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Petr Veselovský na MONARCHA jako jediný za ČR dokončil soutěž CIC*** a skončil na 11. místě

Foto J. Bělohlav

V roce 2000 se na pardubickém závodišti
konala první soutěž všestrannosti. U zrodu
nové české tratě stál Jaroslav Grodl, který do
Pardubic přenesl svoje aktivity z Čejova. V té
době se organizátoři této jezdecké discipliny
snažili svojí přítomností především příliš nepo-
pudit dostihovou veřejnost. Po deseti sezó-
nách již mají jezdci všestrannosti v Pardubi-
cích pozici pevnou. Byly naplněny i velmi
smělé ambice, na které v roce 2 000 pomyslel
málokdo. Byly uspořádány dva evropské šam-
pionáty a rýsuje se třetí, naše země má tříhvě-
zovou soutěž a o všestrannosti v Pardubicích
se začíná vědět i v celoevropském kontextu.
Pardubická občanská i politická veřejnost za
ty roky již dobře ví, že koně v Pardubicích
nejsou jenom Velká. Potvrdilo se to ve dnech
31. července až 2. srpna. V Pardubicích se
opět sešla celoevropská konkurence a k sou-
těžím úrovně jedna až tři hvězdy dorazilo
téměř 130 koní z 12 evropských států. Soutě-
že provázela i velmi slušná divácká podpora.
Jediným záporem pouze bylo, že pardubická
všestrannost určitě odlákala publikum kladrub-
skému šampionátu spřežení, který se konal ve
stejném termínu v Národním hřebčíně. Do
budoucna oba východočeští pořadatelé dekla-
rují, že to bylo naposledy a tato situace se již
nebude opakovat.

Trať a závodiště
V čele stavitelského týmu a průběžným

tvůrcem skoků v Pardubicích je po deset
let Jaroslav Grodl. Za pomoci řezbářů
a armády studentů postupně obohatil závo-
diště o malá umělecká díla, kterým v letoš-
ním roce dominoval „želví skok". Tratě
terénních zkoušek jsou citlivě vetknuty do
dostihové dráhy a využívají okraje dostiho-
vých ploch. V kursech jsou ale zahrnuty
i dostihové překážky, známé i z Velké par-
dubické, a tím je zvýšena jejich atraktivita.

Navíc pardubické závodiště disponuje
po léta budovaným zázemím. I jezdci se
zkušenostmi z nejslavnějších tratí světa
byli překvapeni servisem pro pomoc koním
(převoz přímo z trati na velmi slušně pří-
strojově vybavenou ošetřovnu) a diváci
zase mohou pro svůj komfort využívat
vnitřní televizní okruh závodiště.

CIC i mistrovství
Rozpis pro letošní rok nabídl dvě šampio-

nátové soutěže juniorů a mezinárodní sou-
těž CIC*, CCI** a CIC***. Z ekonomických
důvodů byla letos, po dvou ročnících,
vypuštěna novinka posledních let, soutěž

Lucie Krulichová na NIKOLA 10 skončila
na ME dětí na 17. místě

Dvakrát Evropa
ME dětí - skoky

Na evropský šampionát dětí ve skákání, který
se konal ve dnech 23.-26. července v belgickém
Moorsele, vyslala ČR poprvé kompletní družstvo.
Tvořily jej jezdkyně Lucie Krulichová (NIKOLA
10), Adéla Půlpánová (CONCORD), Tina Šalková
(GOLDWIN) a Lucie Přikrylová (LEONA 4).
Vedoucím týmu byl Radovan Šalek. Společně
s dětmi cestovala do Moorsele i juniorka Michae-
la Krulichová, která se na LORETTA zúčastnila
souběžně pořádaného juniorského CSI.Tato jezd-
kyně současně čekala v Moorsele i na evropský
šampionát pony, který se zde konal o týden
později a kterého se zúčastnila na NIGHT FEE-
VER za ČR jako jediná. 

To ji zase na oplátku dělala společnost sestra
Lucie, která startovala na souběžně konaném
CSI pony s MARS STAR.

Oba šampionáty byly poznamenány nedáv-
ným úmrtím majitele závodiště Jeana Cloda,
který nečekaně zemřel po vítězných závodech
na Ukrajině. Jeane Clode patřil k výrazným jez-
deckým osobnostem a vedl belgický olympijský
tým. Jeho dvě sestry se snažily zvládnout počet-
ný tým zaměstnanců a najatých pracovníků. Jak
několikrát starší z nich Veronic přiznala, pro
celou rodinu bylo velmi obtížné ze dne na den
uchopit řízení a vedení tak rozsáhlého areálu. 

Dařilo se Lucii
Nejúspěšnější z naších dětí byla Lucie Kruli-

chová. Po pátém místě z roku 2008 v Aténách
obsadila letos 17. příčku se součtem 20 tr. bodů.
Bohužel nešťastnou chybu udělala v 1. kole hned



CIC*
Pádů bylo tentokrát v Pardubicích hod-

ně. Zda za to mohla tvrdší a tudíž rychlejší
trať, vysílenost koní ve vražedném sobot-
ním vedru či podcenění soutěže je otázkou.
Nejspíš ale došlo ke kombinaci všeho. Nej-
více problémů bylo v CIC* kde startovalo
největší soutěžní pole 47 koní.

Po drezuře se do vedení dostala Raku-
šanka Charlotte Dobretsberger na EXCA-
LIBUR MT. Ta byla jedním ze zástupců
jedenácti států, které v Pardubicích konku-
rovaly početné domácí ekipě.

Pouze v této úrovni nastoupil na
SECOND SUPREME náš olympionik Jaro-
slav Hatla.  I on se v drezuře dostal pod 60
bodů a držel tak krok s nejlepšími. Svého
momentálně nejlepšího koně WEST-
WINDS DIEGO (jarní import z Irska) šetří
na start v CIC** v německém Bad Hads-
burg ve dnech 14.-16. srpna (SECOND
SUPREME je zde přihlášen k CIC*).

Jiří Cipra zůstává s námi
Na konečné výsledkové listině ale za tro-

jicí ze zahraničí (zvítězil Polák Artur Gierlicz
na KATON) byl před pátým Jaroslavem
Hatlou ještě Tomáš Kocián na DAR CHU-
RY, kterého jezdíval Jiří Cipra.

Ten tak udělal radost všem těm, kteří se
stále snaží ulehčit osud našeho reprezen-
tanta. Ten zůstává i po 14 měsících upou-
tán na lůžku. Zranění prvního a druhého
obratle je natolik vážné, že jeho stav bohu-
žel nevykazuje náznaky zlepšení. Přátelé
Jiřího Cipry tak v Pardubicích znovu otevře-
li snahu o získání finančních prostředků. Ty
by měly pomoci zpříjemnit další pobyt Jiřího
Cipry na odborném neurologickém odděle-
ní. Ke sbírce, kterou organizuje náš zpravo-
daj se mohou opět připojit i čtenáři Jezdce
a pomoci tak udržet nadstadardní péči, i
nad rámec VZP.

V Pardubicích byly vyvěšeny plakátky
s přetišteným textem z Jezdce č. 15 a sbírky
se zúčastnili i zahra-
niční účastníci, protože
patronát převzalo
nejenom závodiště
v Pardubicích, ale ste-
ward Bohumil Rejnek
s Jiřím Kunátem pre-
zentovali celý případ
i na setkání vedoucích
zahraničních ekip.
Sbírka pokračovala
ještě následující
víkend při národních
soutěžích a o tom jak
dopadla budeme infor-
movat příště.

Padalo se hodně
Doplňme nyní

úvodní informaci
o celé řadě pádů.
Celkově se na zemi
ocitly dvě dvojice v
-L-, pět v CIC*, jedna
v CCI** a čtyři
v CIC***. Dvakrát
musela zasahovat
i sanitka a soutěž
byla i na několik
minut zastavena. To
vedlo k mírnému cha-
osu při měření času
a výsledkové listiny
musely být po protes-
tech některých jezd-
ců korigovány.

CCI**
Dvě hvězdy měly

svoji dlouhou varian-
tu. K soutěži nastou-
pilo 27 dvojic a suve-
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Deset let ...
CICO. Při ní bojují o vítěznou trofej národní
týmy. Naopak poprvé v ČR došlo k rozdě-
lení kategorie juniorů na mladší (15-16)
a starší jezdce (17-18). Rozdělení umožnil
další nárůst počtu juniorů. V kategorii mlad-
ších juniorů byly ale mnohé dvojice zcela
neznámé, a tak vládla u pořadatelů jistá
nervozita, zda nebylo rozdělení předčasné.

Dvakrát o medaile
Pro mladší juniory byla vypsána národní

úroveň -L-, starší soutěžili o titul v rámci
CIC*. K oběma soutěžím nastoupilo shod-
ně 11 dvojic.

Přesto, že náš v současnosti nejnadějněj-
ší jezdec Miloslav Příhoda již postoupil do
kategorie mladý jezdec, objevilo se příjmení
této jezdecké rodiny na startovních listinách
juniorských šampionátů hned pětkrát. Mezi
staršími startovaly dcery Miloslava Příhody
Veronika a Lucie, každá se dvěma koňmi
(JK PAM Vlčkovice). Mezi mladšími juniory
se pak nově objevil další člen Příhodových
Daniel. Rodinný trenér Miloslav byl v žertu
osočován z dosud zatajeného otcovství.
Daniel Příhoda, který si nakonec na CHAN-
SON 1 vybojoval bronz, je ale synovcem
tohoto ve všestrannosti tak úspěšného tre-
néra. CHANSON 1 je v Pardubicích známý
a příznivci Velké si jej určitě pamatují z roku
2004, kdy mu jen o vlásek uniklo vítězství
v našem nejslavnějším dostihu.

Průběh soutěží nakonec potvrdil, že roz-
dělení juniorů nebylo předčasné. Šampio-
nát mladších dokončilo sedm dvojic. Zlatou
medail i  získala Kristýna Vávrová na
EXPERT 1 (JK Beta Chrášťany), která se
v cíli přiznala, že se jednalo teprve o její
druhý start ve všestrannosti. Stříbro patří
Dominice Kellerové na CORRADO (Stáj
Konwest).

Starší zlato vyhrála Kristýna Hájková na
WIDAR (Čermá u Letohradu) před Veroni-
kou Příhodovou s DYNAMIC a Tomášem
Konečným s NAJDY (Pegas Loučany). 

Terénní zkoušce se ale nevyhnuly ani
pády. Na zemi se ocitly celkem čtyři junior-
ky. Smolně i jedna z favoritek mezi mladšími
juniory Karolína Mandysová, která uklouzla
v obratu na trati. I tento pád, ale nyní podle
nových pravidel, dvojici ze soutěže vylučuje. 

Kristýna Vávrová se stala mistryní ve vše-
strannosti mezi mladšími juniory

réně nejlepší v drezuře byl z Humpolce
dobře známý cpt. Paul Adams na ALGO-
RITHM. Ten jako jediný zvládl drezuru pod
50 tr. bodů (46,81) a z Čechů se k němu
nejblíže dostala Sabina Erbeková na
SUNSHINE CEMBRIT (53,28) plnící si
v Pardubicích kvalifikaci na ME ml. jezdců
ve Waregemu.

Ani v Pardubicích se však P. Adamsovi
nevydařil kros bez chyby a 20 tr. bodů a pena-
lizace za čas jej zatlačilo hluboko do výsledko-
vé listiny. Pouze tři dvojice zvládly terén
s nulou a k naší radosti to byl i za ČR startující
v Bratislavě žijící Martin Maivald na PRZEDS-
WIT HARWY. Ten nakonec získal pro ČR dru-
hé místo celkového pořadí, když zvítězila
Švédka Maria Bredberg na CINNAMON. Čtvrtý
skončil Miloslav Příhoda na GOMBA 1 a spo-
kojená byla i Sabina Erbeková na 6. příčce.

CIC***
Nejočekávanější úroveň bohužel přišla

o jednu z hvězd, když se pořadatelům omlu-
vil německý dvojnásobný šampion Bodo Bat-
tenberg. I tak se ale startovní pole 24 koní
pyšnilo dvěma jezdci z prvé stovky světového
žebříčku (Janet Wiesner - 45. a Harald Amb-
ros - 65.). Dále byli v poli držitelé evropských
medailí juniorů i mladých jezdců a vedle
Haralda Ambrose i další rakouský olympionik
Harald Siegl. ČR reprezentoval poněkud
nečekaně mladý jezdec Miloslav Příhoda na
OSWALD a vedle něho i Petr Veselovský
s MONARCHA.

Především účast M. Příhody byla poněkud
překvapující, dvojice již měla kvalifikaci pro ME
ve Waregemu splněnou a příznivci Miloslava
Příhody se obávali zbytečného přetížení koně.

Po bitvě generálem
Na obranu M. Příhodovi přiznejme, legitim-

ní touhu zkusit obtížnější závod právě jako
závěrečnou zatěžkávající zkoušku před
evropským šampionátem. Nemá smysl nyní
rozvíjet teorie co jak se mělo stát jinak.

Své příspěvky na pomoc Jiřímu Ciprovi zasílejte 
na č. ú. 2033560193/0800 České spořitelny 

Foto J. Bělohlav
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Vítěz letošního CIC*** v Pardubicích Raku-
šan Harald Ambros

(mezinárodní soutěž) podal protes s pouze
200,- Kč (národní závody). Ať tak nebo tak,
nakonec bylo vše jedno. Nedělní ráno zastih-
lo koně OSWALD se zdravotním problémem.
Ten vyústil v následné nesplnění kondiční
zkoušky.

Zkušenost nám říká, že podobná i velmi leh-
ká zranění vyžadují vícetýdenní klid. Poslední
zprávy po kompletním vyšetření koně jsou ale
velmi optimistické. Bolestivost měla způsobit
shrnutá kamaše, ale jinak je kůň v pořádku.
Pokud se tato informace potvrdí, zůstane určitě
pro Waregem jedničkou OSWALD.

Ve Fontainebleau to bude těžší
Druhý náš zástupce v soutěži naopak spl-

nil do puntíku co jsi dopředu předsevzal. Petr
Veselovský již před soutěží deklaroval, že
pardubický závod bere jako přípravu na záři-
jové ME ve Fontainebleau a nebude
MONARCHA nijak honit. Po 61,35 bodech za
drezuru tak překonal kros bez problémů na

V každém případě měl náš nejlepší jezdec na
skoku č. 14 problémy. Ty vyústily v penalizaci
20 tr. body za uzavřený kruh. M. Příhoda se
hodně zlobil a proti rozhodnutí podal protest.
Ten byl přijat, ale následně nebyl uznán
s odůvodněním, že jezdec místo 150 SFR

Více noblesy -
méně Staňka!

Je všeobecně známo, že projev JUDr.
Ing. Jaroslava Staňka, Csc., obsahuje vždy
výraznou kritiku, a to bez ohledu na pře-
dem ověřená fakta, či aktuální vlastní prak-
tické zkušenosti. Tento postrach pořadatelů
a jezdců již v dobách totalitních si vzal zřej-
mě za svůj cíl demotivovat celou jezdeckou
veřejnost a příznivce koní, a snížit okruh
pravidelných čtenářů určitých periodik. 

A pokud bylo zmiňováno cokoliv
o dojmech, sám zcela jistě přispěl k tomu,
že v době zveřejnění jeho článku mělo
spousty čtenářů dojem zcela totožný.
Zajisté tím i přispěl k obohacení slovníku
spousty z nás o velice nelichotivé výrazy.

Bylo by možné jeho připomínkám opo-
novat, například tím, že ing. Pellar byl
pořadateli samozřejmě osloven jako prv-
ní - ale nemělo by to žádný konstruktivní
účinek, tak jako i případná polemika
o průběhu finále a dekorování. Jeho kriti-
ce bychom se stejně nevyhnuli. 

Kritika a připomínky jsou přínosné kaž-
dé akci, mohou přispět k dalšímu zdoko-
nalení. Ale proč se podobní lidé opírají
pouze o minulost a nepracují aktivně
také, pokud jim osud jezdeckého sportu
v Čechách leží tolik na srdci. Proč, pokud
se považují za takové odborníky, sami
něco také nedělají, či proč vlastně nikdo
nestojí o jejich služby. Co když úspěšné
akce v zahraničí vypovídají o tom, že je
všechno jinak, že publikum si zábavu
a strhující atmosféru žádá.

Není jednoduché být v dnešní době
pořadatelem a snažit se zrealizovat akci,
která bude úspěšná organizačně i divác-
ky, zvedne popularitu jezdectví a přitáhne
další nové tváře a finanční prostředky.
A které nápady jsou dobré a které ne,
vždy ideálně ukáže až sama praxe.

Doufáme, že těch, kteří z MČR odjížděli
s hezkými dojmy, není málo, neboť jsme
se o to v maximální možné míře snažili,
a že ani takové články jim tento pocit
nepokazí. Stejně tak děkujeme všem funk-
cionářům a ostatním aktivně činným, kteří
po celou dobu mistrovství dělali vše pro
jeho zdárný průběh a přejeme si, aby na
svou účast na této akci rádi vzpomínali. 

V dnešní době se již určitě málokdo
bude u všech svých aktivit přednostně
řídit tím, aby byl spokojen JUDr. Ing.
Jaroslav Staněk, CSc., a vše tomu při-
způsobovat, neboť  jezdecký sport se
vyvíjí dál, a s ním i způsob mezilidské
a mediální komunikace, což on sám asi
dosud nepostřehl.

A pokud je on sám přesvědčen o své
fundovanosti v projevu hlasatele
a o svých schopnostech vnést na závody
patřičnou noblesu, proč by měl dostávat
prostor jen v tisku, rádi ho oslovíme i my
a dáme mu prostor to zkusit. V dnešní
době, kdy hlasatelů ubývá, bude zajisté
každý, kdo rozšíří jejich řady, vítán …

Ing. Pavlína Bůžková

Názor redakce
Zajiskření v diskusi je vždy vítané a i proto

děkuji hlavní organizátorce ptýrovského šam-
pionátu za její názor. Musím však, stejně jako
v minulém Jezdci, doplnit poznatek „publikum
si zábavu a strhující atmosféru žádá”.

Netvrdím, že tomu tak bylo v Ptýrově.
Byl jsem však ale svědkem při jiných
důležitých závodech, že strhující zábava
publika byla zcela v rozporu s etikou vůči
koním. A zde si musí pořadatelé, hlasatel
i zvukař jasně vymezit, kdy zábava publi-
ka překročí míru slušného chování ke
koním. Arbitrem by měl být rozhodčí
sbor. Dohled nad všeobecnou slušností
vůči koním je ovšem námět pro další,
samostatnou, diskusi. Cyril Neumann

překážkách, ale s penalizací 38,4 bodů za
čas. K těm pak v neděli přidala dvojice ještě
14 bodů v parkuru a konečný součet tak sta-
čil na 11. místo mezi dvanáctkou dvojic, které
dokončily. Zda je MONARCHA schopen ještě
výkonnostního vzestupu ukáže závěrečná
příprava. Jisté ale je, že obtížnost evropské
soutěže bude ještě o pořádný kus větší.

Třikrát Ambros
Jeden z favoritů soutěže Harald Ambros

nastoupil se třemi koňmi. Kros zahajoval na
O-FELITZ a hned s nulou. S druhým koněm
HERO 7 měl však na překážce č. 9 pád. Po
něm byl natolik otřesený, že již se svým tře-
tím koněm QUICK neodstartoval. Na
O-FELITZ se však dostal po dvou dnech do
čela a v neděli byl již opět v pohodě a po
bezchybném výkonu zvítězil. Druhá skončila
Italka Luisa Palli na AXIA II před mistryní
Evropy mladých jezdců z Blair Castle Sabri-
nou Mertens (DIVOLO) ze SRN.

Deštivá tečka
Soutěžící tentokrát trápilo v Pardubicích

obrovské vedro a sucho. Potíže mohly být
ale ještě výrazně větší. Těsně před koncem
se obloha nad závodištěm zachmuřila a kaž-
dý kdo zažil letos přívalové déště začal být
hodně nervózní. Štěstí ale tentokrát stálo na
straně Dostihového spolku. Pršet začalo cca
15 minut po závěrečném ceremoniálu. Prše-
lo pak i celou noc. Jak dokládá fotografie Jiří-
ho Bělohlava z želvího skoku z pondělí 3.
srpna pouhé dva dny tak dělily letošní CIC***
od skutečných potíží.

Kompletní výsledky na stránkách
www.pardubice-racecourse.cz

Cyril Neumann

Equienter a Vera
Jezdecká společnost Equinenter, o. s.

zastoupená jejími představiteli Michalem
Špačkem a Janou Polákovou oznamuje
ukončení spolupráce s agenturou VERA
TM a jejím jednatelem panem Mgr. Pavlem
Bělohradským.

Ukončení spolupráce se týká všech pro-
jektů, které JS Equinenter, o. s. pořádá,
zejména halových parkurových závodů Eli-
te Tour. Nikdo ze zástupců JS Equinenter
již nadále nebude s agenturou VERA TM
spolupracovat na dalších projektech.

Tento krok nemá vztah k organizačnímu
zajištění dalšího ročníku halové série Elite
Tour, která bude zahájena závody Bentley
Praha Parkur Cup 16. října v Hradištku
u Sadské.

Za JS Equinenter, o. s. Michal Špaček,
ředitel závod Elite Tour a Jana Poláková
PR manažerka závodů.

Foto J. Bělohlav

Foto J. Bělohlav

Takto vypadal želví skok po celonočním dešti v pondělí ráno



Aleš na čele
Strakonický areál Stanislava Poláka hostil ve

dnech 31. července až 2. srpna tradiční Velkou
cenu, která byla současně sedmým kolem ČSP
2009. Stavitel parkuru Jaroslav Šíma zná kol-
biště pod strakonickým hradem dokonale a tak
se jezdilo opět na velmi kvalitních parkurech.

Vzhledem k velikému zájmu začínaly soutěž-
ní dny velmi časně. Ani neděle nebyla výjimkou
a pořadatelé tak jistě chtěli odčinit loňský pozd-
ní start Velké ceny.

Prvním vrcholem byla sobotní soutěž -ST**-
s finále pro 10 nejlepších. Celkem 18 bezchybných
znamenalo, že pro finále musela dvojice docílit
i slušný čas. Ve finále nejrychlejší pak byl Ludvík
Jandourek v sedle VIGO 1 (Stáj Karsit). Jedna
chyba ho ale o vítězství připravila. To si odnesl Jiří
Skřivan na RYTMA CAC Leasing  (Stáj Manon). 

Nedělní Velkou cenu předcházela tradiční
„mokrá soutěž” určená především
k pobavení diváků. Osm odvážlivců
se přihlásilo ke kombinované soutě-
ži „kůň a kajak”. O plazmovou televi-
zi pro vítěze se strhl veliký boj.
V zápalu boje se i několik jezdců
vykoupalo a tím byla divácká zábava
umocněna. Nejrychlejší čas docílil
Ondřej Zvára alias Slepice.

Ondřeji Zvárovi se ten den ve
Strakonicích dařilo. Důvod k radosti
měl i v závěrečné Velké ceně na
GOLDIKA 1 (Arcus Engineering
Czech), kdy s nulou postoupil do
závěrečného finále nejlepších deseti
dvojic. Spokojenost mohla být doko-
nale naplněna i po jeho finálové
nule. Pouze jedna dvojice byla lepší.
O necelé čtyři setiny rychlejší jízdu
předvedl Aleš Opatrný v sedle
KRISTÁLY (JS Opatrný Hořovice).
Tato dvojice si tak v neděli připsala
již druhé vítězství. Trojici nejlepších
doplnil Rudolf Fiala na
CASSINI’S SON-T (Stáj Leon Blat-
ná) s chybou ve finále.

ZE ZAHRANIČÍ ZE ZAHRANIČÍ

(Dokončení ze str. 1)

Dvakrát Evropa

Aleš Opatrný na KRISTÁLY se stal vítězem sedmého
kola ČSP 2009 ve Strakonicích

Foto K. Návojová

Do finále po bezchybném základním kole
nastoupily i dvě juniorky - Barbora Tomanová
(CAREFUL Franz Josef - JK Dance and Jump)
a Natálie Crnková (CONGO KING AgramM -
Stáj Bost B). Zde shodně jednou chybovaly
a skončily na velmi pěkném 4. a 6. místě.

Po Strakonicích se do čela průběžného pořa-
dí ČSP dostal Aleš Opatrný. Druhý s odstupem
10 bodů je Jiří Luža před Petrem Eimem a čtve-
řici uzavírá Zdeněk Žíla.

Na čele juniorské soutěže Dance and Jump
je i nadále Ladislav Vachutka.

Osmé kolo ČSP se koná nyní 21. - 23. srpna
v jihočeské Jemčině. Mostecké kolo, které měl
na hipodromu pořádat JK Všemily, bylo přesu-
nuto do uvolněného termínu po CSIO a bude se
konat 12. - 13. září v Praze. Praha tak bude
hostit závěrečná dvě kola, protože na dny 25.-
27. září je naplánováno i první pražské finále. 

K. Návojová

na první překážce. Druhé kolo zajela čistě a třetí
s jednou chybou. Tím se probojovala do finále
nejlepších 29 dvojic. Zde absolvovala čtvrté,
předposlední kolo se dvěma chybami a závěreč-
né kolo opět s chybou. Evropské vítězství si
nakonec v rozeskakování vybojovala švýcarská
reprezentantka Larissa Notz na SJARLOTTE
před výborně jezdícím maďarským Barnou Buruc-
sem na MAMMA MIA. Na 3. místě skončil domácí
belgický reprezentant Jos Verloy na TIA MARIA.

Méně šťastný průběh vystoupení našich zna-
menal i konec nadějí pro první českou týmovou
účast. Tina Šalková nedokončila první dvě kola,
protože nedokázala ani v jednom případě pře-
konat malou vodu pod jednou z překážek.

Nedařilo se i talentované Adélce Půlpánové,
která jako nejmladší účastnice týmu startovala
na, od Veroniky Krátké zapůjčeném, CON-
CORD. Adélka v zahajovacím warm-up spadla
a CONCORD se zranil. To ale bylo objeveno až
po prvním kole, ve kterém byla Adélka po dvo-
jím zastavení vyloučena. Tím skončila šance
pro dokončení týmové soutěže, a tak zbývala
pouze naděje v individualním hodnocení.

Poslední členka týmu Lucie Přikrylová, zahájila
fenomenálně a zvítězila v první kvalifikaci. Ve dru-
hém kole se však již nevyvarovala dvou chyb
a stejný výsledek zopakovala i ve třetím kole. Finá-
lová účast jí tak unikla o 4 trestné body, protože
postupovali pouze jezdci se součtem 12 tr. bodů.

Při hodnoceni výsledku Lucie Krulichové je
nutné uvést, že cenné je již umístění mezi 29
finalisty. Většinu míst zde obsadily téměř kom-
pletní týmy jezdeckých velmocí, jako byla domá-
cí Belgie (čtyři finalisté), Velká Britanie (3), Itálie
(4) a Německo (3). Turecko, Švýcarsko, Fran-
cie, Polsko a Maďarsko měly po dvou finalis-
tech. Portugalsko, Irsko, Slovensko a Česká
republika jednoho zástupce. Pro srovnání je

zajímavé uvést, že například ze sousedního
Rakouska nedokončily tři dvojice již první kolo.

V soutěži juniorů CSI konaném souběžně
s ME dětí, jsme získali 4. místo, které Michaela
Krulichová na LORETTA docílila v soutěži do
130 cm. Ta si tak zpestřila čekání na „svůj"
šampionát pony, který byl na programu o víken-
du 30. července až 3. srpna.

Pony šampionát
Pony šampionát měl tři disciplíny (drezuru,

skoky, všestrannost). V porovnání s dětským ME
jsem měl pocit, že po přípravných závodech tepr-
ve začala ta „pravá olympiáda". Závodiště a jeho
okolí se prohýbalo pod náporem účastníků
a diváků. V restauraci několikrát denně došlo jíd-

lo, tribuny „praskaly ve švech" a každou židli
k sezení bylo nutné ostražitě hlídat. Přísně stře-
žené ustájení, kde všechna pravidla z dětského
mistrovství (někdy tolerantně přehlížena), teď
byla nekompromisně dodržována, včetně přísné-
ho zákazu volného pohybu psů.

Stáje a boxy připomínaly spíše „cirkusové
šapito", kde ve změti vlajek, vlaječek, různých
národních symbolů, týmových talismanů a pla-
kátů bylo velmi obtížné pony vůbec najít. Vlajko-
vo-talismanové šílenství a barvení všeho včetně
tváří, jízdních kol a dokonce i psů do národních
barev zúčastněných týmů každoročně narůstá.

Skromná česká výprava tvořená Michaelou
Krulichovou, Lucií Krulichovou (CSIP) a ošetřo-
vatelkou Petrou Jedličkovou byla jednou
z nejmenších a nastupovala dle abecedního
pořádku jako první.

Ve čtvrtek 30. července se zahajovalo při
„warm-up". Páteční první soutěžní den odstartova-
la za české barvy v soutěži CSIP Small tour mladší
Lucie na MARS STAR. Toho ji zapůjčila, zřejmě již
natrvalo, sestra Michaela, která letos končí v kate-
gorii pony. Lucie absolvovala parkur se dvěma
chybami a skončila na 26. místě z 39 startujících.

Michaela zahájila své poslední pony-evrop-
ské vystoupení na NIGHT FEEVER nadějně
a absolvovala první kolo pouze s jednou lehkou
chybou. Přes vysokou technickou náročnost
s dodržením všech vypsaných max. výšek
a šířek došlo téměř 25 dvojic čistě. Trenér Miro-
slav Půlpán ohodnotil první soutěžní den struč-
ně slovy, že „nechápe, co chtějí zítra postavit".

V sobotu pokračoval šampionát dvoukolovým
Pohárem národů. Při prohlídce jsme pochopili
co „chtějí zítra postavit". Samozřejmě nebylo
možné pobíhat po moorselském závodišti
s metrem, ale všichni jsme se shodli, že nebyly
výjimkou i skoky zřetelně „přes míru". Výška
širokého oxeru před závěrečným trojskokem,
byla určitě mezi 135-140 cm. Vše umocněno
vysokou technickou náročností, množstvím
kombinací nebo velké vody. Obě kola Poháru
národů letošního ME pony se tak zařadila mezi
vůbec nejtěžší závody, které Michaela Krulicho-
vá s NIGHT FEEVER absolvovala. 

Druhé kolo se Míše nepovedlo. Po špatně
nasazeném rytmu shodila již první překážku,
což vyvrcholilo zastavením u čtvrté překážky,
kterou byl samostatně stojící oxer. Dvojice
pokračovala a po dalších několika již zbyteč-
ných chybách, které vznikly zřejmě z celkové
nepohody na parkuru, soutěž dokončila s 21
trestnými body. Tento výsledek již dával jen vel-
mi teoretickou naději na účast v pondělním finá-
le, které bylo cílem.

Třetí kolo probíhalo na stejném kurzu.
Pohledově bylo vystoupení naší jezdkyně
výrazně lepší a až do poslední kombinace
měla jen jedno lehké shození. Bohužel se
Michaela nepochopitelně rozjela do trojskoku
a nasbírala zde tři chyby. V konečném pořadí
obsadila 41. místo.

Proč je tomu tak
Velkým problémem přípravy české dvojice na
evropskou pony úroveň, je nepochopitelné rozhod-
nutí VV ČJF, který omezil start pony v Čechách
soutěží maximálně do úrovně -L-. Argumentace
rozdílnou délkou kombinací je lichá, protože
v zahraničí jsou vzdálenosti před startem pony sta-
vitelem bez problémů operativně upraveny na
menší vzdálenost. I u nás by to např. seřazením
pony na konci či začátku startovní listiny nebylo
takové zdržení a příprava pony by dostala nové
možnosti. Pro větší jistotu a lepší výsledek je nutné
absolvovat alespoň jednou měsíčně kvalitní soutěž
na "evropských mírách", což pro zájemce o evrop-
ský šampionát znamená pouze možnost přípravy
v zahraničí. Pokud má někdo dítě soutěžící navíc
v dětské kategorii, je možnost skloubení přípravy
obou adeptů ME velmi omezená.

Špatným momentem celkově slušného moor-
selského ponyvystoupení a čtvrtého místa ze
soutěže juniorů z předcházejícího týdne, byla
pro Michaelu závěrečná soutěž consolation
competition. NIGHT FEVER po dvou nepovede-
ných nájezdech zastavil a dvojice unavená po
čtyřech těžkých soutěžních dnech byla ze sou-
těže vyloučena. Rozhodnutí startu v soutěži na
rozloučenou, bylo chybné. 

Moorsele, Belgie - Ladislav Krulich

Michaela Krulichová - NIGHT FEEVER



Na poslední
dvě kola se
s u p e r l i g o v ý
rychlík přesunul
přes kanál a prv-
ní zastávka byla
v pátek 24. čer-
vence na jednom
z nejkrásnějších
světových kolbišť
v anglickém Hick-
steadu. Britští
jezdci chtěli na

domácím parkuru dokázat, že nepatří na
sestupovou předposlední příčku průběžné
tabulky, ale ani tady se jim příliš nedařilo.
Závodům nepřálo počasí a travnatý povrch
byl po vytrvalých deštích silně podmáčený.
Autorem parkuru byl domácí stavitel Bob
Ellis a ukázalo se, že jeho kurz byl těžký
i pro většinu ostřílených matadorů. Všech-
ny kombinace i vodní příkop byly zakompo-
novány do obtížných distančních řad a sta-
novený čas žádné spekulace
neusnadňoval. Jenom čtyři jezdci z tohoto
elitního světového výběru přešli kurz
s nulou a jenom překvapivá hrdinka dokon-
ce dvakrát.

První kolo se povedlo Němcům a Fran-
couzům, kteří si odnesli jen osm bodů, Iro-
vé měli už dvacet, Švédové dvacet pět,
Američané spolu s Brity dvacet osm,  Bel-
gičané třicet dva a poslední postupující byli
Holanďané s jednačtyřiceti body. Před bra-
nami druhého kola zůstali Švýcaři s devě-
tačtyřiceti a Italové měli basketbalový
výsledek šedesát tři body.

Skoky do druhého kola se už nijak
neztěžovaly, vydupaná místa byla vyprepa-
rována pískem a naopak byl o vteřinu pro-
dloužený časový limit. V průběhu soutěže
prudký déšť přece jen polevil a na závěreč-
né jezdce dokonce vysvitlo slunce. Holan-
ďané připsali dalších dvacet jedna
a s konečnými šedesáti dvěma body zůsta-
li na osmé příčce. Sedmí skončili Britové,
kterým se v prvním kole zranil jindy spoleh-
livý 13letý OMELI (Burggraaf) jezdce Tima
Gredleyho a ve třech pohromě nezabránili
(59). Na pátém místě skončili současně
Belgičané, kteří vyslali družstvo poměrně
neznámých náhradníků a Američané za
které naopak startovaly i dvě olympijské
vítězky (52). Na čtvrté příčce se usadili
Švédové se čtyřiceti pěti body, zejména
zásluhou bezchybného výkonu Rolf-Göra-
na Bengtssona s ryzákem NINJA LA SILLA
(Guidam). Třetí skončili Irové na kterých je
vidět sebevědomí a kteří mají formu, ale
i tak nasbírali čtyřicet bodů. Velká bitva se
strhla o vítězství. Francouzi přijeli v osvěd-
čené sestavě Penelope Leprevost - JUBI-
LEE D'OUILLY (Palestro II) 0/4, Roger-
Yves Bost - IDEAL DE LA LOGE (Dollar du
Murier) 4/4, Olivier Guillion - LORD DE
THEIZE (Donald Rouge II *HN) 8/8 a Kevin
Staut - KRAQUE BOOM (Olisco) 4/Ret.
Zato Němci, při známých problémech
s nominací poslali improvizovanou sestavu
Janne-Frederike Meyer - CELLAGON
LAMBRASCO (Bollvorm#s Libero H) 0/0,
německá mistryně Rebecca Golasch
s bílým 12letým rýnským hřebcem LAS-
SEN PEAK (Lucky Luke) 32/8 (první kolo
bylo nad její síly, ale druhé už bylo dobré),
Max Kuhner - ACANTUS GK (Acorado)
4/25 (Acantus zastavil v jedné řadě, chvíli
trucoval, ale nakonec si dal říct) a Andreas
Knippling - NELOISTO VAN HET MEIREN-
HO (Landwind) 4/8. Po obou kolech skon-
čily oba týmy shodně na dvaceti čtyřech
bodech a o vítězi  se letos už po čtvrté roz-
hodovalo v rozeskakování. Francouzský
trenér Laurent Elias vsadil na zkušenost
a poslal do arény Roger-Yves Bosta, který
jel velmi rychle, ale jen za cenu jedné chy-
by. To usnadnilo pozici Janne-Frederike
Meyer, která nijak neriskovala a pozorným

Z DOMOVAZE ZAHRANIČÍ

Dramatická Superliga
bezchybným výkonem zajistila pro Němec-
ko letošní první superligové vítězství. Něm-
ci tak objevili novou hvězdu, která v této
konkurenci jako jediná přešla obě kola
s nulou a vyhrála i rozeskakování.

Výsledky z Hicksteadu se do tabulky
promítly takto: první Francie - 43.5, druhá
USA - 39.5, třetí Německo - 36, čtvrté Švý-
carsko současně s Holandskem - 28.5,
šesté Irsko - 27.5, sedmé Švédsko - 23,
osmá Belgie - 20 a těžké časy asi čekají
devátou Velkou Británii - 15.5 a desátou
Itálii - 4

Kompletní výsledky naleznete na
www.hickstead.Co.uk

Poslední kolo Superligy se konalo
v Dublinu v pátek 7. srpna.

Italský vítěz GCT
Brazilská etapa Global Champions

Tour se letos poprvé jezdila v Rio de
Janeiro. Ze čtyřiceti dvou jezdců jich
jenom pět zůstalo po dvou kolech
s nulou a mezi nimi se rozhodovalo, kdo
si odveze pohádkovou dotaci za vítěz-
ství. Životního úspěchu dosáhl 42letý ital-
ský reprezentant Gianni Govoni
s 12letým francouzským valachem JOY-
AU D`OPAL (Diamant de Semilly), který
byl v rozeskakování ze čtyřech bezchyb-
ných nejrychlejší. Na druhou příčku
odkázal kanadského olympijského vítěze
Erica Lamaze s 13letým holandským
hřebcem HICKSTEAD (Hamlet). Třetí
čas měl Němec Marco Kutscher s impo-
zantním bílým hřebcem CORNET OBO-
LENSKY (Clinton) a na jistotu jel na čtvr-
tém místě Holanďan Leopold van Asten
s 10letou bělkou VDL GROEP SANTA-
NA (Mr. Blue). Pátá skončila s jednou
chybou Belgičanka Judy Ann Melchior
(Belgien) s holštýnským hřebcem LEVIS-
TO Z (Leandro).

Příští kolo bude 21.8 v holandském Val-
kenswaardu.

Kompletní výsledky naleznete na
www.globalchampionstour.com

Etický závazek
v Německu

Nezávislá komise vyslechla na žádost
Německé jezdecké federace během čer-
vence padesát tři jezdce jakož i třináct
veřejných činitelů a funkcionářů jezdecké-
ho svazu, ohledně etického jednání s koň-
mi. Na závěr všichni podepsali závazek, ve
kterém se vzdávají všech nepovolených
prostředků a zakázaných substancí zejmé-
na před a během soutěží. Dále slibují plnou
spolupráci v úsilí za čistotu jezdeckého
sportu

Všichni vyslechnutí jezdci mohou být
nominováni do reprezentačních kádrů bez
omezení, kromě tří případů týkajících se
Ludgera Beerbauma, Marco Kutschera
a Daniela Deußera. V jejich případě komi-
se doporučuje přijetí do kádru s výhradou,
že příslušní jezdci budou konzultovat
s kompetentním týmovým veterinářem
a spolkovým trenérem každé lékařské
ošetření reprezentačních koní až do 31.
prosince 2011. 

Komise bude pokračovat konzultacemi
s dalšími jezdci ještě v srpnu.

Německá federace oznámila skokovou
reprezentaci na evropský šampionát v ang-
lickém Windsoru koncem srpna. Nomino-
váni byli Marcus Ehning, Meredith Micha-
els-Beerbaum, Thomas Mühlbauer
a Carsten-Otto Nagel. Náhradníky jsou
Marco Kutscher a Philipp Weishaupt.

Zahraniční rubriku sestavil 
Václav K. Dvořák

Půl roku pro manžela
Manžel prezidentky FEI princezny Haya

bint al Hussein, šejk Mohammed bin Ras-
hid Al Maktoum, dostal od sportovního sou-
du CAS šestiměsíční zákaz činnosti za dva
pozitivní nálezy u jeho koně Tahhan. K
tomu má zaplatit poplatek ve výši 2940
EUR. Roční trest dostal i trenér Abdullah
bin Huzaim, který aplikoval šejkovu koni
dopingový prostředek při distančních dosti-
zích v Bahrainu a v Dubaji.

Třikrát RATINA Z
Zangersheide - Do belgického hřebčína

Zangersheide přicestovalo z texaské farmy
Cryozootech pět klonovaných hříbat. Jed-
ná se o tři klony RATINY Z, ve jméně s pří-
ponou alfa, beta a gamma, LEVISTO Z -
(Levisto Alfa Z) a AIR JORDAN Z - (Air
Jordan Alfa Z). Hříbata se narodila v dubnu
a Léon Melchior nevydržel tak dlouho
čekat. Proto je byl už před časem v Texasu
navštívit. Pokrok za čtyři měsíce předstihl
jeho smělá očekávání. Dobře si pamatuje
jejich biologické předchůdce a oni bez obtí-
ží kráčejí v jejich stopách.

Benice vedou
Ve dnech 31. července až 2. srpna probíhal v Národním hřebčíně v Kladrubech nad

Labem národní šampionát spřežení. O medaile se utkalo celkem 45 soutěžících. Na pro-
gramu byly čtyři kategorie a novými mistry ČR se stali: Jakub Prášek ve dvojspřeží pony,
Jan Exnar (Favory Team Benice) v jednospřeží, Josef Hrouda (Afrodita Němčice) mezi
dvojspřežími a se čtyřspřežím Jiří Nesvačil (Favory Team Benice - foto R. Němcová).



REPORTÁŽE SPORT

Sportovní 
kalendáfi

7.-9.8. Praha TJ Žižka MČR-D
7.8. Svojetice R
7.8. Tachov Z-L
8.8. Poděbrady Z-S
8.8. Všetice Z-L
8.8. Mělník D/Z-L
8.8. Vondrov Z-L
8.8. Trnová Z-L + pony
8.-9.8. Pardubice C/ZK-ZL
8.-9.8. Sobotka Z-S
8.8. Vilémov E/Z-S
8.8. Olšany Z-S
8.-9.8. Sviadnov ZL-ST
8.8. Otice Z-L
9.8. Přeštěnice Z-ZL + pony
9.8. Třešť Z-S
10.-12.8. Mělník ZL-ST, D/L-S pouze pony
14.-16.8. Záryby A/S
14.-16.8. Zduchovice MČR-S d,J
15.8. Kutná Hora Z-S
15.8. Ústí n.L. E/Z-ST
15.8. Jaroměř-Josefov Z-L
15.8. Letohrad Z-L
15.8. Třeština-Háj D/Z-T
15.8. Sviadnov Z-S
15.8. Dukovan Z-S
15.-16.8. Mělník Z-L
15.-16.8. Náměšť na Hané Z-S
15.-16.8. Kozlovice MČR-R
16.8. Kunčice D/Z-S
16.8. Troubky Z-L
16.8. Lásenice Z-L
19.8. Opřetice ZL-S KMK
20.-23.8. Ostrava-St. Bělá Z-ST
21.-23.8. Zduchovice MČR-pony S+D
21.-23.8. Brno-Líšeň Z-ST
21.-23.8. Mar. Lázně CDI*** zrušeno
21.-23.8. Humpolec Finále ZP
22.8. Praha-Císařský ostrov Z-L
22.8. Přítoky Z-L
22.8. Páterov Z-S
22.8. Kladno Z-ST
22.8. Ústí nad Labem Z-S
22.8. Zálesí u Dvora Králové Z-L
22.8. Letohrad Z-S
22.-23.8. Věštice Z-ST
22.-23.8. Jemčina Z-T ČSP
22.-23.8. Liberec Z-ST
22.-23.8. Těšánky D/Z-ST
23.8. Hradec n.Moravicí Z-ST+pony

Převzato z www.cjf.cz

Foto J. Gebauer

Vítěz moravského šampionátu čtyřletých
Jan Zwinger a CASPER 3

Finále 
v Trojanovicích

Celkem 160 koní bojovalo v sedmi základ-
ních kolech o účast ve 3. finále Moravského
šampionátu 4, 5ti a 6ti letých koní. To se
konalo 25. a 26. července. na kolbišti v Tro-
janovicích. Na startovní finálové listiny se
dostalo 23 čtyřletých (-ZL+ZL-), 24 pětiletých
(-L*+L**-) a 23 šestiletých koní (-S*+S**-).

Mezi čtyřletými si nejlépe vedl CASPER 3
a Jan Zwinger (Mustang sro ) po Cartouche
z 65/ 445 Amanda Farinelli po Faraday
(ČT). Mezi pětiletými svedli souboj o vítěz-
ství dva bezchybní. Zvítězil BINGO BALAST
s Dominikou Durčákovou (Beskyd nábytek)
po Ballast z Willonca T, chov. Zd. Babor
(ČT). Finálové prvenství mezi šestiletými
patří, po rozeskakování dvou zástupců
z Baníku Ostrava, Tomáši Bajnarovi na
SAURON po Silvio II z Kaspberry po Landos
(CS) chovu Bedřicha Wagnera z Jaroměře.

Nyní se chovatelé mohou těšit na české
finále v Hradištku, na které naváže i 1.
středoevropské Finále. V příštím roce by
Svaz chovatelů CS rád rozšířil Šampionát
o soutěž sedmiletých ( až na stupeň -ST-)
a o seriál dětí a juniorů hodnocený na styl
jezdce. Vít Holý

Westfálský 
drezurní valach - IM I.

Vynikající učitel, dokáže ho ujezdit
každý. Může startovat na závodech,
má mezinárodní zkušenosti. 

Cena: 180 000.-Kč.
Tel. 602 430 452, 724 364 566.

O cenu Prahy
potřetí

V sobotu 29. srpna se v jezdeckém are-
álu zámku Ctěnice v Praze 9 -Vinoři koná
třetí letošní kolo seriálu O pohár hl. města
Prahy, který pořádá Sdružení sportovních
klubů ve spolupráci s magistráterm hl.
města Prahy. Rozpis třetího kola nabízí
jezdcům na pony zahajovací soutěž pony-
handicap -L- a seriálovou soutěž ponyhan-
dicap -S-. Rozpis a podrobnosti naleznete
na www.jsctenice.cz

Mistrovské 
Zduchovice

Dva víkendy po sobě se budou ve Zdu-
chovicích rozdělovat mistrovské medaile.
Na 14.-16. srpna je zde plánováno MČR

dětí a juniorů
ve skákání
a o týden
později 21.-
23. srpna
budou bojo-
vat o tituly
děti na pony
ve skákání

i drezuře. V současné době je přihlášeno
přes 80 koní.

Na otázku jak probíhají přípravy pro dva
po sobě jdoucí šampionáty jsme se zeptali
vedoucího společnosti La Boheme Zdu-
chovice Ladislava Krulicha: „Vzhledem
k tomu, že nám byla po výběrovém řízení
ČJF přidělena dvě mistrovství, rozhodli
jsme se o podobný model, který pro evrop-
ská skoková mistrovství zvolili pořadatelé
z belgického Moorsele. 

Z organizačního a pořadatelského hle-
diska to má své plusy i mínusy. Výhodou je
např. částečné zjednodušení administrati-
vy a některých přípravných prací. Z marke-
tingového hlediska jsme také věřili výhod-
nému spojení nabídky hned dvou
šampionátů potencionálním partnerům.
Bohužel letošní rok je ale pro sponzoring
velmi nepříznivý. 

V každém případě je ale pro návštěvníky
MČR připraveno 600 míst k sezení v res-
tauraci nebo v její těsné blízkosti. Kapacita
sezení přímo u kolbiště je cca 500 míst.
Pro letošní obě mistrovství počítáme s roz-
šířeným sortimentem jídel i dezertů, a jako
vždy si na gastronomické nabídce dáme
záležet. 

Jako při každých větších závodech bude
připraven dětský koutek, k zapůjčení
budou horská kola, je plánováno fotbalové
utkání, možnost projížďky na čtyřkolkách
a také bude možnost vyzkoušet si vozy
Toyota v terénu. V areálu bude k dispozici
několik prodejních (jezdecké potřeby)
a prezentačních stánků.

V pátek 14. srpna ve 20:00 bude MČR
zahájeno slavnostním nástupem, po kte-
rém následuje večerní zábava. Stavitelem
parkurů bude ve Zduchovicích při prvním
šampionátu Zdeněk Krpela (techn. del.
Václav Drbal) a kursy pro pony staví Jan
Šíma (techn. del. Michael Moudrý). Roz-
hodčímu sboru bude po dvakrát předsedat
prezident ČJF Jaroslav Pecháček.

V areálu
bude po dobu
závodů k dis-
pozici lékař.
Přes noc
budou stáje
u z a v ř e n y
a hlídány
noční ostra-
hou. V ceně boxového usájení je podestýl-
ka i seno a i na kvalitě těchto produktů si
dáváme ve Zduchovicích záležet.

Doufáme, že se nám podaří vytvořit ve
Zduchovicích pro jezdce i koně maximální
pohodlí. Objednali jsme i počasí, ale znáte
to...Na tyhle dodavatele nikdy není spoleh.
Terén kolbiště i opracovišť by však měl bez
problému vydržet hodně vody. Doufáme,
ale že to nebude potřeba a že mladší jezdci
budou mít více štěstí než dospělí v Ptýrově.”

Opracoviště je
také závodiště

Středisko v Ptýrově má za sebou další
vydařené závody. Týden po skokovém
šampionátu si mistrovské kolbiště
vyzkoušely zástupy startujících. V luxus-
ním prostředí areálu strávily víkend stov-
ky jezdců a koní. Rekord padl v neděli,
kdy se od osmi do rána soutěžilo nepřetr-
žitě do 19.00 a v průběhu dne odstarto-
valo 382 dvojic. Rozhodčí sbor prokázal
dostatek pružnosti a vše probíhalo rychle
a bez zbytečných prostojů. Tři koně na
kolbišti byli naprostou samozřejmostí.

Daleko více ale bylo koní na opraco-
višti. V Ptýrově je rozhodčí věž mezi
opracovištěm a kolbištěm a rozhodčí
mají sledování opracoviště velmi usnad-
něno. Veškerá pozornost byla ale věno-
vána kolbišti a opracoviště bylo zcela
ponecháno svému osudu.

Jsou u nás závodiště a jmenujme ales-
poň Hipodrom Most, kde jsou pečlivě sle-
dovaná opracoviště samozřejmostí. Roz-
hodčí sbor by neměl zapomínat, že
i opracoviště je jeho starostí.

V našem vzdělávacím systému je
navíc jezdecký takt zcela opomíjen. Kan-
didáti na jezdecké licence jsou sice zkou-
šeni ze schopnosti závodit, ale o to zda
se umí chovat na jízdárně se již nikdo
nezajímá. Zajímat by se tak měl alespoň
rozhodčí sbor. Cyril Neumann



SPORT INZERCE

Výsledky
Ptýrov 25.-26.7. post. obt. do 120

cm + žolík (60) 1. Míková - JACKIE
eN (Novák Plaňany), -L**- (81) 1. Dra-
hota - ULTIMATE V/D (JK Artemis), 2.
Kmoníček - ATOM 2 (Kmoníček), 3.
Cejnarová - GENUS (Javorník), -S**-

Soutěžit o koně budou jezd-
ci při Oldřichovském svatovác-
lavském derby. To se koná 19. září
v Tachově na kolbišti společnosti
Oldstáj Milana Pěchoučka. Roz-
pis říká, že závod bude mít 16
překážek do 130 cm, z nichž
osm bude přírodních. První
cenou bude nejenom 5 000,- Kč,
ale i bělka BLANCA - KWPN,
narozená v roce 2006. Klisna je
po hřebci Corland (Cor de la Bry-
ere). Podrobnosti o závodech
naleznete na www.oldstaj.cz

Svod klisen
v Dobřenicích

Svaz chovatelů slovenského
teplokrevníka v ČR srdečně
zve chovatele a příznivce koní
na svod klisen k zápisu do PK
CS, který se koná 15. srpna
v Dobřenicích (okres Hradec
Králové). Více informací na
www.studbookcs.cz nebo na
tel.: 603 525 377.

Svod do 
hannoverské PK

Hannoverský svaz organizuje
tradiční inspekci klisen a zápis
hříbat pro české chovatele. 

Inspekce se bude konat ve
dnech 8. - 11. září. Přihlášky
(angl./něm.) na e-mail: tco-
ors@hannoveraner .com
nebo na marketa.pisarikova
@akduvalier.cz

Všechna hříbata narozená
po 1. červenci budou povinně
označována čipem.

Pozvánka do
Čakoviček

JK Taxis Záryby a SJ Čako-
vičky zvou na 2. ročník závodů
spřežení pořádaných v jezdec-
kém areálu v Čakovičkách na
severním okraji Prahy.

Závody se budou konat 15.-
16. srpna9 a celkem by se
mělo představit přibližně 25
spřežení ve všech disciplínách
(drezura, parkur a maraton).

Účast přislíbili i jezdci čtyř-
spřeží.

Konec prázdnin
ve Vožici 

Poslední prázdninová
sobota bude v Mladé Vožici
patřit koním. Místní JK pořádá
29. srpna skokové závody.
Prostor dostanou i nelicento-
vaní jezdci, kterým  jsou urče-
ny dvě úvodní hobby soutěže.
Celý den vyvrcholí  soutěží
stupně  -L*- "O cenu města
Mladá Vožice". Závody začí-
nají od 10 hodin.
Více informací na: 
www.jkmladavozice.wz.cz

Dne 18. – 19. července se usku-
tečnil pátý ročník Memoriálu
Miroslava Balcara. Přesto, že
závody již byly přeloženy kvůli
nepřízni počasí, bylo lounské kol-
biště opět zatíženo přívaly deště.
Stavitel parkuru Petr Švec posta-
vil, vzhledem k těžkému terénu,
korektní parkur. Dvoudenních
závodů se zúčastnilo cca 140
účastníků.  Hlavní soutěže -S**-
i Memoriál Miroslava Balcara -
L**- ovládl Jan Chýle. v -S- zvítě-
zil na DILONA a v Memoriálu na
LERORA 1.
Na snímku je vítěz Memoriálu Jan
Chýle před vzpomínkovým místem
na našeho špičkového trenéra, za
jehož vznikem stojí  Mudr. Petr
Gaertner spolu s členy JK Louny.

(65) 1. Pařenica - TOZEPPE (Sulice),
2. Krajníková - BALIRINA (Accom Pra-
ha), 3. Polák - RIVIERA B (JK Hapax),
-ST**- (28) 1. Pačenica - TAROLA
D (Audit Sulice), 2. Crnková - LA
GABANA (Bost Praha), 3. Charvátová
- VIGORA 1 (JS Strážiště), 4. Vojtková
B. - CARFIELD 2 (Melichar), 5. Krajní-
ková - BALIRINA (Accom Praha), -

Vedro v Oticích
Sedmý ročník Ceny fy

AGROSTYL CZ s.r.o proběhl
v Oticích na Opavsku 1. a 2.
srpna, tentokrát za tropického
vedra.

V hlavní soutěži -S**- bylo
v základním kole třináct bez-
chybných výsledků. O vítězi
se rozhodovalo ve dvou roze-
skakováních a s čistým kon-
tem a nejlepším časem zvítě-
zil Jiří Malý na HVĚZDA 4 ze
Stáje Montana před Gabrie-
lou Staňovou s LEANDR (JS
Fresta Brno) a domácím Mila-
nem Klárem na VENDY 3. 

-jge-

Vítěz hlavní soutěže v Oticích Jiří Malý - HVĚZDA 4

Foto J. Gebauer

Foto N. Pinkavová 
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ZM- 4 a 5letí (36) 1. Kabátová -
VARIO (JS Nesměň), -Z- (138) 1.
Beránková - AMOR 12 (JK Koloděje),
-ZL- (134) 1. Buben - KOFILA 1 (Stáj
Buben), -L*- (63) 1. Vojtková A. - FOR
LOVE (Melichar), 2. Chýle - MAMIO
(Stáj Chýle), 3. Pěchouček - CHICA-
GO Z (Tachov).

Mikulov 25.-26.7.drezura -DU-
děti a jun. (6) 1. Kotyzová - LÍSTEK
1 (JK stáj Adam), ostatní (19) 1.
Ornthová - LOGAN (SVK) , -DD- děti
a jun. (5) 1. Langerová - HATUM (JK
Certa Brno), ostatní (25) 1. Hábová -
JAMES BOND (Horse Academy), -
L 0- (9)  1. Jeníčková - HARY 1 (JK
Eguistana), KMK 5l. -L- (6) 1. Hábo-
vá - JAMES BOND (Horse Acade-
my), -S 0- (6) 1. Jančaříková -
CHARLES (Ladislav Umlauf),  KMK
-6l. - S 0- (3)  1. Jančaříková -
CHARLES (Ladislav Umlauf), -JJ-
(4) 1. Langerová - PRINT (JK Certa
Brno), SG (3) 1. Soustružníková -
LALIQUE (P.M. Brno), -IM I- (3) 1.
Charvátová - PASCOLINI (JK Pan-
ská lícha), -DU- děti a jun. (4) 1. Šíb-
lová - DEBORAH 1 (TJ Jezdectví),
ostatní (17) 1. Ornthová - LA VIENA
(SVK), -L 0- děti a jun. (4) 1. Lange-
rová - HATUM (JK Certa Brno),
ostatní (7) 1. Jančaříková - FIOREL-
LA QUEEN (Lad. Umlauf), KMK -
5l -L- (6) 1. Hábová - JAMES BOND
(Horse Academy), -DJ- (11) 1. Ornt-
hová - PORTHOS (SVK), -S 0- (5) 1.
Ornthová - PORTHOS (Slovensko),
KMK -6l -S- (3) 1. Jančaříková -
CHARLES (Ladislav Umlauf), -JD-
(4) 1. Langerová - PRINT (JK Certa
Brno), SG (3) 1. Skripová - MONTEK
(JK Skrip).

Praha - Gabrielka 25.7. -Z- (47) 1.
Vender - FLORENTA-E (Gabrielka),
volba dr. do 110 cm (39) 1. Filípek -
FALCO (Řitka), -L- (19) 1. Urban -
OMAR 2 (JK Ruda), 2. Hrnčířová -
ATAMAN-N, 3. Plachý - BIMA (oba
Gabrielka).

Suchá 25.7. -stup.obt. do 100cm-
(30) 1. Michejdová - ROYAL CORRA-
DO (Lanškroun), -Z- (59) 1. Špičáko-
vá - GOYATHLAY (Lanškroun), -ZL-
(70) 1. Šrámek -HELA H Strojmotiv
(JO TJ Primátor Litomyšl), -L**- (33) 1.
Tošovská -ASTERES, 2. Tošovská -

FAR AWAY, 3. Tošovská - ANKARA 2
(JPS Vanice).

Strakonice 31. 7. - 2. 8. -Z- (81) 1.
Wray - CARSON Z (JK Apanači  o.s),
dvouf.sk. 110/120 cm (108) 1. Draho-
ta - NARCOTIQUE CTJ (JK Artemis),
-L**- (83) 1. Vachutka - DÁREK  (JO
Dubicko), 2. Luža - BALOU-S (JS
Schneider), 3.  Vachutka - LAKORA
(JO Dubicko),   stup. obt. do 110 cm
+ žolík (41) 1. A. Vojtková - FOR
LOVE (SK Gestut Murhof Melichar
o.s)m, -L**- (85) 1. Jandourek - BOR-
GIO (Stáj Karsit), 2. Vachutka - LAKO-
RA (JO Dubicko), 3. Strnadlová -
ATLANTA 12 (Stáj SKL Trojanovice), -
S**- (98) 1. Crnková - CONGO KING
AgramM (JS Bost B), 2. Skřivan -
KALLISTO (Stáj Manon), 3. Tomano-
vá - CAREFUL FRANZ JOSEF (JK
Dance and Jump), -ST**- (37) 1. Skři-
van - RYTMA CAC Leasing (Stáj
Manon), 2. Jindra - CANON-P MAX
(Stáj Jindra o.s), 3. Luža - SHER-

LOCK HOLMES-S (JS Schneider),
dvouf. skákání 120/130 cm (62) 1.
Luža - BALOU-S (JS Schneider), 2.
Zvára - ARON 8 (Arcus Engeneering
Czech),  3. Hanušová - ATLANTA 10
(JS Ohrazenice), -ST*- (52) 1. Opatrný
- KRISTÁLY (JS Hořovice), 2. K.
Papoušek - GREAT STAAR (JO Srnín
o.s), 3. Kuba - OUTSIDER DE GRAN-
DRY (SS Kentaur), -T*- (29) 1. Opatr-
ný - KRISTÁLY (JS Hořovice), 2. Zvá-
ra - GOLDIKA 1 (Arcus Engeneering
Czech), 3. Fiala - CASSINI’S SON-
T (Stáj Leon Blatná).

Otice 1.- 2.8. -Z- (70) 1. Hodulová -
KAČENKA 1 (JK Agrostyl Otice),
dvouf. skák. 110/120 cm (97) 1. Lud-
vík - KAMPA (JK Velká Polom), stup.
obt. do 125 cm (79) 1. Toth - ESEJ
(JS FRESTA Brno), 2. Kopišová -
LUSY 2 (TJ Slovan Frenštát p.R.), 3.
Kincl - LAURA 12 (TJ JO Horymas
Horní Město), stup. obt. do 135 cm
(37) 1. Kincl - LAUREA (TJ JO Hory-

Denisa Tošovská si náležitě užila Malou cenu Lito-
myšle. V hlavní soutěži -L**- obsadila s koňmi ASTE-
RES (foto), FAR AWAY a ANKARA první tři místa.

Jan Exnar se při šampionátu spřežení v NH v Klad-
rubech umístil v otevřené soutěži mezi 21 startující-
mi na druhém místě za Polákem Bartolomějem Kwi-
atekem a tak se stal mistrem ČR pro rok 2009

mas Horní Město), 2. Bittnerová -
LAKORA (Bioveta, a.s.), 3. Bajnar - IR
(JK Baník Ostrava), -ZL- (43) 1. Lud-
vík - SUZI (JK Velká Polom), -L**- (75)
1. Ludvík - KAMPA (JK Velká Polom),
2. Zwinger - TUDOR (Stáj Mustang
Lučina), 3. Mestenhauserová - QUE-
REN (JK Mělník), -S**- (56) 1. Malý -
HVĚZDA 4  (Stáj Montana), 2. Staňo-
vá - LEANDER  (JS  FRESTA Brno),
3. Klár - VENDY 3 (JK Agrostyl Otice).

Stará Boleslav 1.-2.8. -Z- koně 1.
rokem (19) 1. Pospíšilová - GENEVER
(Dražice), děti + jun. (17) 1. Pekárko-
vá - KALIFORNIA 1 (Slavia Ptice),
dvouf. sk. 100/110 cm (51) 1. Černá -
LUK Obrocký (Vrchovany-Obrok), -ZL-
(38)1. Konvalinková - DIANA 23 (Vác-
lav Kolín), stupň. obt. do 120 cm +
žolík (20) 1. Němec - TADEÁŠ (Sokol
Kladno), -L**- (12) 1. Krátká -JANPE
SPEEDY MM (Zduchovice), 2. Buben
- ZAMZAK Interkonix (Buben), 3.
Němec - TADEÁŠ (Sokol Kladno)

Foto K. Návojová
Foto R. Němcová


