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ME Windsor
Pod honosným
panoramatem
Windsorského
zámku a co by
kamenem dohodil
od
slavného
dostihového
závodiště v Ascotu, se ve dnech
26. až 30. srpna
konal evropský
vrchol skokového
i drezurního jezdectví. Kolem pískového kolbiště byly
postaveny montované tribuny pro 8 000
diváků. Pohříchu nebyly vždy zcela zaplněné. Ve všední den byla návštěva téměř
tristní. Vyprodáno bylo vlastně jen na
sobotní KÜR.

Tři úlohy, tři medaile
Model drezurního šampionátu umožňuje
soutěžícím získat tři medaile. O první bojují
národní týmy v úloze Grand Prix, která je
současně kvalifikací pro postup do Grand
Prix Speciál. Tam postoupí nejlepších 30
dvojic a zde se určí individuální mistr v klasické drezuře.
Nejlepších patnáct pak postupuje
k závěrečné volné jízdě kde se začíná
opět od nuly a třetí medaile se uděluje
pouze za volnou jízdu. Tento model standardně funguje a umožňuje nejenom pořádat divácky atraktivní vyvrcholení závěrečnou úlohou Kür, ale současně eliminuje

zkreslení výsledku po
klasických úlohách, které mohla dříve volná jízda způsobit.

Nizozemí ujíždí
Vysokým favoritem
týmové soutěže v drezuře
bylo holandské kvarteto.
Otázkou pouze bylo, zda
německý oslabený tým
obstojí s dotírající konkurencí v boji o druhé místo.
Soutěž to byla velmi
strhující, gradovala až do
samého závěru a předpoklady i obavy se vyplnily. Podle předpokladu
Foto K. Dvořák
triumfovali Nizozemci.
Jejich odstup od ostat- Edward Gal na MOORLANDS TOTILAS
ních týmů byl ale přesto
s místy snad až přehnanou akcí předních
překvapivý.
nohou, postrčil tuto dvojici vysoce nad
V omlazeném vítězném týmu startovala
všechny konkurenty. Přesnost při prováImke Schellekens-Bartels s 15letou hněddění jednotlivých cviků vzhledem k mládí
kou HUNTER DOUGLAS SUNRISE (Sinkoně byla obdivuhodná a bodový výsledek
gular Joter) 73,149 %. Dále to byla olymznamenal v GP světový rekord - 84,085%.
pijská náhradnice Adelinde Cornelissen
Projev TOTILAS se dá srovnat snad
se skvělým valachem PARZIVAL (Jazz)
pouze s nezapomenutelnou, tehdy také
80,638%. Třetí členkou byla trojnásobná
9letou bělkou MATINE, která v sedle
individuální olympijská vítězka Anky van
s Dánem Andreasem Helstrandem získala
Grunsven a 15letý hanoverán SALINERO
na WEG 2006 v Cáchách, v GPS stříbrnou
(Salieri) 73,872%. Naprostým zjevením
medaili. (Nedávno bohužel proběhla tiskem
ale byl Edward Gal s impozantním 9letým
zpráva, že byla předčasně zařazena do
vraníkem MOORLANDS TOTILAS (Gribaldi). Jeho uvolněný dynamický projev,
(Pokračování na str. 2)

Foto K. Dvořák

Strhující Kür byl i podle návštěvnosti naprostým vrcholem windsorského šampionátu
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ME Windsor
Dokončení ze str. 1
chovu…). Náskok Holanďanů byl tak nakonec neuvěřitelných 17%.
Kdo ale získá stříbrnou medaili, nebylo
jasné do posledního jezdce. Válku nervů
vyhráli před domácím publikem nadšeně
jezdící Britové a až třetí skončil německý
tým. Čtvrtí byli Švédové, páté místo putovalo do Dánska a šesté do Rakouska.

Mistrem je PARZIVAL
Hned druhý den se utkala třicítka nejlepších o další sadu drezurních medailí
v Grand Prix Speciál. Výsledky z GP se
nezapočítávaly a jezdilo se od nuly. Všichni
očekávali, že Edward Gal předvede stejně
přesvědčivý výkon jako v předchozí soutěži. Na včera tak suverénním mladém hřebci se ale pravděpodobně projevila únava
a asi přece jen nemá tuto těžší úlohu tak
zažitou. Jeho výkon byl však i tak pozoruhodný a byl oceněn 83,042% (stříbrná
medaile). Za ním skončila domácí hrdinka
Laura Brechtolsheimer se 14letým ryzákem MISTRAL HOJRIS (Michellino). Jela
skvěle a rozhodčí ocenili její snahu
80,083% (bronz). Až čtvrtá skončila multišampiónka Anky van Grunsven s nervním
SALINEREM (77,917). Naopak životního
úspěchu na pátém místě dosáhla mladá
Rakušanka Victoria Max-Theurer s báječ-

REPORTÁŽE
sorského zámku. Při
prohlídce jeho neskutečně nádherných reprezentačních
prostor
a
všem
čtenářům
návštěvu vřele doporučuji, bylo možné potkat
nejen Paula Schockemöhle, ale i zcela inkognito dánskou princeznu
Nathalie zu Sayn-Wittgenstein, ovšem v pracovních rajtkách a polobotkách, dokonce spolu
s její matkou - dánskou
královnou. Princezna se
však příliš dlouho procházet nemohla, protože
večer ji čekal start v sedle hnědáka DIGBY ve
vrcholu šampionátu,
v soutěži Kür.

Německé zděšení

Foto K. Dvořák

Při všech výhradách,
které lze vznést k princi- Mistryně světa v GP speciál Adelinde Cornelissen na PARZIVAL
pu hodnocení volné jízdy
v drezuře, je nutné konstatovat, že ve
Windsoru se jela nejkvalitnější soutěž historie. Dokládá to i skutečnost, že vítěz
Edward Gal dosáhl na šampionátu druhéDo první skokové kvalifikace evropského
ho světového rekordu v procentním zisku.
šampionátu, honebního skákání, nastoupilo
Ale začněme od zadu. Velmi dobře
sedmdesát sedm závodníků z dvaceti čtyř
zajel Matthias Alexander Rath z Němecnárodů. Parkury v zámecké aréně stavěl
ka s oldenburským
domácí designer Bob Elis a i on se přidržel
tmavým hnědákem
trendu, že první soutěž by měli překonat
Stertaler - Unicef (Sion)
všichni a těžké bude až druhé kolo.
77,850% - šesté místo.
V honebním se mimořádně dařilo ŠvýcaVe výborných výsledrům, když nejrychlejší byl Pius Schwizer
cích pokračovala Victos 12letým belgickým val. ULYSSE (Nonria Max-Theurer stop) a druhým jeho krajan Steve Guerdat
79,000% - pátá. Těsně
s 12letou hnědkou JALISCA SOLIER (Alipod stupni vítězů skongator Fontaine). Za nimi byli dva Holanďačila nejlepší domácí
né Harrie Smolders na 10letém val. EXQUIS
jezdkyně Laura BechWALNUT DE MUZE (Nabab de Reve)
tolsheimer - 81,750%.
a Angelique Horn s obratným hř. BLAUPrvní z top favoritů přiWENDRAAD’S O’BRIEN (Peter Pan). Pátý
jela Adelinde Cornelisskončil Rakušan Stefan Eder s elegantním
sen a jela naplno. Její
bílým hř. CHILLI VAN DIJK (Champion Du
sestava byla skvěle slaLys) před Francouzem Olivierem Guilloděná s hudbou a v jednem s 10letým hnědákem LORD DE THEInotlivých cvicích nedělala
ZE (Donald Rouge) a Estoncem Rein Pilchyby. Dostala 87,350%
lem s tmavým ryzákem A BIG BOY. Časy
a zdálo se být rozhodnubyly přepočítány na trestné body a ty již
to. Pak se ale zjevil
byly započítávány i do Poháru Národů.
MOORLANDS TOTILAS
Ten se jezdil v pátek po dni odpočinku
s Edwardem Galem
a parkur opravdu stál za to. Problémy
a všechny úplně fascinodělala krátká vzdálenost po dvojskoku na
val. Prolínání klasické
stacionátu z prken. Nepřekonatelná se
hudby s moderní, místy
zdála poslední řada s trojskokem a závědramaticky vygradované,
Foto K. Dvořák
rečným oxerem a na hraně byl i časový
ve spojení s úchvatným
limit. Přes první kolo se dostali bez chyby
černým hřebcem, vyvoláDánská princezna Nathalie zu Sayn-Wittgenstein společně valo mrazení v zádech.
jen tři jezdci a jeden s jedním bodem.
s dánskou královnou a německým jezdcem Mathias-Alexander Byla to úloha na kterou
Dvouciferné výsledky nebyly ničím vyjíRathem při prohlídce zámku ve Windsoru
mečným. Vedení se ujali Holanďané
se nezapomíná a když
(15,96), druzí byli domácí 17,26 a třetí
tóny dozněly aréna vybuchla. Rozhodčím
ným oldenburským hřebcem AUGUSTIN
překvapivě s 19 body Italové. Čtvrtí Švýnezbylo než vytáhnout 90,750%, nejvyšší
OLD (August der Starke) - 75,958%.
caři měli 19,66 a Němci 19,75. Až šestí
udělenou známku drezurní historie.
Všechny však přejela Adelinde Cornebyli mnohými favorizovaní Francouzi
Soutěž uzavírala Anky van Grunsven a Salilissen. Její 12letý ryzák byl ve všech cvi24,71. Bodové rozdíly však byly minimálnero byl jako vyměněný, výrazně lepší než
cích uvolněný a velmi dynamický a pro
ní a v jedné chybě bylo pět týmů.
dosud. Každý jiný KÜR by vyhrála, ale tady to
diváky byla tato úloha velkolepým zážitVe druhém kole si i přes nulu Alberta
bylo nemožné. Dostala skvělých 87,250% a to
kem. Zisk 84,042% znamenal pro sympaZoera připsali Holanďané sedmnáct treststačilo pouze na bronzovou medaili.
tickou bezprostřední blondýnku zlatou
ných bodů a propadli na nepopulární čtvrté
Holanďané získali všechny tři medaile
medaili. Ta je jistě satisfakcí za smolné
místo (32,96). Pátí skončili Francouzi
a potvrdili obrovský náskok jaký v současvyřazení Parzivala z letošního finále Světo(33,71) a šestí Britové (35,26).
ném drezurním světě mají. Zděšení ale
vého poháru pro poranění při transportu.
O medaile se bojovalo velmi úporně až
panuje v Německu. Poprvé po padesáti
Další dvě medaile získali tedy Holanďané
do posledního muže. Když poslední ze
sedmi letech se z velkých šampionátů jako
a již druhou Britové.
Švýcarů Steve Guerdat, s nulou udržel pro
MS, ME nebo OH, vracejí jejich drezuristé
Na zámku s princeznou
svůj tým stav 27,66 bodů, začalo se schybez medaile v soutěži jednotlivců a jen
lovat k senzaci. Závěrečný italský jezdec si
s tou nejméně cennou ze soutěže týmů.
V pátek měli drezuristé volno a sobotnímohl jednu chybu klidně dovolit a stejně by
Skoro to vypadá to na trpký konec jedné
ho dopoledne využili mnohé jezdecké
zlato putovalo do Říma. Všichni jeho krajaslavné éry.
celebrity k návštěvě impozantního Wind-

Švýcarský pohár,
italské zklamání

Přátelé v Dostihovém spolku Pardubice se rozhodli prodloužit sbírku na pomoc
Jiřímu Ciprovi i do podzimních měsíců a tak bude možné přispět i při výstavě
Koně v akci či Velké pardubické. O pomoc stále žádáme i čtenáře Jezdce.
Své příspěvky zasílejte na č. ú. 2033560193/0800 České spořitelny
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NÁZORY

Foto K. Dvořák

Vítězná švýcarská čtveřice (zleva): Steve Guerdat, Pius Schwizer, Daniel Etter a Clarissa Crota
né se shlukli na tribuně, drželi se kolem
ramen a hlasitě povzbuzovali Pitrogiorgio
Bucci, aby splnil jejich báječný sen. Italskému finišmenovi však spadly dva skoky
a bylo rozhodnuto. I tak je stříbrná medaile
pro Itálii obrovským úspěchem, i když ke
zlatu bylo tak blízko. Klíčovým mužem italského úspěchu, byl i z poděbradských
CSIO známý, kudrnatý, dlouhovlasý playboy, s neodmyslitelnou lulkou a tmavými
brýlemi Natale Chiaudani s 10letou hnědkou SNAI SELDANA DI CAMPALTO (Emilion). Ten jako jediný z celého pole dokázal
přejít obě kola s nulou. Bronz si nakonec
odvážejí Němci i když všichni ve druhém
kole jednou chybovali (31,75).
V mistrovském týmu byla ještě kromě
vítězné dvojice z honebního, Clarissa Crotta s 10letým ryzákem WEST SIDE V.
MEERPUTHOEVE (Baloubet du Rouet)
a Daniel Etter s 13letým hnědákem PEU
A PEU (Polydor).
Na tiskové konferenci se lakonicky podělil
s svými rozporuplnými pocity švýcarský trenér italské reprezentace Marcus Fuchs. „Gratuluji Švýcarsku, ale vyhrát měla Itálie“

Zklamaný Chiaudani

Nový evropský šampión je tedy 29letý
Kevin Staut. Stříbro si odváží Carsten-Otto
Nagel a bronz visí na krku Alberta Zoera.
Francie naposledy získala evropský titul
před deseti lety zásluhou Alexandry Ledermann v anglickém Hicksteadu.
„Přijeli jsme s nadějí na týmovou medaili
a umístění mezi osmi nejlepšími jednotlivci.
Od medaile v soutěži družstev nás dělily
dva body, ale vyhráli jsme individuální zlato. Doufám, že moje vítězství povzbudí
francouzský chov a bude i motivací pro
naše mladé jezdce. Francie prožívala
v několika posledních letech těžké časy,
ale letos v létě jsme vyhráli Meydan FEI
sérii Poháru národů a teď evropský šampionát, takže věřím, že nám to všem pomůže!", řekl šťastný vítěz.
Britští pořadatelé se s upořádáním velkolepého podniku vypořádali se ctí. Měli
trochu smůlu na nevlídné počasí a překvapivě na nízký zájem diváků. Kdo se ale
zúčastnil, ten určitě nelituje.
Příští mistrovství Evropy bude za dva
roky v holandském Rotterdamu.
Kompletní výsledky naleznete na
www.alltechfeiwindsoreuropeans.com
Václav K. Dvořák - Windsor

Nejlepších dvacet pět evropských skokanů se potom utkalo v nedělním finále.
První kolo Bob Ellis poněkud podcenil
a bez chyby ho překonalo hned dvanáct
jezdců a jednu chybu mělo dalších šest.
Čas nepřekročil nikdo. To by opticky nahrávalo vedoucímu jezdci, kterým byl už zmiňovaný italský hrdina Natale Chiaudani.
Ten ale ze samé opatrnosti před trojskokem vyvedl z rytmu svoji skvělou holandskou klisnu, ta se jenom překulila přes první stacionátu a najednou byla hrozně
daleko na následující oxer. I když dostala
energickou pobídku skočit ho už nemohla
a na dalším mohutném oxeru se už jen oba
zachraňovali před pádem. Osm bodů a dalších pět ve druhém kole nakonec odsunulo
Natale Chiaudaniho až na desátou příčku.

Po deseti letech Francouz

Druhé kolo bylo o dost obtížnější,
o čemž svědčí pouhé tři nuly. Za čas inkasovalo jedenáct z dvaceti dvou startujících.
Výborný byl švédský stylař Rolf-Göran
Bengtsson s drobným ryzákem NINJA LA
SILLA (Guidam), který jako první
přejel kurz s nulou a to ho posunulo na konečnou sedmou pozici
(15,66). Šestý skončil s bodem
za čas Daniel Etter (15,54),
a skvělé páté místo obsadil se
stejným výsledkem německý
amatér Thomas Mühlbauer se
14letým hnědákem ASTI SPUMANTE (Argentinus) - 15,43.
S jedním bodem skončil
i v Německu působící Ir Cameron Hanley s běloušem S.I.E.C.
LIVELLO (Limbus) - 11,84
a nakonec čtvrtý.
Napětí se stupňovalo až do
konce. Score 9,64 si přivezl do
finále německý reprezentant
Carsten-Otto Nagel se spolehlivou, 11letou holštýnkou CORRADINA (Corrado I). Mohutně
povzbuzován svými krajany na
otevřené tribuně zajel skvěle
a nula mu zaručila medaili
(9,64). Velkou kolonii v publiku
měli i Francouzi a když zajel
Kevin Staut na 11letém hř.
KRAQUE BOOM BOIS MARGO
(Olisco) bez chyby, tak vypukli
jeho příznivci v bouři nadšení
(9,42). Všechno měl v rukách do
té chvíle vedoucí Holanďan
Albert Zoer na populárním OKI
Foto K. Dvořák
DOKI (Jodokus), který ale
nesměl udělat chybu. Shodil
Domácí jezdec Ben Maher na ROBIN HOOD W nastu- však hned první skok. Celkové
poval do nedělního finále na druhém místě, ale nako- score 11,18 ale stačilo ještě na
nec skončil až patnáctý
bronzovou medaili.

Nového mistra Evropy Kevina Stauta jsme
viděli i při pražském CSIO 2008

Čeká nás
drezurní bulvár?
Windsorský šampionát oslnil skvělými výkony a krásným prostředím. Do
historie se ale zapsal především prvním drezurním výsledkem nad 90%
bodů. Edward Gal na MOORLANDS
TOTILAS v Kür ohromil nejenom diváky, ale podle ocenění i rozhodčí.
Oproti všem ve Windsoru osobně
přítomným, jsem měl při sledování volné jízdy tohoto jezdce výhodu emočně
výrazně chudšího prostředí televizního
přenosu. TOTILAS mě uchvátil především senzačními přechody, uvolněním
a prostupností. Nemohu se však ubránit dojmu, že frenetické nadšení davů
a možná i oněch 90% má na svědomí,
vedle těchto jezdeckých lahůdek, předimenzovaná klusová akce předních
končetin.
Nezpochybňuji prvenství Edwarda
Gala. Chtěl bych pouze aby zaznělo,
že právě tento, pro TOTILAS tak typický klus, je zásadní vadou na kráse
jinak dokonalé dvojice. Rozhodně by
neměl být širokým publikem vnímán
jako příklad hodný následování. Pokud
by tak tomu snad bylo, můžeme se připravit na postupné vytěsňování klasické drezury spíše drezurou bulvární.
Cyril Neumann

ZE ZAHRANIČÍ

MS Kecskemét
Pro dvojspřeží byl letošní rok ve znamení světového šampionátu. Ve dnech 20.23. srpna se konečně všichni příznivci této
discipliny
dočkali
a v maďarském Kecskemétu se sjela světová
elita. ČR reprezentovali
Ladislav Jirgala (Albertovec), Jiří Nesvačil (NH
Kladruby n.L.), Alexandr
Soukup (Ruda) a Tomáš
Jelínek (Český Štemberk). Pro soutěž jednotlivců dorazilo do Maďarska 67 spřežení a 17
států postavilo družstvo.
Týmová soutěž spřežení má svá specifická
pravidla. Družstva jsou
tříčlenná, ale hodnoceni
jsou v každé disciplině
pouze dva nejlepší členové. Místo v českém
týmu získali L. Jirgala, A.
Soukup a J. Nesvačil.
Manažer komise spřežení Jiří Kunát si sliboval Nejlepší z našeho
upevnění pozice hned po Nesvačil ml.
drezuře především díky Alexandru Soukupovi, který v drezuře podává momentálně
lepší výkony než zkušenější Ladislav Jirgala. To se podařilo a po prvním dni byl náš
tým hodnocen mezi 17 státy na 8. místě.
Bohužel tento záměr byl zničen při
maratonu. Zde Alexadr Soukup neprojel
hned v první překážce jedním průjezdem
a byl diskvalifikován. České družstvo tak
mohlo pokračovat a bylo nadále hodnoceno, ale výsledek diskvalifikované dvojice
musel být anulován i z předcházející drezu-
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ry. Náš tým si tak pohoršil. Nakonec ale
i tak skončil na 7. příčce a ČR tak zaznamenala dosud nejlepší umístění na světovém šampionátu dvojspřeží.
V jednotlivcích si podle očekávání nejlépe

Napínavé české CSIO 2010
Zdánlivě se může zdát, že českého příznivce jezdectví tato rozhodnutí nijak nazasáhnou. Není to však pravda. Pokud vše dopadne tak jak předpokládáme, Velká Británie,
Belgie a po ohromných úspěších posledních
týdnů jistě i Itálie udělají vše pro to, aby se
opět do Superligy vrátily. To by mohlo, pokud
se podaří zorganizovat v ČR CSIO 2010,
výrazně podpořit zájem nejlepších jezdců
o start v ČR. Můžeme se tak těšit na výbornou konkurenci, která si k nám pro body do
soutěže FEI Nation Cup případně přijede.

Global
Champions Tour
Foto R. Němcová

týmu na MS dvojspřeží v Kecskemétu Jiří
vedl Jiří Nesvačil, kterému se po 19. místě
v drezuře a 6. nejlepším maratonu, bohužel
nevydařil závěrečný parkur. Zde skončil až
30. Celkově obsadil 17. místo. Ladislav Jirgala byl v jednotlivcích 22. a Tomáš Jelínek 56.
V družstvech zvítězilo Nizozemí před
domácími a Němci, v jednotlivcích si zlato
na krk pověsil Harrie Verstappen (NED),
druhý skončil Beat Schenk ze Švýcarska
před Maďarem Zoltánem Lázárem.
Kompletní výsledky naleznete na:
www.kecskemet2009.hu

Sestupuje jeden
U zeleného stolu měl dohru letošní ročník
Meydan Cup. Pravidla Superligy totiž nepočí-

se mohly oba tyto státy těšit na postup. Nyní
se zdá, že v ní bude místo pouze pro jednoho. Vše se definitivně rozhodne po CSIO
v Barceloně 20. září.

tala s možností, že by na konci pořadí mohlo
skončit více celků se shodným počtem bodů.
Po irském CSIO
v Dublinu bylo přes
vítězství Itálie jasné,
že právě tato země
Superligu opustí. Na
osmén nesestupovém
místě však skončily
dva celky (Velká Británie a Belgie) se shodným počtem 22 bodů.
Deváté sestupové
místo tak zůstalo
neobsazené.
Po zasedání büra
FEI vše nasvědčuje
tomu, že nakonec
opustí
Superligu
všechny tři týmy.
Navíc prezidentka FEI
princezna Haya iniciovala setkání mezinárodního klubu jezdců,
kteří se při svém jednání přiklonili k návratu k počtu osmi celků
v Superlize.
Zdá se tedy, že nejvyšší týmovou soutěž
opustí vedle Itálie
i Velká Británie a Belgie a naopak do počtu
osmi zemí doplní Meydan Superligu pro rok
2010 pouze jediný
tým. Tím se na závěr
Fei National Cup soutěž řádně zdramatizuje. V současnosti jsou
před závěrečnou soutěží v Barceloně na
čele Norsko (47,5)
a Španělsko (45,5).
Ještě před třemi týdny

Poslední kvalifikační etapa Global Champions Tour se jezdila 22. srpna v sídle jednoho
z tvůrců tohoto seriálu Jana Topse, v holandském Valkensvaardu. Je zde prostorný areál
s velmi dobrým zázemím a hlediště bylo zaplněno patnácti tisíci diváky. Pokud někdo
čekal, že týden před ME se sejde slabší konkurence, tak neměl pravdu, protože v GCT
jsou velké peníze a ty jsou vždy velkou motivací. Parkury stavěl renomovaný italský stavitel Uliano Vezzani a jeho kurzy nebyly pro
přítomné jezdce zase až tak obtížné. V prvním kole jich bylo s jednou chybou skoro třicet a ve druhém jen tři z jezdců měli víc než
čtyři body.
Do druhého kola v GCT postupuje vždy
osmnáct nejlepších a ti mají také zajištěnou
dotaci. Do rozeskakování se probojovalo
sedm bezchybných a jediný kdo zde chyboval a dokonce dvakrát, byl domácí Piet Raijmakers jr. s hanoverským hř. VAN SCHINJLERS RASCIN (Ramiro). Němec Marko
Kutcher s 10letým belgickým hř. CORNET
OBOLENSKY (Clinton) skákal velice jistě, ale
jeho impozantní bělouš je rychlostně poněkud limitován. Čas 38,39 sec stačil jen na
šestou příčku. O vteřinu rychlejší byl mistr
světa Jos Lansink z nedaleké Belgie se skvělou ryzkou VALENTINA VAN T'HEIKE
(Nabab de Reve). Čas 37,56 s znamenal
páté místo. Čtvrtý skončil olympijský vítěz
Eric Lamaze (CAN) se skvělým drobným hř.
HICKSTEAD (Hamlet) - 36,43. Moc vyhrát
chtěl Francouzský doyen Michel Robert
s 11letou hnědkou KELLEMOI DE PEPITA
(Voltaire). Jeho 35,95 s stačilo ale pouze na
třetí příčku. Největší favoritka Meredith
Michaels-Beerbaum s 16letým hanoveránem
SHUTTERFLY (Silvio I) jela na doraz a její
čas 35,81 s, i když se zdál v tu chvíli nepřekonatelný, znamenal „jen” druhé peníze. Rybník tak všem vypálila, v tomto areálu působící, Australanka Edwina Alexander s drobným
ryzákem ISOVLAS ITOT DU CHATEAU (Le
Tot de Semilly). Ohromné tempo a svižné
obraty ji dopomohly k času 35,49 s. Obecenstvo bylo nadšené a dotace ve výši 95 tisíc
EUR zůstala doma.
Michel Robert na tiskové konferenci
s úsměvem poznamenal „Ve Valkensvaardu
je Edwina doma a tak bylo zdvořilé dát nejenom jí, ale oběma dámám přednost. V Doha
ale už takový džentlmen nebudu....!“
Finále Global Champions Tour pro prvních dvacet pět jezdců z celoročního žebříčku
se koná 11.-15. listopadu v hlavním městě
Kataru Doha.
Zahraniční rubriku sestavil
Václav K. Dvořák

Prodám 3l. holšt. klisnu
po NEKTON (Nimmerdor),
z Legende 9 po CORIANO.
Tel.: 603 517 242

ZE ZAHRANIČÍ

Z DOMOVA

Skokový pohár do finiše
Český skokový pohár měl v uplynulých
14 dnech na programu dvě kola. Osmé se
konalo ve dnech 21.-23. srpna v Jemčině
a deváté 28.-30. srpna v Plzni.

Jemčina pro Luďu
V jihočeské Jemčině vyrostl postupně
jezdecký areál velmi slušné úrovně. Do
prostředí parku nedaleko Nežárky se na
konci srpna vydalo čtyři desítky dvojic
úrovně -ST**-. To byla úroveň dvou vrcholů
závodů.
V sobotu nastoupilo k -ST**- 32 dvojic
a cestu do rozeskakování si proskákalo
sedm koní. Ani v rozeskakování nikdo
z nich na parkuru Roberta Smékala nechyboval a s nejlepším časem zvítězil Ludvík
Jandourek na CASIO Karsit (Stáj Karsit)
před Martinem Šoupalem na CORNADAK (Geofin Equiteam) a Zdeňkem Žílou
s PINOT GRIOGIO. Největší body do seriálu Dance and Jump Czech Junior Cup
posbírala Barbora Tomanová na COLOMAN, která skončila na 4. místě.
V neděli byl CASIO Karsit opět ve formě.
Ve Velké ceně Jemčiny se nejprve probojoval do finále. Do toho postoupila devídka
bezchybných a jedna dvojice s chybou
v základním kole. Ve finále viděli diváci pět
bezchybných výkonů a nejrychlejší z nich
byl opět Ludvík Jandourek. Na druhé místo
se zařadil Jiří Skřivan na RYTMA CaC
Leasing (Manon) před Martinem Šoupalem
s CORNADA-K a Rudolfem Fialou s CASSINI’S SON-T (Leon Blatná). Barbora
Tomanová s COLOMAN také ve finále
nechyběla, ale nakonec skončila po pádu
desátá.
Foto K. Návojová

ce) před Jiřím Papouškem se STAKKATA
(Srnín), Sergejem Motyginem na ASTRID 1
(JK Všetice) a Nathálií Crnkovou na CONGO KING AgramM (Bost B).
Neděle patřila Velké ceně. Ta byla od
Petra Švece korektně postavena na předepsané úrovni -T**-. Parkur byl ztížen především kratšími kombinacemi. Mnoha chyb
se jezdci dopouštěli i na posledním skoku.
Letošní plzeňská Velká cena měla dvě
důležitá jména - Barbora Tomanová
a Jiří Luža. Juniorská jezdkyně Barbora
se dostala mezi desítku nejlepších, když
na CAREFUL Franz Josef dokončila
základní kolo s jedinou chybou na triplebaru. Plzeňský Jiří Luža (RONALDO-S)
byl jediným, který do finále postupoval
s nulou na kontě.
K napínavé atmosféře finále velmi přispěli diváci. Vytvořili nádhernou kulisu
a jezdci se jim odměnili. K vidění byly velmi
riskantní jízdy a předposlední jezdkyně
Barbora Tomanová všem ukázala, že se
ani po pár pádech v průběhu posledního
měsíce soutěžit nebojí. Odvážnou jízdou se
dostala i před Aleše Opatrného, když jako
jediná dokončila parkur pod 50 vteřin.
S napětím se tedy čekalo na Jiřího
Lužu. Ten startoval z poslední pozice
a jako jediný si mohl dovolit jet „na jistotu”. První jezdec stáje Schneider prokázal svoji zkušenost a pevné nervy. Precizní jízdou si dojel pro vítězství a pro 18
bodů do ČSP, když obdržel pouze dva
trestné body za překročení času.

Pony
ve Zduchovicích
Podle vzoru Moorseilského areálu se ve
Zduchovicích konalo hned týden po juniorském šampionátu ve skocích další mistrovské klání. Ve dnech 21-23. srpna patřily
Zduchovice jezdcům na pony a to jak
v drezuře, tak parkuru.
Po pátečním zahajovacím dni čekala na
drezurní jezdce dvě mistrovská kola, parkur měl kola tři. Mezi jezdci byli i tací, kteří
startovali jak v drezuře tak ve skákání.
Někteří byli na startu i při šampionátu juniorů na koních. Bohužel chyběla obhájkyně
mistrovského titulu ve skocích v kategorii
13-16 let, Karolína Hájková. Ta byla navíc
držitelkou putovního poháru equichannelu.cz pro nejstylovějšího jezdce, ale kvůli
zdravotnímu stavu ponyho se nemohla
zúčastnit.

Boj nejmenších
Zajímavou podívanou byla skoková soutěž dětí 8-12 let na S pony - neboli Šampionát nadějí ČJF. Sedm dvojic se postavilo na start nedělního finále a o nejvyšší
pozice se rozeskakovalo. Nejlépe si vedla
zlatá Tereza Kroužková s NYKI (Horse
Academy).

Rýsuje se čtveřice
Na čele průběžného pořadí se před
posledními dvěma pražskými koly stále drží
Aleš Opatrný s 83 body (při VC v Plzni
v sedle LUKA’S NINJA dokončil na třetím
místě 4+0). Jiří Luža si hodně polepšil a je
se 77 body na druhém místě. Třetí příčka
patří Petru Eimovi (64) a čtveřici zatím uzavírá Ludvík Jandourek (62). Šanci na
postup mezi čtveřici nejlepších má ale i Jiří
Skřivan (56) a bez šancí nejsou ano Rudolf
Doležal (53) a Zdeněk Žíla (51).
Juniorský seriál společnosti Dance &
Jump vede s odstupem Barbora Tomanová
(283 b.), která i bodově zvítězila v plzeňském kole. Tu stíhá Nathalie Crnková (255)
s Janem Zwingerem (223).
Předposlední kolo ČSP 2009 se přesune
již do finálového místa na Císařský ostrov.
V uvolněném termínu po CSIO zde uspořádá 10. kolo JK Všemily a JS Císařský
ostrov patří letošní finále, které je na programu 25.-27. září.
K. Návojová

Foto K. Návojová

Mistryně ČR v drezurní kategorii 13-16 let
Michaela Jirsová na BONSAJ (Stáj Jirsová)

Mistrovské loučení
Jezdci se o mistrovské tituly utkali celkem v sedmi kategoriích, podle věku jezdce a výšky koně. V kategorii 13-16 let bylo
v obou disciplínách několik jezdců, kteří
s ježděním na pony letos končí. Nejlépe se
rozloučily dvě vítězky. V drezuře to byla
Michala Jirsová na hřebci BONSAJ (Stáj
Jana Jirsová). Výborný výkon především
druhého kola, oceněný 70,000%, nenechal
nikoho na pochybách komu zlatá medaile
patří. Vítězně se rozloučila i domácí Michaela Krulichová, která získala zlato ve skocích v sedle MARS STAR.

Z vítězství v Plzni se radoval Jiří Luža na
RONALDO-S (Stáj Schneider)

Vítězství zůstalo
v Plzni
Deváté kolo ČSP hostila Plzeň. K bojům
o jedny z posledních bodů se do areálu
Slavia VŠ sjela většina naší jezdecké špičky. Účast ve finále láká a již není mnoho
času. První desítka jezdců má od sebe
minimální rozestupy. Z předních jezdců
chyběl pouze Zdeněk Žíla.
V sobotu byla hlavní soutěží Cena společnosti Schneider -ST**-. K ní nastoupilo
53 koní a po rozeskakování 20! dvojic zvítězil Aleš Opatrný na QUORUM G (Hořovi-

Ocenění a putovní pohár

Foto K. Návojová

Barbora Tomanová na CAREFUL Franz
Josef získala ve Velké Ceně Plzně 2. místo

Součástí mistrovského klání bylo i udělení cen a titulu drezurnímu objevu mistrovství. Tímto se stal Tomáš Grézl. Další ceremoniál patřil Drezurnímu pony poháru. Zde
v kvalifikačních kolech získala nejvíce bodů
Kateřina Rosická. Do třetice se udílel
i pohár v parkurových soutěžích, kde se
bojovalo o Putovní pohár serveru equichannel.cz. Pohár je určen nejstylovějšímu
jezdci z pátečních soutěží a letos se z něj
radovala Adéla Pulpánová. Kompletní
výsledky naleznete na
www:kone-zduchovice.cz
K. Návojová
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Nový pořadatel
pro CSIO?

Středoevropské
otěže pro nováčky

V letošním roce se CSIO uspořádat
nepodařilo. Pro rok 2010 je však o organizaci CSIO nový zájemce.
Společnost Equinenter, kterou prezentuje Michal Špaček a která již několik let
pořádá závody ve středisku v Hradištku
u Sadské oznámila založení nového subjektu.
Na podzim očekávanou sérii Elite Tour,
která vyvrcholí i prvním středoevropským
finále mladých koní, bude nyní prezentovat
společnost pro marketing a propagaci jezdectví s názvem 4jump, s.r.o. Druhou tváří
nově založené společnosti je majitel jezdeckého areálu u Litoměřic Karel Coufal.
Práve společnost 4jump, s.r.o. zažádala
ČJF o pořadatelství CSIO***-W v roce
2010. To, jak píšeme v článku Sestupuje
jeden na str. 4, může být české CSIO pro
řadu jezdecky vyspělých států atraktivní.

Ve čtvrtek 20. srpna podepsal manažer
komise spřežení Jiří Kunát v maďarském
Kecskemétu zakládající listinu nové středoevropské soutěže pro začínající jezdce
spřežení. Z iniciativy Slovenska byl tak
položen základní kámen pro první ročník
soutěže, která bude v roce 2010 probíhat v
ČR, Slovensku, Madarsku a Rakousku.
Soutěž bude určena pro jezdce jednospřeží
a dvojspřeží. Jezdci budou rozděleni do
dvou kategorí na začínající a pokročilé jezdce. Důležitým usnadněním vstupu na mezinárodní půdu je skutečnost, že nebude nutné vlastnit mezinárodní pas. Jednotlivá
kvalifikační kola proběhnou na úrovni národních soutěží při soutěžích CAN. V pořadatelství finále se budou země střídat. V roce
2010 bude české kvalifikační kolo v Semicích u Lysé nad Labem a finále úproběhne
v rakouském Schloss Hof nedaleko Vídně.

Potřetí Kacoli
Třetí kolo seriálové pony soutěže O pohár Prahy se konalo
29. srpna v jezdeckém areálu v
Praze - Ctěnicích. Týden po
národním ponyšampionátu byla
účast nižší než při druhém kole,
ale nechyběla průběžně vedoucí a doposud dvojnásobně vítězná Denisa Kacoli na CIBI 1
(Parkur Klub Děčín). Ta byla
opět nejúspěšnější. Nejprve zvítězila v zahajovacím ponyhandicapu, který se tentokrát jel jako
Cena Sedlářství Jan Hauzr.
Denisa Kacoli zvítězila i v hlavní
soutěži ponyhandicapu -S-. Té
poskytla záštitu náměstkyně primátora Prahy Markéta Reedová. Denisa Kacoli tak zatím
vede celý seriál s maximálním
ziskem 30 bodů. Závěrečné
kolo celého seriálu je na programu 11. října a pořadatelem je
JS Císařský ostrov.

Sportovní
kalendáﬁ
10.-13.9. Praha
ČSP
11.-12.9. Bolehošť - Lipiny
A/T
12.-13.9. Praha - Př. Kopanina D/L-TT
12.9.
Horky n. Jizerou
Z-S
12.9.
Mažice
Z-S
12.9.
Plzeň - Bory
Z-L
12.9.
Ustí n. Labem
Z-S
12.9.
Chomutov
Z-S
12.9.
Hořice
Z-S
12.9.
Brno Žebětín
Z-L
12.9.
Svébohov
Z-L
12.-13.9. Prostř. Bečva Z-L, D/Z-L + pony
12.9.
Chotěbuz
Z-L
12.-13.9. Frenštát p. Radhoštěm V/A-D
12.9.
Karlovy Vary - St. Role
Z-S
12.9.
Holešov
Z-L
12.9.
Mratín
Z-L
13.9.
Brno - Soběšice
D/Z-T
13.9.
Přibyslav
Z-L, D/Z-L
18.-20.9. Loštice CIC*/CCN* MČR + pony
19.-20.9. Kolín
Z-ST
19.-20.9. Zduchovice
Z-ST
19.9.
Husinec
Z-S
19.9.
Tachov
Z-ST
19.-20.9. Most
Z-ST
19.9.
Chrastava
Z-L
19.9.
Vrchovany
E/Z-S
19.9.
Vestec
Z-S
19.-20.9. Třeština Háj
Z-ST +pony
19.9.
Děpoltovice
Z-S
19.9.
Přerov
Z-ST
19.9.
Žirovnice
Z-S
20.9.
Stará Boleslav
Z-L
20.9.
Popice
Z-S
Převzato z www.cjf.cz
Foto J. Gebauer

Denisu Kacoli na CIBI 1 jako vítězku 3. kola seriálu O pohár
náměstka Prahy, dekoroval ve Ctěnicích nejenom ředitel
seriálu Jan Vávra, ale i starosta Prahy 9 - Vinoř František
Schwarz a starostka Přezletic Veronika Vrecionová

Mokrá Polom
Už tradiční Velkopolomský pohár proběhl 29. srpna v JK Velká Polom za účasti
jezdců severní Moravy. Jezdcům nepřálo
počasí, pro déšť se jich mnoho odhlásilo.
Startovní pole ve všech soutěžích tak prořídlo a dostavili se jen ti otužilí.
V soutěži -L**- se představilo osmnáct
dvojic, kdy nejlepších pět postoupilo do
finále. Zvítězil Radek Hlaušek na RUBI-

CELL SON W (JK Šilheřovice) před domácím J. Ludvíkem s KAMPOU, který přidal
se SISI L i třetí příčku..
Ve Velkopolomském poháru -S**- bylo
na startu deset dvojic. Tři z nich zvládly
základní kolo bez chyb. V rozeskakování
předvedl bezchybný výkon jen vítěz, kterým se stal podruhé Radek Hlaušek, tentokrát s LASSY 1 (JK Šilheřovice) před
domácími J. Ludvíkem se SISI L a D. Solkovou s JENY.
-jge-

Vítěz hlavní soutěže Rostislav Hlaušek na
LASSY 1 (JK Šilheřovice)
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Premiéra za
dveřmi
Iniciativa pořadatelů chovatelských šampionátů mladých
koní (4-7letých) vyvrcholí letos
na podzim prvním středoevropským finále. To je na programu
16. - 18. října v Hradišťku
u Sadské.
Rozpis naleznete na:
www.studbookcs.cz nebo
na: www.elite-tour.cz
Zájemci o start v soutěži se
mohou hlásit prostřednictvím
chovatelských svazů
● ČT - Josef Kincl
josefkincl@seznam.cz
● CS - MVDr. Vít Holý
vit.holy@email.cz
● Petr Půlpán
js@equus-kinsky.cz
● SCHMT
ladislav.karasek@seznam.cz
Na základě přihlášek chovatelské svazy nominují 10 nejlepších koní do každé kategorie.
Vít Holý
vit.holy@email.cz

nice), -S**- (46) 1. Opatrný - CLASIC
WAY (Hořovice), 2. Tomanová - COLOMAN (D&J), 3. Papoušek K. - BAXTER
(Srnín), -ST**- (32) 1. Jandourek - CASIO
Karsit (Karsit), 2. Šoupal - CORNADA-K
(Geofin Equiteam), 3. Žíla - PINOT GRIGIO (Mustang), 4. Tomanová - COLOMAN (D&J), 5. Fialka - AL CAMPO/2920
(Mustang), -L**- (31) 1. Papoušek - BAXTER (Srnin), 2. Zwinger - TUDOR
(Mustang), 3. Arient - POISON 1 (Hruška), stupň. obt. do 135 + žolík (32) 1.
Papoušek K. - VIRGINA 1 (Srnín), 2. Arient - POISON 1 (Hruška), 3. Opatrný CLASIC WAY (Hořovice), -ST**- (40) 1.
Jandourek - CASIO Karsit (Karsit), 2.
Skřivan - RYTMA CaC Leasing (Manon),
3. Šoupal - CORNADA-K (Geofin Equiteam), 4. Fiala - CASSINI’S SON-T (Leon
Blatná), 5. Luža - LAND REBEL-S
(Schneider).
Všetice 22.8. dvouf. sk. 100/110 cm
(46) 1. Homolová - Silvanus (TJ Lokomotiva Vršovice), -L- (20) 1. Pokorná - Goliáš 1 (JLK Brandlín), 2. Malák Kashmir/Kasandro (JK Všetice), 3.
Sušánková - Votant (JK Slavia VŠ Plzeň),
jezdecký poker (6) 1. Motyguine - Zoe
de Liebri Z (JK Všetice), 2. Klus - Tenerife#s Fighting (Sport. Stáj Tenerife), 3.
Daněk - Cornetto (JK Všetice).
Brno - Těšánky 22.-23.8. drezura Z-1
(13) 1. Ornthová - LOGAN (SVK), DU
(25) 1. Ornthová - LOGAN (SVK), DD
(20) 1. Žižková - CANTATE (Žižka Praha), DJ (16) 1. Křemenová - LUISA 10
(Albertovec), L-4 (12) 1. Křemenová AMADEUS 5 (Albertovec), JU (13) 1.
Bravenec - RAVEL (SRN), JD (10) 1.

Foto J. Bělohlav

Vítězem 44. finále Zlaté podkovy se 23. srpna stal v Humpolci
Radko Heidenreich na TIKSI (JK Loštice)
Bravenec - DON APARTE (SRN), Z-1 (7)
1. Turčynová - TREVIS (Atavero), DU
(23) 1. Žižková - CANTATE (Žižka Praha), DD (19) 1. Žižková - CANTATE (Žižka Praha), DJ (13) 1. Zuvačová - GAELLE SL (Steally Opava), L-4 (12) 1.
Bravenec - DON APARTE (SRN), JU (11)
1. Bravenec - Dr. SHIWAGO (SRN), JD
(10) 1. Bravenec - Dr. SHIWAGO (SRN),

SG (3) 1. Žižková - DARWIN (Žižka Praha), 2. Langerová - PRINT (JK Certa
Brno), 3. Stránská - STELLA 161 (Poštovná), Mistrovství Zlínské oblasti v drezuře: junioři DD+DD 1. Fojtová -GRANADA
5 (JS M. Fojty), mladí jezdci DJ+DJ 1.
Maryšková - TARA 17 (SS Viktoria), senioři L-4+L-4 1. Turčynová - ROMEO (Azavero).

Koně v akci
Od pátku 4. září do neděle
6. září probíhá na pardubickém
závodišti 11. mezinárodní
výstava koní. Letos nese výstava podtitul Uniformy v sedlech
a je, jak z názvu vyplývá věnována především koním a jezdcům v různých služebních
poměrech.

Kamil řádil na
Hluboké
Velká cena města Hluboká
nad Vltavou je jedním z mála
tradičních jihočeských závodů.
Ve dvoře Vondrov se 29.-30.
srpna pořádal jeho X. ročník.
Závody si užil hlavně Kamil
Papoušek (JO Srnín). Ten zvítězil v pěti ze sedmi soutěží
a prvenství si odnesl i v hlavním závodě -ST*-. Zde startovalo 14 dvojic a parkur Anežky
Tůmové zvládlo pět koní bez
chyby. Na třech z nich seděl
Kamil Papoušek.
Po rozeskakování si první
místo odnesl Kamil na GREAT
STAAR před rakouskou jezdkyní Susanne Jurkovič na EDISON. Kamilovi patřilo s CLASIC WAY i třetí místo před
Tomášem Tesárkem s ANNIE
a pátá příčka putovala opět do
Srnína díky třetímu Kamilovu
svěřenci CUWAIT.

Výsledky
Bělá pod Bezdězem 22.8. -Z- (62) 1.
Brodský - SANEES (Vacek Bělá), -ZL(52) 1. Bureš - NÁDEJ (Vacek Bělá), -L**(30) 1. Kukla - JINA 1 (Lysá n.L.), 2. Voksa - LILOP-SVRŽNO (PCT Bakov), 3.
Hassová - CONDÉ (Nisa Jablonec), -S**(12) 1. Voksa - CALUCA Z (PCT Bakov),
2. Hassová - CONDÉ (Nisa Jablonec), 3.
Kopecká - JUST A MELODY VZ (JK
Poděbrady).
Jemčina 21.-23.8. -ZL- (39) 1. Žíla ALEX (Mustang), -L**- (38) 1. Mikulková CASTELON Karsit (Karsit), 2. Zwinger LIMIT 5 (Mustang), 3. Poláková - QUENTA 1 (Polák), -S**- (31) 1. Eim - CASSILIUS (ZH Tlumačov), 2. Skřivan - ODYSSEA (Manon), 3. Fialka - LIGORETO
(Mustang), stupň. obt. do 110 cm (40) 1.
Mikulková - CASTELON Karsit (Karsit), L**- (53) 1. Opatrný - RITA 94 (Hořovice),
2. Mikulková - CASTELON Karsit (Karsit),
3. Hanušová - ATLANTA 10 (JS Ohraze-

Ve dnech 22.a 23. srpna se konalo v Těšánkách (JS Galatík Těšánky) mistrovství Zlínské oblasti v drezuře. V otevřených soutěžích ale startovali jezdci nejen z Moravy. Do Těšánek přijeli soutěžící z Prahy
a Slovenska, ale dorazila i dvojice z Německa. Spolkovou republiku reprezentoval bývalý československý
občan Roman Bravenec (foto vlevo na DON APARTE), který již téměř 20 let žije v SRN. Se svými koňmi
ovládl úlohy JD, JU a -L-. Novou akvizici představila i Karolina Žižková. Ta startovala na ze SRN dovezené 6leté CANTATE (Conteur po Contender, z Wakonda po Werther), se kterou má za sebou v SRN již
i několik startů (foto vpravo). Při premiéře v ČR získala tři první a jedno druhé místo (viz. výsledky).

Kočáry
v Čakovičkách
Ve dnech 14.-16. srpna
pořádal JK Taxis Záryby na
kolbišti v Čakovičkách druhý
ročník závodů spřežení.
V soutěži jednospřeží (6 start.)
zvítězil s převahou Jan Exnar, JK
Hřebčín Favory. Mezi dvojspřežími (3) splnil roli favorita Tomáš
Barták (JK Barták Nahoruby) a
soutěž čtyřspřeží (3) patřila Liborovi Kůrkovi (Stáj 3K Př. Lhota).

HYGIENICKÉ STELIVO
PRO KONĚ
JRS Česká a Slovenská republika
J. Kociána 1095, 272 01 Kladno
tel.: 326 538 100-1
fax: 312 671 219
mobil: 724 756 220
602 155 312

tierwohl@jrs.cz

Plzeň 28.-30.8. dvouf. sk. 110/120
cm (86) 1. Pěchouček - DESTINY VAN
DE (Tachov), -L**- (103) 1. Poláková QUENTA 1 (Polák), 2. Crnková - CONGO KING AgramM (Bost B), 3. Stonjeková - VIDINA 1 (Marengo), dvouf. sk.
130/140 cm (43) 1. Crnková - LA GABANA (Bost B), 2. Poláková - CAROS
(Polák), 3. Voksa - CALUCA Z (PCT
Bakov), -L**- (67) 1. Heroldová - WILLIAM 1 (Bernartice), 2. Tomanová - COLOMAN (D&J), 3. Luža - BALOUS-S
(Schneider), -S**- (69) 1. Papoušek J. STAKKATA (Srnín), 2. Tomanová CAREFUL Franz Josef (D&J), 3. Zelinková - CAPTAIN Star (JK Tarpan), -ST**(53) 1. Opatrný - QUORUM G (Hořovice), 2. Papoušek J. - STAKKATA (Srnín),
3. Motygin - ASTRID 1 (JK Všetice), 4.
Crnková - CONGO KING AgramM (Bost
B), 5. Jandourek - ABC CATARO Wepol
(Karsit), -L**- (47) 1. Stonjeková - VIDINA 1 (Marengo), 2. Tomanová - COLOMAN (D&J), 3. Hassová - HARMONIE 2
(Nisa Jablonec), -S**- (70) 1. Zelinková CAPTAIN STAR (JK Tarpan), 2. Motygin
- ZOE DE LIEBRI Z (JK Všetice), 3. Skřivan - KALLISTO (Manon), 4. Poláková QUENTA 1 (Polák), 5. Zvára - ARON 8
(Arcus), -T**- (26) 1. Luža - RONALDO-S
(Schneider), 2. Tomanová - CAREFUL
Franz Josef (D&J), 3. Opatrný - LUKA’S
NINJA (Hořovice), 4. Eim - CASSILIUS
(Tlumačov), 5. Jandourek - CASIO Karsit
(Karsit).
Všetice 22.8. dvouf. sk. 100/110 cm
(46) 1. Homolová - Silvanus (TJ Lokomotiva Vršovice), -L- (20) 1. Pokorná - Goliáš 1 (JLK Brandlín), 2. Malák Kashmir/Kasandro (JK Všetice), 3.
Sušánková - Votant (JK Slavia VŠ Plzeň),
jezdecký poker (6) 1. Motyguine - Zoe
de Liebri Z (JK Všetice), 2. Klus - Tenerife’s Fighting (Sport. Stáj Tenerife), 3.
Daněk - Cornetto (JK Všetice).
Humpolec 22.-23. 8. Finále 44. ročníku ZP všestrannost KMK 5letí (8) 1.
Holec - SERŽETA (JK Maneo), KMK
6letí (5) 1. Hatla - ZACK (Radimovice),
Finále ZP pony (3) 1. Beranová - LIPTON STARLET (JK Humpolec), SN - 4l.
(12) 1. Příhodová - BRITNEY 2 (JK
PAM), BP - děti + ml. jun. (15) 1. Ečerová - HARRY 3 (Radimovice), BP - jun. (8)
1. Vrtková - ACTION BOY (JO Šumperk),
SP (25) 1. Hatla - ZACK (Radimovice),
ZP (6) 1. Heidenreich - TIKSI (JK Loštice), 2. Dvořáková - DAMON 2 (Cavalier
Rynárec), 3. Pospíšilová - BIBA CLASSY
(Kolesa).

Hluboká n.Vlt. 29.-30.8. -ZL- (45) 1.
Hanušová - ATLANTA (JS Ohrazenice),
stupň. obt. do 120 cm + žolík (44) 1. K.
Papoušek - STARNATO (Srnín), -S**(18) 1. Jurkovič - EDISON (AUS), 2.
Tesárek - ANNIE (Tesárek), 3. Mayer CONSTANZE (JS Ohrazenice), dvouf.
sk. 110/120 cm (22) 1. K. Papoušek STARNATO (Srnín), -L**- (22) 1. K.
Papoušek - BAXTER, 2. K. Papoušek VIRGINIA 1 (Srnín), 3. Hanušová ATLANTA 10 (JS Ohrazenice), stupň.
obt. do 130 cm + žolík (22) 1. K. Papoušek - CLASIC WAY (Srnín), 2. Hanušová
- ATLANTA 10 (JS Ohrazenice), 3.
Pokorná - CAPTAIN#S CARTOUCHE
(Dynín), -ST*- (14) 1. K. Papoušek GREAT STAAR (Srnín), 2. Jurkovič - EDISON (AUS), 3. K. Papoušek - CLASIC

WAY (Srnín), 4. Tesárek - ANNIE (Tesárek), 5. K. Papoušek - CUWAIT (Srnín).
Mladá Vožice 29.8. -Z- (24) 1. Minaříková - SHEILLA (Ferdinad Benešov), -ZL(17) 1. Šafrata - SISSI 3 (Louňovice), -L*(8) 1. Šafrata - CHARLIE 11, 2. Šafrata SISSI 3, 3. Šafrata - DORCA (Louňovice).
Skaštice 29.-30.8. dvouf. sk. 90/100
děti + jun. (12) 1. Fojtová - GRANADA 5
(Fojta), stupň. obt. do 100 cm + žolík
(35) 1. Mališ - MARIKA-T (JS pod Hostýnem), -ZL- (39) 1. Složil - GRÉTA 8 (Jaso
Oldřichov), -L- (20) 1. Žemličková CHARLOTTA 1 (JK Arka), 2. Malý GÁJA 2 (Montana), 3. Složil - GINA-OLD
(Jaso Oldřichov), -ZL- (29) 1. Odstrčilová
- ELITA 2 (JK Nížina Zlín), -L- (37) 1. Složil - GRÉTA 8 (Jaso Oldřichov), 2. Holíko-

vá - ANTARES (Čelčice), 3. Cupák - ELIS
1 (Pravčice), -S- (13) 1. Složil - GRÉTA 8
(Jaso Oldřichov), 2. Zelinková POMNĚNA (JK Přerov), 3. Lukšíková LAMIRÁL (Florida Kroměříž).
Velká Polom 29.8. -Z - pro děti a juniory
(9) 1. Stračánková - MERRA (JK Velká
Polom), ostatní (13) 1. Szolnokyová - LUBINA (TJ Sn Frenštát p.T.), -ZL- (7) 1. Ludvík AMANTA L (JK Velká Polom), ostatní (12) 1.
Holušová - NAIROB Molčík Agro (SK Starý
mlýn Opava Kylešovice), - L**- + finále pro
pět koní (18) 1. Hlaušek - RUBICELL SON
W (JK Šilheřovice), 2. Ludvík - KAMPA, 3.
Ludvík - SISI L (JK Velká Polom), Velkopolomský pohár -S**- (10) 1. Hlaušek - LASSY
1 (JK Šilheřovice), 2. Ludvík - SISI L, 3. Solková - JENY (JK Velká Polom).
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