaná.
V drezuře zvítězil druhý z MS ve Warce
Zoltán Nyúl se ziskem 51,66 tr.b. Josef
Hrouda s lipicány Pluto Mima a Siglavy
Batosta skončil na desátém místě (57,60).
V maratonu jsou Madaři tradičně výborní. Zvítězil Janos Papp (60,33 tr.b.) před
Laslo Farkašem a Norbertem Kakonyim.
Josef Hrouda dojel s 63.26 body na třináctém místě, těsně před Zoltánem Nyúlem.
Do parkuru nastupoval Josef Hrouda
z osmé pozice a pouze 3 tr. body za jedno
shození se posunul na celkové páté místo.
Elitu potvrdil Zoltán Nyúl, který jako
předposlední startující zajel čistě a zvítězil.
Druhý skončil Láslo Farkas a třetí Kelemen
Baláž s lipickými plemeníky ze Szilvásváradu. Rozdíl mezi druhým a pátým místem
Josefa Hroudy byly pouhé tři body.

Chladnokrevné
tituly
V areálu hřebčína Klokočov ve Františkově Dvoře na Vítkovsku se 28.- 29. září
konalo ME chladnokrevných koní v kombinované soutěži. Zúčastnilo se ho dvanáct
vozatajů. Tři Slováci, jeden Němec a osm
Čechů soutěžilo v klasické trojkombinaci vozatajském parkuru, ovladatelnosti s kládou a těžkém tahu. Ve dvoukolových soutěžích se jednotlivé discipliny hodnotily samostatně a jako trojkombinace. Páteční průběh
šampionátu ztížilo deštivé počasí. Více ale
vadilo početným divákům než koním, kteří
jsou zvyklí práci v lese a na poli.
V zahajovací vozatajské soutěži zvítězil
Jaroslav Petřek s RULOU a SASANKOU
z JK Zubří před Janem Blizňákem s BRYSEM SLEZSKÝM a NACHO SALAZAREM
z JK Podlesí a Vladimírem Hajtmarem
s RAINEREM a RIGO z Rovenska.
V trojkombinaci obhájil zlato s loňského
ME, které se konalo na Slovensku Jan
Blizňák s BRYSEM SLEZSKÝM a NACHO
SALAZAREM z JK Podlesí. Stříbro putovalo na Slovensko zásluhou Petera Chobora
s ELIÁŠEM a FUKSEM. Bronz získal Miroslav Košťál s HERAKLITEM a HISZPANEM z Vysoké Srbské.
V prvém a druhém kole ovladatelnosti zvítězili Václav Mišák se STANDOU a MAJKOU
z Otrokovic a Thomas Müller s BUBI a BATZI (Německo) a ve vozatajské soutěži Vladimír Hajtmar s RAINEREM a RIGO z Rovenska a Jan Blizňák s BRYSEM SLEZSKÝM
a NACHO SALAZAREM z JK Podlesí.
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Sportovní
kalendáﬁ
28.-30.9.
13.10.
13.-14.10.
13.10.
13.10.
13.10.
13.10.
20.10.
20.-21.10.
20.10.
27.10.
27.-28.10.
30.-31.10.
13.-14.10.
13.-14.10.
13.10.
13.10.
13.10.
13.10.
13.10.
13.10.
13.10.
20.10.
20.-21.10.
20.10.
23.-24.10.

Mělník
Z-T, D/L-S pouze pony
Gabrielka
Z-L
Hořovice
Z-ST
Svinčice
Z-S hala
Vilémov
E/Z-ST
Brno-Veveří
Z-S
Děpoltovice
ZM-L
Mělník
D/Z-L
Všemily
Z-ST + pony hala
Kolesa
Z-L
Svinčice
Z-S HALA
Nová Amerika
Z-ST hala
Pardubice
MČR C
Praha
CPE/D para
Hořovice
Z-ST
Gabrielka
Z-L
Kolín
ZM-S
Zduchovice
ZL-ST pouze pony
Svinčice
Z-S HALA
Vilémov
E/Z-ST
Brno-Veveří
Z-S
Děpoltovice
ZM-L
Mělník
D/Z-L
Všemily
Z-ST + pony hala
Kolesa
Z-L
Pardubice
C/ZK-Z + pony

27.10.
27.-28.10.
3.11.
3.11.
10.-11.11.
10.11.
10.11.

Svinčice
Nová Amerika
Poděbrady
Svinčice
Praha - Cís. ostrov
Svinčice
Frenštát p. Radhoštěm

hala
Z-S
Z-ST
ZM-L
Z-ST
ZL-ST
Z-L
Z-L

Těžký tak vyhrál Němec Thomas Müller
s BUBI a BATZI, jehož koně utáhli 2900 kg
na předepsanou vzdálenost 20 m. Druhý
skončil Pavel Chobor s ELIÁŠEM a FUKSEM (SR) - 2900 kg na vzdálenost 18,3 m.
Třetí byl Miroslav Košťál s HERAKLITEM
a HISZPANEM (Vysoká Srbská) - 2900 kg
na vzdálenost 13,96 m.
Svazem chovatelů haflingů byla vložena
soutěž v těžkém tahu za účastí sedmi koní,
z nichž tři utáhli 650 kg. O vítězi nakonec rozhodl styl, který měl nejlepší ZORAN Josefa
Živníčka z Hradce nad Moravicí.
-jge-

Foto Jiří Gebauer
Mistr Evropy Jan Blizňák s koňmi BRYS
SLEZSKÝ a NACHO SALAZAR z JK Podlesí

Le Lion se blíží
Chovatelský šampionát ve všestrannosti
se koná 18.-21. října v Le Lion d`Angers a
ČR bude mít tentokrát své zastoupení pouze v kategorii 6letých. Do Francie se chystají: Marcela Šedá - DUNCAN (JK Ideas
Brno), Miloslav Příhoda - OSWALD (JK
PAM Vlčkovice) a Radko Heindenreich TIKSI (JK Loštice).

Zlínská drezura
o medaile
V sobotu 6. října se v Nemochovicích uskutečnily přebory
zlínské oblasti v drezuře. Tam,
ze zámeckého parku v Holešově, vyhnala jezdce nepřízeň
počasí. I proto patří dík za
vstřícné operativní řešení vzniklé situace především rodině
Jančářů a JK při ZP Hvězdlice.
V drezúrních úlohách stupně
-Z-L- se představilo téměř šest
desítek dvojic, které soutěžily
na kvalitně připraveném obdélníku. Úlohy hodnotily rozhodčí
Iva
Schützová,
Ilona
Kružíková a Eva Žaludková
pod vedením Evy Nesňalové.
Výsledky z přátelských
i mistrovských soutěžích byly
i poslední možností ovlivnit
hodnocení série závodů „Středomoravské jezdecké ligy“. Její
slavnostní vyhodnocení se
uskuteční 10. listopadu opět
v Topolné u Zlína. Na tento
slavnostní večer zvou pořadatelé již nyní všechny příznivce
jezdeckého sportu.
Iva Zichová (drezurní komise ZO)
Celkové výsledky: Nemochovice 6. 10. -Z 1- (12) 1.
Turčynová - LOM 1 (JK P a L),
-Z 3- (17) 1. Turčynová - LOM
1 (JK P a L), -L 1- (16) 1. Svrčinová - GOLDONI 2 (JS Bzenec), -L 4- (11) :1.Svrčinová GOLDONI 2 (JS Bzenec), Mistrovství Zlínské oblasti: děti Z 3- (4) 1. Horáčková - ADRIANO GITKA (JK ZH Tlumačov),
2. Fojtová - GRANADA 5 (JS
M. Fojty), 3. Maryšková - TARMEN (SS Vittoria), junioři -L l(7) 1. Galatíková - CASABLANKA (JS Galatík Těšánky), 2.
Horáková - POLI (SS Renosport), 3. Vašáková - NUOVO
(JS Bodlákovi), senioři -L 4(7) 1. Turčynová - ROMEO
Paragán ( JK P a L), 2. Pěchová - DANTES, 3. Pěchová SALONIKÉ (SS Viktoria).

V mistrovské soutěži Zlínské
oblasti dětí v drezuře zvítězila
Kateřina Horáčková - ADRIANO GITKA (JK ZH Tlumačov)
Prodej sena, slámy,
včetně dopravy. Mělník.

Tel.: 777 234 448
Chov koní Nebanice přijme
rodinu – muž jezdec spřežení, žena ošetřovatelka
hříbat. tel.: 731 472 316

Petra Doležalová - BLESK,
ostatní (s licencemi -Z-ZL-) 1.
Anna Koláčková - MAX, 2.
Josef Večeřa - GORA, 3. Jaroslav Dostál - ALVIN.

Foto Jiří Gebauer

Hubert za
dveřmi

Josef Kincl na RENAISSANCE z Horymas Horní Město zvítězil
v Opavě v soutěži -L*- a druzí skončili v hlavní soutěži -S*-

Podzimní Opava
Pravidelné podzimní závody
proběhly 7. října za pravého
podzimního sychravého počasí
na kolbišti v Opavě Kateřinkách, převážně za účastí jezdců severní Moravy. Pro nepřízeň počasí byly sobotní závody
zrušeny. Proto byl o nedělní
velký zájem a v pěti soutěžích
startovalo 272 dvojic.
V soutěži -S*- bylo na startu
sedmatřicet dvojic. Deset jich
zvládlo základní kolo bez penalizace. Ty se následně rozeskakovaly v něm byly tři bezchybné výkony. Lepším časem
zvítězil Marek Hentšel s BURGUNDEM Baníku Ostrava před
Josefem Kinclem s RENAISSANCE z Horymasu Horní
Město a domácím Jiřím Hruškou s OKLAHOMOU A.
-jge-

Mikroregion
Moštěnka
Seriál šesti veřejných tréninků mikroregionu Moštěnka
v okolí Přerova zorganizoval v
průběhu roku 2007 JK Radkova
Lhota pod vedením Milana Foukala. Hlavní snahou pořadatelů
byla organizace jezdeckých příležitostí pro nejšiřší veřejnost.
Vyhlášení jejich celkových
výsledků se konalo 6. října
v Radkově Lhotě. Celkové
výsledky: jezdci do 18 let
(s licencemi -ZM-Z-) 1. Kateřina Grusová - SPINNING
WILD, 2. Kamila Ministrová NAWARACH, 3. Kamila Ministrová - LETOR, ostatní (bez
licencí -ZM-Z-) 1. Jaroslav
Dostál st. - LAGOS, 2. Jana
Kleinová - LARISA TEČ, 3.

Mezi oddíly začínají kolovat
pozvánky na Hubertovy jízdy.
Dvě z nich dorazily i do redakce Jezdce a k 15. ročníku
Hubertovy jízdy zve JS Hanč
s Chovem koní Slaný a VII.
ročník jízdy pořádá JK Mladá
Vožice. Jihočeská Mladá Vožice organizuje svého „Huberta“
20. října (www.jkmladavozice.wz.cz) a v jezdeckém areálu Slaný Kvíc se pojede 27. října (tel.: 606 115 784)
Foto K. Návojová

Závěr sezóny se na Císařském
ostrově vydařil Dagmaře Neumannové (JENNY 3), která zvítězila mezi dětmi v -ZMa v otevřeném -Z- skončila
mezi 42 startujícími na 2. místě

Výsledky
Opava 29.-30.9. stupň. obt. do
120 cm (51) 1. Hentšel - GREM∞IN
(Baník Ova), 2. J. Hruška - BALOUBET∞S SON (JK Opava Kateřinky), 3.
Ludvík - JENY (JO Velká Polom),
dvouf. sk. 120/125 cm (56) 1. Kincl LAUREA, 2. Kincl - DÁJEN-H (oba JO
Horymas Horní Město), 3. R. Doležal CARINO/AC CALIGULA (Hřebčín
Suchá), -S**- (44) 1. Hentšel - IR 1
(Baník Ova), 2. Kincl - GRAY ROSE
(JO Horymas Horní Město), 3. Kopišová - LUSY 2 (Sn.Frenštát p.R.), -L**(36) 1. Hlaušek - BRENDA CTJ (JK
Šilheřovice), 2. Klár - VENDY 3 (JK
Agrostyl Otice), 3. Sleczura - SOTNIA
(Polsko), -S**- (29) 1. Kincl - GREAY
ROSE (JO Horymas Horní Město), 2.
Hentšel - IR 1 (Baník Ova), 3. Klus COLORADO 1 (JK Dřevěný dvůr Baška), -ST**- (21) 1. Kopišová - LUSY 2
(Sn. Frenštát p.R.), 2. Eim - OSCAR
Agramm (JK ZH Tlumačov), 3. Kincl DÁJEN-H (JO Horymas Horní Město),
4. R. Doležal - CARINO/AC CALIGULA (Hřebčín Suchá), 5. Kincl - LAUREA (JO Horymas Horní Město).
Císařský ostrov 28.-30.9. ČDP
drezura -Novice Cup 1. kolo- (9) 1.
Žižková - BOND 1 (TJ Žižka Praha), 2.
Kollárová - ROYAL-DANCER I.S. (JK
Dřevěný dvůr), 3. Říhová - GUARDIAN ANGEL (JK Saint Aventin), -Top
Ten 1. kolo- (10) 1. Půlpánová - DAF
ONDRÁŠ (TJ Equus Kinsky), 2. Sigismondi - PLESANT (JS Cís. ostrov), 3.
Habásková - SURVIVAL 3 (JK
Ronex), - Novice Cup 2. kolo- 1. Jančaříková - COURTAGE (Ladislav
Umlauf), 2. Říhová - GUARDIAN
ANGEL (JK Saint Aventin), 3. Opočenská - KIPI-N (Stáj Leonard Praha),
-Top Ten 2. kolo- 1. Sigismondi PLESANT (JS Cís. ostrov), 2. Půlpánová - DAF ONDRÁŠ (TJ Equus Kinsky), 3. Habásková - SURVIVAL 3 (JK
Ronex), -Novice Cup 3. kolo- 1.
Habásková - SAPIENS (JK Ronex), 2.
Říhová - GUARDIAN ANGEL (JK
Saint Aventin), 3. Žižková - BOND 1
(TJ Žižka Praha), -Top Ten 3. kolo- 1.
Půlpánová - DAF ONDRÁŠ (TJ Equus
Kinsky), 2. Sigismondi - PLESANT (JS
Cís. ostrov), 3. Habásková - SURVIVAL 3 (JK Ronex), -Novice Cup
FINÁLE- 1. Říhová - GUARDIAN

ANGEL (JK Saint Aventin), 2. Žižková
- BOND 1 (TJ Žižka Praha), 3. Jančaříková - COURTAGE (Ladislav
Umlauf), -Top Ten FINÁLE- 1. Půlpánová - DAF ONDRÁŠ (TJ Equus Kinsky), 2. Sigismondi - PLESANT (JS
Cís. ostrov), 3. Habásková - SURVIVAL 3 (JK Ronex).
Císařský ostrov 29.-30.9. KMK
drezura -5ti letí- (11) 1. RICHMOND Buzengeiger (DS Pelikán), 2. MELANTE - Buzengeiger (DS Pelikán), 3.
COLADAS - Křemenová (JK Hřebčín
Albertovec), -6ti letí- (3) 1. WORKINGTON - Jančářová (Ladislav
Umlauf), 2. DARA 2 - Onoprienko (JK
Aleko), 3. CORRADO AZ - Zeusová
(JS Cís. ostrov).
Císařský ostrov 6.10. -ZM- děti (5)
1. Neumannová - JENNY 3 (JK JS
Ctěnice), -LP- (23) 1. Tomaidesová SANDY (JK Louňovice), 2. Pavlíková CIPÍSEK (JK Farma Všemily), 3.
Petrus - WHITE (JK Sloupnice), -SP(20) 1. Půlpánová - NIGHTBEAUTY
(JK Benátky u Sázavy), 2. Vávrová LIMBA (JS Mazva Čakov), 3. Tomaidesová - SANDY 1 (JK Louňovice), Pohár hl. m. Prahy- (16) 1. Tomaidesová - SANDY 1 (JK Louňovice), 2.
Vávrová - PATRIK 3 (JS Mazva
Čakov), 3. Vávrová - LIMBA 1 (JS
Mazva Čakov).
Císařský ostrov 7.10. -Z- (42) 1.
Klímová - ROCK N ROLL (SS FCC),
-stup. obt. do 110 - (70) 1. Vítek PRIMA (JS Kamenice), 2. Tesárek WINETA (Stáj Tesárek), 3. Malá ČILA (Malá jezdecká společnost), stup. obt. do 120 - (61) 1. Tretera RED STAR (SS Tretera), 2. Němcová - PRINCESS (Stáj Dani Zbožnice), 3. Poláková - MAX A (JK Kocanda), -S*- (41) 1. Tesárek - ANNIE
(Tesárek), 2. Holíková - FABIENNE 1
(Dani Zbožnice), 3. Abík - SAMURAJ
(Stáj Abík), -ST*- (18) 1. Vachutka WINSTON G (TJJ Pegas), 2. Chelberg - BEACH GIRL (JS Císařský
ostrov), 3. Hynek - TAJNÁ Interkonix
(Úholičky), 4. Tesárek - ANNIE
(Tesárek), 5. Housa - CHEZANO
RATINO C (Seco Praha).
Opava Kateřinky 7.10. -Z- děti
a junioři (29) 1. Košnarová - CITADELA 1 (JK Havránek), ostatní (38) 1.
Polák - GRAWITA (JO Velká Polom),
dvouf. sk. 110/120 cm (98) 1. Hruška
- GRADARCO (JK Opava Kateřinky),

2. Klárová - NOLI TANGERE (JK
Agrostyl Otice), 3. Brát - ARENA 1
(Baník Ova),-L*- (70) 1. Kincl - RENAISSANCE (JO Horymas Horní Město),
2. Ludvík - KAMPA, 3. Ludvík - CONY

(JO Velká Polom), -S*- (37) 1. Hentšel
- BURGUND (Baník Ova), 2. Kincl RENAISSANCE (JO Horymas Horní
Město), 3. Hruška - OKLAHOMA
A (JK Opava Kateřinky).
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