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ME C/Y – Pardubice
Pardubické závodiště má za sebou
v pořadatelství soutěží všestrannosti
teprve deset let, ale
na svém kontě již tři
evropské šampionáty. Premiéra se
konala v roce 2003
(junioři). Podruhé
dorazila Evropa do
Pardubic v roce
2006 (ml. jezdci)
a letos zde ve dnech
28. července až
1. srpna bojovali
o evropské tituly
opět mladí jezdci.
Podle očekávání
dorazilo na Pardubické závodiště to nejlepší
co tato věková kategorie nabízí. Nechyběly
mistryně posledních dvou let Laura Collett
a Emily Llewellyn z Velké Británie a společně s nimi v družstvu i členka loňského
zlatého týmu Emily Parker. V týmu Francie
to pak byl vloni stříbrný Nicolas Astier. Silnou sestavu přivezli Švédové a pochopitelně i Němci. Člen švédského týmu Christoffer Forsberg je dokonce nejvýše
postaveným mladým jezdcem na světovém žebříčku, kde mu nyní patří 62. místo.
O týmové tituly se v Pardubicích utkalo 14
národních družstev.
Domácí barvy hájili jezdci Miloslav Příhoda - GOMBA 1, Jiří Machovec ALNAKI, Sabina Erbeková - JOHANKA 2,
Barbora Žáčková - FREY. Vedoucí ekipy
byla Daniela Diringerová a veterinářem
MVDr. Petr Přikryl.
Vedle evropského šampionátu probíhaly
v Pardubicích i soutěže CCI** a CIC***. Na
startovní listině nejtěžší mezinárodní soutěže pořádané v ČR přitahoval pozornost
především obhájce loňského prvenství
Rakušan Harald Ambros na O’FELITZ
a jediný český zástupce Petr Veselovský
na MONARCHA. Celkem startovalo
v CIC*** 14 dvojic. O soutěž CCI** byl
malý zájem a zde k soutěži nastoupilo
pouze osm koní.

Co předcházelo šampionátu
Česká reprezentace se na šampionát připravovala pečlivě. V polovině července proběhlo v Pardubicích poslední soustředění, při
kterém se pilovala pod vedením Daniely
Diringerové hlavně drezura. Uprostřed červencových veder se většina jezdců obávala
především tvrdé trati.
V Pardubicích také probíhaly poslední

úpravy tratě a na kontrolu
přijen nejenom autor tratě
Francouz M. Michelet, ale
i technický delegát
A. Griffiths z Velké Británie. Ten do Pardubic
dovezl i nový model bezpečnostních úchytů terénních skoků se stejnou
funkcí jako bezpečnostní
háky na parkuru.

Deštivá drezura
Naštěstí obavy z tvrdé
trati se nenaplnily, protože úvod šampionátu
zahalily dešťové mraky.
Nejvíce to odnesli jezdci
druhé části, kteří se
dostali na drezurní obdélník v pátek. Vše nejlépe
dokumentuje fotografie

Foto K. Návojová

Nejlépe si na evropském šampionátu mladých jezdců v Pardubicích vedl
(Pokračování na str. 2) z českého týmu Miloslav Příhoda, který obhájil 13. místo z Waregemu

Kladrubští bez titulu
Agilní JK malé středočeské obce Semice
v čele s rodinou Jandlů se dokázal se ctí
vypořádat i s tak náročnou akcí, jakou je
bezesporu mistrovství republiky spřežení. To
se zde, na kolbišti „Pod hůrou” konalo ve
dnech 30. července až 1. srpna.

NH Kladruby n. L., přestože jej reprezentovalo sedm spřežení, se titulu nedočkal. Ve
dvojkách (15) favorizovaný Jiří Nesvačil ml.
pohřbil své naděje v maratonu, v němž
skončil až jedenáctý. „Zavinila” to především
překážka č. 2, kde z kladrubského kočáru
Jiřího Nesvačila vypadl
přísedící. V této jinak nejvyrovnanější mistrovské
soutěži (prvních pět umístěných v rozmezí necelých 9 tr. bodů), nakonec
vykrystalizovalo medailové pořadí: Martin Gössl
(JO TJ Agro Cheb Nebanice), Josef Hrouda (SK
Stáj Afrodita Němčice)
a Alexandr Soukup (JK
Ruda).
V jednospřeží (14) při
neúčasti trojice reprezentantů (J. Jelínek, J. Exnar
a L. Kurka - MS Pratoni
del Vivaro) zvítězil s přehledem Ladislav Jirgala
(JK Hubička Telnice). Po
maratonu druhý Jan
Minarčík (JKCHK Nový
Jičín-Loučka) byl pro
Foto R. Němcová omyl v parkuru diskvalifiMistrovský titul mezi dvojspřežími získal Martin Gössl (JO TJ kován.
Agro Cheb Nebanice)
(Pokračování na str. 3)
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umístění českého družstva
v historii šampionátů. Za tři
kompletní výsledky získala ČR
281,70 bodů a to stačilo na 5.
Dokončení ze str. 1
místo. Za námi skončil celek
favorita francouzského týmu Nicolase AstiePolska také se třemi dokončera (JHAKTI DU JANLIE) na straně 2, který
nými starty a ostatní týmy již
však i přes handicap počasí předvedl nejměly započteny tisícibodové
lepší drezuru.
penalizace, protože nedokončilo
více členů.
O dráhu tak nikdo nemusel mít strach
Zvítězila Velká Británie před
a protože i oranice bylo na trati jen poskroNěmeckem a Švédskem a tyto
vnu, byli organizátoři spíše rádi, že zapršelo.
tři země měly všechny své jezdSpolečná stížnost
ce v cíli. Před námi byli ještě ItaČeský tým byl po drezurní zkoušce rozlové, kteří se postarali o závětrpčen. Vedoucí naší ekipy Danielu Dirinrečný protest a zdržení
gerovou pobouřilo bodové rozpětí, které
slavnostního ceremoniálu. Ten
měla mezi jezdci západní Evropy a jezdci
podali na švédský tým, jehož
bývalého východního bloku holandská rozjezdec nespletl parkur pouze na
hodčí. Vše nakonec vyústilo v oficiální stížzákladě pokřiku diváků. Pochonost, ke které se připojili i zástupci Maďarpitelně tato cizí pomoc nemohla Foto J. Bělohlav
ska a Ruska. Jsme zvědavi, jaké
být důvodem k diskvalifikaci
stanovisko zaujme k problému FEI. V kaža tak si Švédsko své bronzové Deštivě zahájila první skupina při čtvrteční drezuře
dém případě jsme do dalších dní postupomedaile udrželo.
(Nicolas Astier - JHAKTI DU JANLIE)
vali z 34. (Barbora Žáčková), 41. (Miroslav
V individuální soutěži se radoPříhoda), 46. (Jiří Machovec) a 57. příčky
z doby druhého evropského šampionátu
vali také Britové, když pro zlato vystoupala
(Sabina Erbeková).
před čtyřmi lety, kdy byla členkou vítěznéEmily Parker (TREEFERS) před Švédem
Hannes Melinem(GASho týmu. Bohužel zde znamenal nepoveTON KLG) a Němkou
dený parkur pokles českého jezdce LuboSonjou Buck na OHIO.
míra Vrtka (DAVOS) z druhého na
konečné 4. místo. Pátý skončil Petr Pejřil
Domácí
na PASTOR (HJK).
spokojenost
Kompletní výsledky naleznete na
V českém táboře tak
www.pardubice-racecourse.cz
vládla
spokojenost
a Miloslav Příhoda se již
nyní těší na příští sezónu, ve které bude ještě
naposledy mladým jezdTři česká jednospřeží bojovala ve stejcem. Věří, že tentokrát
ném termínu mezi světovou elitou. Přeho první desítka nemine.
lom července a srpna patřil světovému
šampionátu jednospřeží v Pratoni del
Obhájené
Vivaro na okraji Říma. Za ČR nakonec do
prvenství
Itálie odcestovali Libor Kůrka, Jan Exnar
Vítězství v tříhvězdové
a Jan Jelínek. Pavel Jadrníček svoji účast
soutěži obhájil favorizoodmítnul pro krátkodobou zdravotní indisvaný Harald Ambros na
pozici koně.
Foto K. Návojová
O’FELITZ. Jediný český
Celkově se v Pratoni del Vivaro sešlo
zástupce Petr Veselov72 jednospřeží a týmové soutěže se zúčastBarbora Žáčková a FREY na problematické „želvě”, kterou nedlou- ský skončil pátý a přidal
nilo 19 států. Jednospřeží soutěžila v Pratoni
ho potom jury z crossu vyřadila
si do své sbírky úspěchů
již před čtyřmi lety. Tehdy byli organizátoři
další cenné umístění v tříhvězdičkové soukritizováni především pro jednospřeží
Potíže v crossu
těži.
nadměrně náročný maraton, který byl veden
Sobotní terénní zkouška neprobíhala
Dvě hvězdy patřily italské jezdkyni Evepředevším po okolních kopcích. Pořadatelé si
úplně hladce. Diváci byli svědky mnoha
lině Bartoli na ESIDO, která zná Pardubice
vzali ponaučení. Tentokrát bylo vše vpořádku
pádů a velké potíže dělala jezdcům kombia trať terénní zkoušky byla korektní. Jinak
nace s výskokem z vody a závěrečnou
bylo podle očekávání horko, ale rozhodně
„želvou”. Naše Sabina Erbeková na
nebylo nesnesitelné vedro.
JOHANKA si zde dokonce po pádu zlomila
Z našich jezdců si nejlépe vedl Jan Exnar
klíční kost. Zanedlouho potom využila jury
(Favory Team Benice), který se umístil na
svého práva a skok z crossu vyřadila.
43. místě v drezuře a 25. při maratonu. BohuVšichni ti, pro které zde ale soutěž skončižel na cestě vzhůru již nepokračoval po nevyla již měli smůlu.
dařeném parkuru (15 tr. bodů). Nakonec
Naštěstí ostatní naši zástupci se do
skončil, jako nejlepší z našich, na celkovém
cíle dostali a tak české družstvo v soutě32. místě. Libor Kůrka se umístil 51. a Jan
ži pokračovalo. Nejlépe si vedl Miloslav
Jelínek skončil 60. Český tým se v soutěži
Příhoda, který dokončil s nulou a poskodružstev umístil na 14. místě.
čil výrazně výše. Zbylí dva členové
Zvítězil Němec Torsten Zarembowicz
našeho týmu Jiří Machovec a Barbora
a Německo vyhrálo i týmovou soutěž před
Žáčková se nevyhnuli penalizaci. Oba
Švýcarskem a Holandskem.
měli po 20 bodech za uzavřený kruh
v překážce a stejně tak za překročení
času. Cros byl však pohromou i dalších
dvojic a celkově druhou část nedokončiPrvní CSIO, kterého se ČR v letošním
lo 22 koní, včetně vedoucího Francouze
roce účastní, je již v plném proudu.
Nicolase Astiera.
V našem týmu jsou jezdci Aleš Opatrný,
České družstvo páté
Zuzana Zelinková, Jiří Luža a Nathálihe
Crnková. Pohár národů bude ale tentokrát
Do závěrečného parkuru nastupoval za
hodně těžký. Na start prvního kola se
ČR jako hlavní favorit na umístění v prvé
postaví jezdci 15 týmů. Diváci uvidí olympijdesítce Miloslav Příhoda. Bohužel hned
ský tým Hong Kongu, první tým Polska,
první překážka ho o tento sen připravila.
které se již omluvilo z posledního kola
I tak si udržel dobrou pozici a nakonec
Superligy a tým plný jezdců zvučných jmen
z toho bylo opět celkové 13. místo.
Belgie. Slušná konkurence dorazila také
Jiří Machovec dokončil s 12 body
v týmu Německa. O postupujících do
a skončil na 37. místě. Barbora Žáčková
Superligy 2011 je ale již rozhodnuto, protose po 15 bodech na parkuru umístila hned
že s velkým náskokem vede soutěž Belgie
za ním.
Foto K. Návojová
a Itálie. Průběžné výsledky z Bratislavy
Celková sobotní pohroma na trati crosu
Jiří Machovec - ALNAKI
ale nakonec vynesla náš tým na nejlepší
můžete sledovat na www.csio.sk

ME Pardubice

MS jednospřeží
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Tři grácie v Chantilly
Sedmým podnikem nejlépe dotované
série Global Champions Tour, byl 24.
července pětihvězdičkový konkůr před
nádhernou kulisou zámku Chantilly
nedaleko Paříže. Nově vybudované kolbiště uvnitř dostihové dráhy nese jméno
příslušníka rodiny francouzských bankéřů, Aréna Edouara Rothchilda. V okolí
Chantilly je na 120 km pískových cvalovek, na kterých se denně připravuje více
než 2500 plnokrevníků. Soutěží se zde
i na několika vyhlášených pólo turnajích

a v sezóně je zde ustájeno dalších 500
argentinských Polo pony (Criollos). Hlavními dostihovými magnety jsou zde především francouzské Derby a Oaks.
V samotném zámku je vyhlášené hipologické muzeum a po Louvre druhá nejcennější francouzská obrazárna. Vystaveny jsou zde takové skvosty, jako např.
Botticelliho Podzim nebo Rafaelovy Tři
grácie. V zámeckých prostorách byla
také natáčena bondovka Vyhlídka na
smrt.

CSIO mělo být hrazeno státem
Ve čtvrtek 22. července seznámila společnost 4Jump veřejnost s tiskovou zprávou vysvětlující důvody, které ji vedly ke zrušení CSIO 2010. V podstatě je jediný - nedostatek peněz.
Společnost 4Jump vysvětluje, že první ránu CSIO zasadila ČJF, která prodlužovala jednání o smlouvě s pořadatelem. Ve zprávě se doslova praví: „Finanční problém vznikl kvůli neustále se protahujícím vyjednáváním, při nichž se řešily podmínky spolupráce s ostatními
zainteresovanými subjekty. Některá zásadní ujednání a smlouvy se tak podařilo uzavřít až
na přelomu listopadu a prosince loňského roku. V té době však již byly rozpočty potenciálních sponzorů z řad velkých firem uzavřeny.”
Současně organizátor vysvětluje, že byl ochoten v přípravách na CSIO pokračovat díky
přislíbeným prostředkům ze státního rozpočtu. A pokračuje: „Zásadní úsporná opatření a škrty ve státním rozpočtu však momentálně blokují prakticky všechny státem podporované aktivity, ačkoli například MŠMT má o uspořádání CSIO stále velký zájem.”
A celá tisková zpráva je korunována vyjádřením Petra Coufala: „Spolupráce s Českou jezdeckou federací zůstává zachována, veškeré přípravné práce a uzavřené dohody pro CSIO
tak hodláme zužitkovat v příštím roce."
ČJF reagovala naprosto nevýrazně a v podstatě pouze konstatovala: „Přes veškeré
pochybnosti, které přípravu letošního ročníku doprovázely a přes bedlivý monitoring ze strany ČJF, o.s., který přinášel varovné signály, pořadatel do poslední chvíle ujišťoval, že letošní
CSIO zdárně proběhne.”
CSIO je tedy opět zrušeno. České jezdectví bude podruhé v řadě ochuzeno o důležitý kontakt s evropským sportem. To možná není tak důležité, ale šokující je, jakým způsobem se to stalo. Celá veřejnost již dva měsíce nevěřila, že se neznámý pořadatel na
organizaci CSIO skutečně chystá. S nikým nikdo nejednal, nikdo nebyl nikým osloven.
Tradiční domácí spolupracovníci mezinárodních závodů nic nevěděli. Již důvod, jakým
společnost 4Jump upustila od záměru pořadatelství v Poděbradech, vznesl první
pochybnosti.
Tyto veřejností tak zřetelně vnímané signály ukazují, že monitoring ze strany ČJF zase
nebyl tak bedlivý.Tisková zpráva společnosti 4Jump končí vyjádřením: „Děkujeme všem
našim partnerům za podporu a spolupráci, děkujeme navrhovaným funkcionářům za jejich
pozornost a věříme, že budou mít i nadále zájem o spolupráci."
Nevím jakých partnerů se tyto díky týkají. Nevím ani jak vypadá smlouva mezi společností
4Jump a ČJF. V každém případě by mělo z ČJF v nejbližších dnech jasně zaznít, zda má
v takového partnera ještě důvěru a zda budeme i v příštím roce čekat do poloviny léta, zda
CSIO bude či nikoliv. Mělo by i jasně zaznít, zda se z CSIO nestala již pouze nepříjemná černá můra. Možná by bylo statečnější přiznat, že ČJF není schopna v ČR zorganizovat takové
závody a do budoucna si podobné blamáže definitivně ušetřit.
Jednu dobrou zprávu však zrušení CSIO přineslo. Občané ČR mohou pozitivně vnímat, že
skončila doba projektů, které nesmyslně vysávaly státní rozpočet. Alespoň, že tak.
Cyril Neumann

Kladrubští...
Dokončení ze str. 1
Sportovní štěstí chybělo i podruhém dni třetímu Pavlovi Jadrníčkovi (NH Kladruby n.L.).
Ani on nedokončil parkur, když jeho kočár přišel o pravé přední kolo. Tento okamžik patřil
k nejdramatičtějším z celého mistrovství.
Pavel Jadrníček, vymrštěný z kočáru, zůstal
několik okamžiků bezvládně ležet. I když
nakonec vše dobře dopadlo, oba nedokončené parkury uvolnily stříbrnou a bronzovou
příčku dalším dvěma jezdcům z NH Kateřině
Neumannové a Romanovi Vyskočilovi.
V královské soutěži čtyřspřeží (3) doslova
kraloval Jiří Nesvačil st. (JK Hřebčín Favory
Benice), když v pořadí druhého Petra Vozába
(NH Kladruby n.L.) porazil o téměř 32 bodů.
Bronzová příčka zbyla pro Zdeňka Jiráska
(JK Robousy).
V soutěži párů pony (3) se o téměř jistý
titul (1. místo v drezuře i parkuru) připravila
Monika Pospíšilová (JK Boharyně), která při
maratonu vynechala na překážce “jezírko”
jeden z průjezdů. Z vítězství se tak radoval
Tomáš Palán (JK Moravský Krumlov). Stříbrná medaile připadla J. Hladíkovi (JK Boharyně).
Ing. Miroslav Svozil

Autorem kurzů na prostorném kolbišti
s báječným trávníkem byl vyhlášený italský stavitel Uliano Vezzani. Bez chyby
se přes parkur prvního kola dostalo jedenáct dvojic a ty byly doplněny sedmi nejrychlejšími se čtyřmi body. Mezi osmnáctku postupující do druhého kola se
nevešla taková jména jako Jos Lansink,
Kevin Staut, Marco Kutsher, Jessica
Kürten, Michel Robert nebo Rodrigo
Pessoa. Na trase druhého kola sice chyběl trojskok, ale byly tam hned tři dvojskoky a několik náročných řad. Bez
trestných bodů i po druhém kole zůstala
pětice jezdců, která se kvalifikovala do
rozeskakování. Chyběl v ní Rolf-Göran
Bengtsson s holštýnským plemeníkem
CASALL LA SILLA (Caretino), kterému
sice také nic nespadlo, ale překročil
o šestnáct setin vteřiny časový limit.
Nevděčná úloha prvního startujícího připadla na jednu z domácích hvězd, Penélope Leprevost s 10letým běloušem
MYLORD CHARTAGO HN (Carthago).
Po odvážné a s trochou štěstí i bezchybné jízdě projela cílem za 0/40,39 sekund.
Úspěšná byla i vítězka z Cannes, Australanka Edwina Alexander s populárním
ryzákem CEVO ITOT DU CHATEAU (Le
Tot de Semilly), jen o poznání pomalejší
za 0/40,91. Německý šampión Ludger
Beerbaum startoval s 11letým holandským hřebcem CHAMAN (Baloubet du
Rouet), patřícím Portugalce Lucianě
Diniz. Měl přes uklouznutí v jednom
z obratů doposud nejrychlejší čas, ale
jen za cenu shození závěrečného oxeru
4/39,27. Přímočaře šla za vítězstvím
týmová olympijská vítězka, 44letá Laura
Kraut (USA) v sedle KWPN bělouše
CEDRIC (Chambertin). Po riskantní jízdě
v dostihovém tempu zůstala bez chyby
ve vynikajícím čase 0/38,22. Ohrozit ji
mohl ještě britský matador Nick Skelton
s 9letým holštýnem CARLO 273 (Contender). Shodil však první překážku na
dvojskoku a čas se zastavil na 38,91.
V Chantilly tak triumfovaly, stejně jako
na slavném obraze tři dámy, v pořadí
Laura Kraut, Penélope Leprevost
a Edwina Alexander. Čtvrtý byl Nick
Skelton, pátý Ludger Beerbaum a šestý
Rolf-Göran Bengtsson.
Příští kolo hostí 14.srpna holandský
Valkenswaard.
Kompletní výsledky najdete na
www.globalchampionstour.com
Václav K. Dvořák
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DISKUZE

Jaký by měl být prezident ČJF?
Jezdecké léto je standardně přeplněno
mnoha závody včetně šampionátů, organizací žňových prací a po kouskách vybíraných dní oddechu. Oddech potřebují
i budoucí autoři příspěvků k naší předvo-

lební diskuzi. Pokud bychom měli shrnout
dosud vyřčené, nároky na osobnost budoucího prezidenta jsou skutečně značné.
Publikované názory si v mnohém notují, jen
výjimečně zaznívají rozdílnosti. Rád bych

Klopotná cesta do Kentucky
Ve svém příspěvku do diskuse „Jaký by měl
být prezident
ČJF"
jsem
napsala, že když
se
opravdu
chce, tak všechno jde. Necelé
dva měsíce před
MS v Kentucky
nastaly dny, kdy
se mi chce říct,
že i když se chce, téměř to nejde.
Ale ještě se nevzdáváme. Myslím, že
hlavně kvůli těm, co nás podporují a snaží
se nám pomáhat. Paradoxně mezi ně
v této chvíli nepatří organizátoři světových
her, FEI a zřejmě ani většina zástupců
ČJF. Pokud si sama vyjmenuji veškeré
problémy spojené s účastí na MS, vůbec
se nedivím, že i ti, co mohli na těchto
hrách závodit, účast vzdali. Zástupci voltižního oddílu Lucky Drásov startují na
Světových hrách od 2. ročníku v Hagenu
a tak nechceme chybět ani v USA. A protože reprezentujeme ČR, chceme ji reprezentovat i na českém koni. Čím dál více je
nám ale jasné, že česká reprezentace je
pouze náš zájem. Považuji za správné
dělat vše pro to, abychom se na MS
nominovali a na MS nakonec i skutečně
odjeli. Proto si tímto článkem nestěžuji,
jen bych chtěla ukázat, co start na WEG
v Kentucky obnáší. Je to netypické
a mimořádné MS a s tímto jsou spojené
dosud nikdy neřešené problémy.

Velcí si musí připlatit
Pokud vím, o start v USA usilují z ČR
již pouze dva koně (voltiž a endurance).
Není nezajímavé vědět, jaké martyrium
musí organizátoři výpravy podstoupit.
Za první zmínku stojí, že původní příspěvek na letenku koně měl být 200 000,Kč. Nikdo nepředal žádné jiné informace.
V této chvíli jsou skutečné náklady na

letenku 221 000,- Kč + 24 000,- Kč za
několik hodin stání na letišti. Krmení koně
na 12 dní bude stát 8 500,- Kč, přeprava
nejdůležitějšího vybavení minimálně
8 000,- Kč a vyšetření krve není ještě
vyčísleno. Dalším nákladem jsou letenky
pro členy výpravy. I veškerá organizace
výjezdu je na nás, protože pro tak malý
počet účastníků není šéf výpravy.
Skutečnou novinkou je, že se „zjistilo",
že voltižní koně jsou velcí. Od přepravců
nám bylo oznámeno, že v případě posouzení nedostatečného komfortu velkého
koně při přepravě bude přeprava odmítnuta, ale peníze za letenku se nevrací.
Větší přepravní box (o asi 40 cm) stojí
minimálně o 100 000,- více. A to už není
v našich možnostech. Cesta na belgické
letiště tak bude hodně nervózní. CAPITANO je velký kůň. Jak se rozhodnout?
Rozhodly finance. Doufáme, že náš kůň
nakonec bude naložen. Zde vidím první
obrovské selhání pořadatelů. Pravidla
přepravy jsou stále měněna a vše je
nakládáno na bedra účastníků. Zde zklamala i FEI. Pro srovnání: závodník na MS
v Brně zaplatil za 8 dní 400,- EUR,.
V tomto poplatku bylo ubytování a strava
v hotelu Voroněž, vstupy na všechny
doprovodné programy a vstup na koupaliště. Diskutovalo se, jestli to není drahé!!
Tyto peníze nás nyní stojí pouze letecká
přeprava postrojů na koně letadlem.
Po závodech v Aachen se Petr Eim
rozhodl startovat na MS na koni ze
zahraničí. CAPITANA tak potřebují Lukáš
Klouda a Jana Sklenaříková. Snad se
nám ho podaří do USA dostat.
S tím, že nám federace finančně nemůže výrazně pomoci. jsme věděli. Ale ani
příspěvek 50 000,- Kč, o kterém se stále
píše, nepovažuji za příspěvek na Kentucky, pokud zůstal i disciplínám, které se
WEG neúčastní! Pokud máme sponzory
na Kentucky a neodcestujeme, je jasné,
že peníze nedostaneme. To jsou jasná
pravidla. ČJF však nechce tuto logiku

Ještě k Cáchám
V minulém čísle se nám do článku
o CHIO Aachen již nevešly informace
o voltiži. Dnes tento nedostatek napravujeme. Pro českou voltiž začalo CHIO Aachen
ve čtvrtek 8. července. Voltižní soutěže již
tradičně bývají ještě před zahájením ostatních disciplín.
Každý stát dostává pravidelně pozvánku
od organizátora pro účast dvou seniorských žen, dvou mužů a jedné skupiny.
Z České republiky přijali pozvání již nominovaní jezdci na Světové jezdecké hry
v Kentucky Jana Sklenaříková, Lukáš
Klouda s koněm CAPITANO a lonžérkou
Petrou Cinerovou (všichni z TJJ LUCKY
Drásov) a Petr Eim (TJ Voltiž Tlumačov),
který také startoval na koni CAPITANO.
Jednoho volného místa pro další českou
reprezentantku využila Jana Bartoňková
s koněm ESKADRA a lonžérkou Danou
Trčkovou (také z TJJ LUCKY Drásov).
Závod v Aachenu bývá již tradičně velmi
dobře obsazen kvalitními závodníky, včetně loňských mistrů Evropy, a stejně tomu
bylo i v letošním roce.
V Cáchách bylo tentokrát tropické poča-

Český voltižní tým v Cáchách
sí. Závody byly zahájeny v pátek povinnými
a volnými sestavami. Důležitost start spočívala i v tom, že v Aachen byli nominovaní
rozhodčí, kteří budou rozhodovat na WEG
v Kentucky. Po zveřejnění výsledků se ale
soutěžící nestačili divit. Rozdíl mezi výsledky rozhodčí byl mnohdy až dvoubodové.

inspiroval budoucí autory ještě jedním
dotazem do osnovy příspěvku. Zajímala
by mě odpověď na otázku, a jak mám
ověřeno při mnohých diskusích jistě nejenom mě, Co očekáváme od ČJF
v budoucnu a jaké vize by měla činnost
budoucích lídrů jezdeckého sportu
naplňovat?
Cyril Neumann
pochopit a příspěvek „na Kentucky”
zůstává všem disciplinám. Abych ale jen
nekritizovala, za vstřícnost musím poděkovat ekonomce ČJF paní Pechanové.
Ale naopak kriticky vidím neschopnost
federace například prezentovat účastníky v médiích. Zatím jsem se pouze
z Kurýra ČJF v Jezdectví dozvěděla, že
do Kentucky cestují pouze cvičenci.
O lonžérce a českém koni nic. Určitě
bude s blížícím se MS v Kentucky stále
více zajímavostí. Doufám, že se je někdo
dozví a pomůže tak možná i k naší prezentaci.
A i proto bych chtěla, aby zazněla jména firem, bez kterých bychom se do ametickéhio dobrodružství nikdy nepustili. Je
to samozřejmě firma ANECT a.s. , jejíž
SK ANECT je majitelem koně CAPITANO a naším dlouholetým sponzorem.
Krmení pro koně na míru se všemi doplňky zajišťuje další dlouholetý sponzor
našeho oddílu firma MIKROP ČEBÍN,
a.s. Letenky účastníků jsme si mohli
dovolit díky stálému sponzorovi firmě
Geosan spol.s r.o., který nám finančně
velmi pomohl. Letenku pro koně jsme
zajistili díky finanční podpoře Jihomoravského kraje. Také jsme získali mimořádný příspěvek od Oblastního jezdeckého
výboru.
Protože náš malý oddíl nemá krytou jízdárnu a počasí nám opravdu v letošním
těžkém roce nepomáhá, musím poděkovat
JS Nelly v Blahoňově nedaleko Drásova,
manželům Vysekalovým. Do jejich malé
dřevěné kryté jízdárny můžeme kdykoliv
přijet trénovat. Jsme tam téměř nepřetržitě, ale doufám, že nás mají stále rádi.
Samozřejmě musíme poděkovat i mnoha dalším sponzorům TJJ LUCKY Drásov, majitelům koní, rodičům, kteří naši
činnost podporovali a podporují. Nikdy to
bez nich nešlo a ani nepůjde. Tak nám
i Vy držte pěsti, abychom to vydrželi až
do odletu a na závodišti v Kentucky
dostali i CAPITANA. Tuším, že nastoupí
do letadla statečněji než já.
Petra Cinerová
Těžko v tom můžeme hledat
nějakou logiku. Zvláště u povinných sestav, které mají přesné
tabulkové hodnoty. A přesto
u jednoho rozhodčího končila
bodová škála tam, kde ostatním
téměř začínala.
Celé závody ale byly ale na
vysoké úrovni. Čeští reprezentanti předvedli své výkony
s malými rezervami, které byly
možná způsobeny i díky neúprosnému vedru. Těžké to bylo i pro
koně. Těsně před startem se je
snažili ošetřovatelé ochlazovat
a otírat jim pot vlhkými ručníky.
Podmínky však byly pro všechny
závodníky stejné a Češi po
Cáchách ví, že do Kentucky je
potřeba ještě lecos zlepšit.
Jana Sklenaříková
Doplňme jen, že mezi ženami
obsadila Jana Sklenaříková 19. místo
a Jan Bartoňková skončila 24. V mužích si
podle očekávání vedl lépe Petr Eim, ale
i tak bychom od mistra světa čekali více
než 9. místo. Lukáš Klouda skončil 12.
Kompletní výsledky na
www.chioaachen.com
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Britský Hickstead
Předposlední
kolo Meydan
Superligy se jezdilo v posledním
červencovém
víkendu v Mekce britského jezdectví, v anglickém Hicksteadu.
Na závěrečná
dvě kola už
odvolali svou
účast zástupci
Polska, tak se utkalo jen devět týmů
a naprázdno vyšel jen jeden. Parkur,
který připravil domácí stavitel Bob Ellis
patřil mezi ty extrémně těžké, ne-li
vůbec nejtěžší v dosavadní sezóně. Na
velikém travnatém kolbišti stály dlouhé
technické řady z vysokých a mohutných
skoků. Například dvojskok - stacionáta
160 a oxer 160x180 nad malou vodou,
na šest cvalových skoků dopředu voda
4,5 metru a na sedm zpátky - stacionáta
160 cm. Velmi vratká byla i branka do
protisměru ve druhé třetině parkuru
a časový limit se stíhal jen obtížně. První
kolo nešel čistě nikdo. Nejblíže byli čtyři
jezdci jen s časovou penalizací, zato
dvouciferné výsledky byly na denním
pořádku. Hvězdný den měli domácí jezdci, kteří se prosmýkli všemi úskalími prvního kola jen se čtyřmi body za nedodržení limitu. S odstupem za nimi Němci
měli 14, Švédové 18, Holanďané 19,
Američané 21, před čtrnácti dny
v Cáchách tak skvělí Irové 26, Francouzi
29 a Španělé spolu se Švýcary 36. Černého Petra si tentokrát vytáhli zástupci
Helvetského kříže, kteří byli v součtu
časů pomalejší a druhé kolo už sledovali
jen z tribuny.
Ve druhém kole přece jen udělal Bob
Ellis na skocích několik drobných korekcí
a koně stejný parkur absolvovali po druhé
a tak jsme viděli devět bezchybných parkurů. Naopak na hickstedský kurz nebude
rád vzpomínat Dermott Lennon z Irska,
v sedle jindy tak báječného HALLMARK
ELITE. Už v prvním kole se dostával přes
vodní příkop ve zmiňované řadě za vydatné pomoci biče a ve druhém bylo vidět, že
si jeho 10letý valach s vodou opravdu neví
rady. Odskakoval z jedné nohy, hrábnul si

do příkopu a za páskou
skončili v kotrmelcích.
Naštěstí bez následků.
Ve spanilé jízdě pokračovali domácí reprezentanti. Jak řekl později Peter
Charles, nijak si dráhu
nezkracovali, hlavně se
snažili zachovat rytmus
a čas nijak zvlášť nesledovali. Ve druhém kole
připsali všichni po jednom bodu a Michal Whitaker už nemusel ani na
start. Konečný výsledek
domácího družstva byl
sedm bodů. Na britském
triumfu se podíleli: Peter
Charles na 11letém
MURKAS POM D'AMI
Foto Kit Hougton
(Bon Ami) 1/1, William
Funnell a 9letý hř. BILLY Členem vítězného týmu předposledního kola Superligy v HickCONGO (Vechta) 1/1, steadu byl i William na BILLY CONGO
Tina Fletcher (manželka
bývalého reprezentanta Grahama Fletchenělsko - 23.0, 7. Holandsko - 21.0, 8.
ra) s 11letým kwpn ryzákem HALLO SAIŠvédsko - 15.5, 9. Švýcarsko - 15.0, 10.
LOR (Kigali) 2/1 a Michael Whitaker
Polsko - 0
s 10letým GIG AMAI (Nonstop) 8/DNS. Na
O vítězi je nejspíš rozhodnuto a o třech
druhém se dvaceti dvěma body se mohutsestupujících asi také, i když Švédsko
ným závěrem udrželi Němci, kteří přijeli
i Švýcarsko jistou teoretickou šanci ještě
v zajímavém složení: v Holandsku u Jana
mají. Odstup Holandska od Španělska je
Topse působící Daniel Deusser - CABREjen dvoubodový a tak o šestou příčku zajišADO 5/0, více méně derby specialista
ťující Superligu i pro příští ročník, bude
Jorg Naeve - CALADO 5/9, Beerbaumova
v závěrečném kole souboj právě mezi
trojka Philipp Weishaupt s pepiniérem
těmito dvěma týmy. K vyluštění této tajenky
CATOKI 9/8, a nedávná světová hvězda
dojde v době kdy pravděpodobně budete
Lars Nieberg v sedle skvělého holštýna
číst tyto řádky, v pátek 6. srpna v irském
LORD LUIS 4/0. Na třetím místě nasbírali
Dublinu.
dvacet devět bodů Američané, když pro
Další podrobnosti najdete na:
Roberta Krauta na GRAF LANDO byl parwww.hickstead.co.uk
kur nad jeho síly (33/17). Francouzi měli
třicet čtyři body, Holanďané třicet pět a IroZahraniční rubriku připravil
vé třicet šest. Současnou sedmou příčku
Václav K. Dvořák
obsadili Švédové
a Španělé se čtyřiceti
body. Švýcaři skončili
devátí.
Co napovídá tabulka po sedmi kolech:
1. Francie - 48.5, 2.
Velká Británie - 38.5,
3. USA - 37.5, 4.
Německo - 35.5, 5.
Irsko - 31.5, 6. Špa-

Oki Doki uhynul
Světovými médii proběhla velmi smutná zpráva. Fenomenální
skokan OKI DOKI uhynul ve veterinární nemocnici v Bernu. Jak
známo, tohoto 14letého Jodokusova potomka prodal počátkem
letošního roku Albert Zoer Argentinci José Laroccovi, který by se
rád zúčastnil podzimních Světových jezdeckých her v Kentucky.
Jeho nový majitel s ním mimo jiné, startoval v jedné z rámcových
soutěží na CSI v Cannes. Po nevydařeném nájezdu na jednu z překážek honebního parkuru došlo k vážnému karambolu, po kterém
kůň absolvoval bezodkladnou operaci šlachy. Několik týdnů se zdálo, že rekonvalescence probíhá zdárně, ale pak přišla náhlá komplikace a Oki Doki musel být transportován na kliniku. Bohužel, veškeré pokusy o záchranu byly marné. Příčinou smrti byl septický šok.
Skokový svět tak přichází o jednu ze svých největších ikon.

ME ve voltiži
Od 4. do 8. července se v rakouské Stadl Pauře koná ME juniorů
ve voltiži. ČR vyslala do bojů tři juniorské dívky (Michaela Hanová
s koněm PAEGAS, lonž. Pavlína Schillerová - TJ Voltiž Tlumačov,
Nikol Mikysková a Martina Vajdová - JK Hřebčín Albertovec, které
závodí na půjčených koních PAEGAS, lonž. P. Schillerová a Martina
na ESKADRA s lonž. Dana Trčková z TJJ LUCKY Drásov). Vedoucím výpravy je Lukáš Klouda. Na ME se nominovala i juniorská skupina ze ZOOparku Chomutov, ale bohužel pro zranění koně se ME
nezúčastnila.
V rámci ME juniorů se koná i CVI seniorů, kterého se účastní Jana
Sklenaříková a Lukáš Klouda s koněm CAPITANO a lonž.Petrou
Cinerovou z TJJ LUCKY Drásov
Jana Sklenaříková
Průběžné výsledky naleznete na www.cvi-austria.org/EM/
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Jan Zwinger kraloval ve Strakonicích
Šesté kolo za sebou má letošní ročník
Českého skokového poháru. To se konalo
ve Strakonicích. Pro jezdce byly v průběhu
tří dní připraveny soutěže od úrovně -Z- až
do -T*-. I přes menší rozměry kolbiště je
strakonické kolbiště oblíbené, o čemž
svědčily zaplněné startovní listiny. Stavitelem parkuru byl tradičně Jan Šíma.

Opět junior

Zwinger bral skoro vše
Jan Zwinger získal nejvíce bodů
i v seriálové soutěži Dance and Jump
Czech junior Cup. Vedle prvenství ve Velké
ceně Strakonic vyhrála dvojice i sobotní ST**-. Ve svém úspěšném tažení ve Strakonicích pokračoval Jan Zwinger i v neděli
dopoledne, kdy na SISI 5 zvítězil v -S**a druhé místo obsadil na LIMIT 5. Druhé
místo v Dance and Jump Czech junior Cup
patřilo Barboře Tomanové (JK Dance and
Jump) před Barborou Vojtkovou (SK Gestut Murhof Melichar o.s.). Jan Zwinger nyní
vede i průběžné pořadí seriálu.
Součástí nedělního programu byla i tradiční doprovodná soutěž kůň a kajak. Pro
pobavení diváků soutěžilo celkem 10 dvojic. I v této soutěži málem zvítězil Jan Zwinger, ale překonal ho poslední účastník Ludvík Jandourek alias Barbie.
Nyní čeká na účastníky ČSP sedmé
kolo, které pořádá JK Všemily (14. - 15.
srpna) tradičně v areálu JS Císařský ostrov

Na start Velké ceny se postavilo 41 dvojic, ze kterých deset postupovalo do finále.
Nejtechničtější pasáží byla distance na
5 a 6 cvalových skoků do oblouku a trojskok. Přesně desítce postupujících se
podařilo základní kolo zvládnout čistě.
O všem tak rozhodovalo osm finálových
překážek překážek.
První bezchybnou jízdu předvedli Jiří
Papoušek a HELP (JK Všetice). Po něm se
to povedlo ještě čerstvé mistryni ČR Petře
Charvátové na VIGORA (JS Strážiště)
a i Janu Studničkovi s MAGIC BOY (JC
Zájezd). Oba však měli horší čas. Již to
vypadalo, že Jiří Papoušek zvítězí. Vše ale rozhodl poslední startující,
jediný junior ve finále,
Jan Zwinger s AL CAMPO/2920 (JK Mustang).
Dojice překonala finále
také s nulou, ale
s časem o více než dvě
vteřiny lepším. Rychleji
zajel pouze Martin Šoupal na CORNADA-K (SK
Olympia), který však jednou chyboval a skončil
na pátém místě. Třetí
byla Petra Charvátová
před Janem Studničkou.
Do čela průběžného
hodnocení ČSP se
vyhoupla Petra Charvátová, kterou následuje
Martin Šoupal, Jiří
Papoušek a Ludvík Jandourek. Na pátém
a šestém místě jsou
Foto K. Návojová
naši úspěšní junioři Barbora Tomanová a Jan Jan Zwinger na AL CAMPO získal ve Strakonicích jž druhé
Zwinger.
letošní vítězství v ČSP.

Čtyřletý ročník měl na startu 19 koní.
Zvítězil L. Bosák s JLB FORENTA
(Komorní Lhotka), který měl pouze 1 tr. b.
V Trojanovicích se ve dnech 24. - 25.
Klisna zastupuje ČT (po Watergate z Fončervence konalo finále 4. ročníku Moravdy). Chov. Petr Volf z Bohumína.
ského šampionátu mladých koní. Sobotní
Pětiletí soutěžili na parkurech -L*- a -L**vytrvalý déšť prověřil kvalitu kolbiště, ale
. Mezi 22 koňmi zaslouženě zvítězila jedinoční vichřici již neodolal velký VIP stan.
ná bezchybná a technicky dokonalá CAYA tak službu udělala krytá hala, kde se
LIE ( Corrado II - Fallada xx ) CS s Jiřím
během dne opracovávalo.
Malým - Stáj Montana. Šestiletý
ročník (-S *+S**-) ovládl po rozeskakování dvou koní (16 start.)
junior Jan Zwinger na LORDANA
1 (hann. - Lordanos - Argentinus)
z JK Mustang před Vítem Holým
s ILUSIVE QUEEN (CS - Quoniam III - Regent) Hř. Amona.
Vyvrcholením byla soutěž
sedmiletých (-S**+ST*) se 14
startujícími. Po devíti čistých v -Snedělní -ST- nezdolal bez chyb
nikdo. Těsně tak zvítězil holštýnský SANDINO AUTO SITTA (Silvano - Calando I) s Markem
Hentšelem (Baník Ostrava) se
4 tr. b. Stejný jezdec obsadil
i 2. místo na SAURON (CS - Silvio II - Landos - maj. P. Hudeček).
Nyní čeká seriál ještě české
finále v září v Martinicích a 2.
Foto J. Gebauer
ročník Středoevropského šampiSANDINO Auto Sitta s Markem Hentšelem zvítězili onátu v rámci Bentley Cupu
v moravském finále šampionátu mladých koní v kate- v Hradišťku.
gorii sedmiletých
Vít Holý - vit.holy@email.cz

v Praze a potom se v termínu zrušeného
kola v Jemčině uskuteční na jaře kvůli velké vodě odvolaná VC Ostravy (20.-22. srpna).
K. Návojová

Nový povrch
na zkoušku
Jezdecká společnost Equus Kinský
v Hradištku u Sadské pokračuje ve zdokonalování areálu a před drezurním šampionátem instalovala na otevřeném kolbišti
nový pískový povrch na plastových rohožích. Generální zkouškou těsně po dokončení bylo kolo Českého šampionátu mladých koní 21. července a následně
i skokové závody John Deere Cup ve
dnech 24. a 25. července. Po odstranění
drobných dětských vad se tak můžeme
těšit na další otevřenou plochu s moderním
povrchem, který by měl odolávat všem rozmarům počasí a poskytovat standardní
pohodlí koním.

Z Jardy do Hradištka
Hlavní soutěží dvoudenních závodů
John Deere Cup byl skok -ST*-, ke kterému nastoupilo 21 dvojic. Do rozeskakování
postoupily tři jezdkyně, včetně členky
našeho dětského týmu na ME v Jardy Adély Půlpánové (DESTINY). Ta nakonec
obsadila třetí místo. Zvítězila Michaela
Šínová na SAMANTHA 1 (JS Equitana)
před Ilonou Kopeckou na JUST A MELODY z JK Poděbrady.

Mistrovství nanečisto
Zkusit si nový povrch mohli i drezurní
jezdci, pro které pořadatelé připravili týden
před národním šampionátem (31.7.-1.8.)
drezurní závody pro jezdce kvalifikované
k MČR. Soutěžilo se až do úrovně IM I.
V této úloze startovalo v sobotu osm dvojic
a nejlépe si vedl Alexander Onoprienko na
UFO 2 (Varta Aleko). Kompletní výsledky
naleznete na www.mcr2010.wz.cz

Finále MŠMK

Foto J. Matuška

Alexander Onoprienko na UFO 2 zvítězil
v Hradištku při drezurním Mistrovství nanečisto v IM I

Termín CSIO
pro Elite Tour
Pořadatelé 4. ročníku seriálu závodů
Eite Tour využili zrušení CSIO a v uvolněném termínu zahájí letošní seriál Elite Tour
11. září. První závod se tak uskuteční
v Hradištku u Sadské netradičně na otevřeném kolbišti.

INZERCE

SPORT

Český drezurní pohár 2010
Již jen Mistrovství ČR (6.-8. 8.) a poslední dva kvalifikační závody určí finalisty ČDP 2010.
ČDP 2010 pokračoval 16.-18.7. v Nebanicích. Na počtu startujících dvojic v Novice Cup se po Nebanicích nic nezměnilo. Požadovaný počet startů (5) má celkem 19 dvojic a na čele průběžného
pořadí kvalifikace zůstává Hana Vašáryová (CLARISSA - průměrné hodnocení 64,516 %). Na druhé pořadí postoupil Michal Košťál
s WEDDING DAY (63,635) a odsunul Romana Bravence
(DR.SCHIWAGO - 63,596 %) na třetí pozici.
V kategorii Top Ten Cup má pět a více startů 16 dvojic z celkem
46 dosud startujících. Mezi nimi si nadále nejlépe vede Fabrizio
Sigismondi s CHAMBERLAIN (67,158), ale na druhé místo se
dostala Karolina Žižková (DARWIN - 66,988), která v Nebanicích
všechny tři starty proměnila ve vítězství. Michaele Habáskové na
SAPIENS-K (64,824) tak patří průběžná třetí příčka.
ČDP 2010 pokračoval kvalifikačními úlohami 6. až 8. srpna při
MČR v Hradištku u Sadské, kde ovšem startovaly pouze dvojice se
splněnou kvalifikací pro účast na MČR 2010. Proto lze pravděpodobně očekávat „nával“ zájemců o start ve finále ČDP 2010 i na
posledních kvalifikačních závodech po MČR. Ty organizují nejprve
21. - 22. srpna v Těšánkách a potom 29. srpna v Praze v areálu TJ
Žižka Praha. Podrobnosti na www.tjzizka.wz.cz
Ing. Jan Žižka

Mistrovství
v Rudné
V sobotu 17. července uspořádal JK Amír v Rudné pod Pradědem mistrovství severní Moravy v drezuře. V kategorii pony se
zúčastnilo osm pony a titul získala domácí Viktorie Theimerová
se SAGAR 1.
V kategorii dětí a juniorů bojovalo o titul devět dvojic a mistryní
se stala Vendula Dosedělová COLIN 2 z JO Pegas Loučany.
Poslední mistrovskou kategorií
byli mladí jezdci a senioři a zde
se z titulu radovala domácí Naďa
Knopová na BARBUCHA.

Mistryní na pony se stala Viktorka
Theimerová na SAGAR 1

Foto M. Pánka

Zdeňka Vávrová na OLYMPIA 94 (Mazva Čakov) zvítězila v závěrečné
soutěži (-L*-) dvoudenních závodů na Ptýrově (30.7.-1.8.). Pořadatelé
zasluhují pochvalu především za to s jakým přehledem zvládli záplavu
startů. V neděli odstartovalo 380 dvojic. Téměř stále byli na kolbišti 3 - 4
koně a celý den běželo vše dokonale. I tak se skákalo téměř 12 hodin.
Kompletní výsledky naleznete na www.farmaptyrov.cz

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

Ve středu 28. července
zemřel v Benátkách nad
Jizerou chovatel a majitel
koní Miroslav Hlaváč.
Z jeho produktů je nejslavnější potomek Rock ’n Rolla
ORIDO Suprachor, který
získal s Lenkou Matunovou i
mistrovský titul žen.

Výsledky
Jaroměř - Josefov 17.7. dvouf.
sk. 90/100 cm (9) 1. Sedláčková Astrolog (JK Zálesí), dvouf. sk.
100/110 cm (9) 1. Černý - Kasekta
(Paradiso-Fassati), -ZL- (14) 1. Kricnarová - Palis (JK Gotex), -L*- (8) 1.
Černý - Nil 1 (Paradiso-Fasasti).
Hostouň 17.7. -Z- (18) 1. Krejčová – FRÁZE 2 (JK Stáje Štětice), ZL- (16) 1. Němcová – VICTORY
(Statek Úněšov), -L- (10) 1.
P.Dohnal – SHAKESPEARE 1, 2. P.
Dohnal – ZERAFINA (Dohnal), 3.
Faina – VIRTUOS (Stáj Faina), -S(5) 1. P.Dohnal – SHAKESPEARE 1,
2. P. Dohnal – CAMELOT (Dohnal),
3. Zahoř – MODETA (Pavel Zahoř).
Těšánky 17.-18.7. drezura -Z 1(9) 1. Svrčinová - VASABI H+H (JS
Bzenec), DU 09 (13) 1. Turčynová -

TREVIS Jospo (Azavero), DD 09 (14)
1. Škardová - MAWERICK (Havl
Brod), DJ 09 (13) 1. Škardová MAWERICK (Havl Brod), -L 4- (10) 1.
Škardová - LANDLORD (Havl Brod),
JU 09 (12) 1. Škardová - LANDLORD
(Havl Brod), JD 09 (12) 1. Rosická ARMEN (SVK), SG (9) 1. Vaňková FURINA (Sever Brno), -Z 1- (9) 1.
Raidová - RAMIREZ-HF (Hřebčín
HF), DU 09 (15) 1. Naštická ELBRUS (SVK), DD 09 (15) 1.
Naštická - ELBRUS (SVK), DJ 09
(16) 1. Škardová - MAWERICK (Havl
Brod), -L 4- (10) 1. Škardová - LANDLORD (Havl Brod), JU 09 (17) 1.
Škardová - LANDLORD (Havl Brod),
JD 09 (17) 1. Sedláčková - DUBEL
(Stáj Jelínek), SG (7) 1. Kohút DESIR (SVK).
Hradištko 21.7. ČŠMK -ZL- 4letí
(18) 1. Pařenica - BUSTER#S BALDUR (Audit Sulice), -L*- 5letí (18) 1.
Pařenica - SARAH SUN (Audit Sulice), 2. Vrubel - QUEEN C (JS Cís.
ostrov), 3. Tomaidesová - GENTLEMAN 2 (JK Louňovice), -S*- 6letí
(17) 1. Vachutka - CONCEPTA (TJJ
Pegas), 2. Vrubel - SILKANNA (JS
Cís. ostrov), 3. Štětina - ELIAS-S (JS
Schneider), -S*- 7letí (8) 1. Doležal
F. - KENWOOD (ČJK).
Klatovy 24.7. -Z- (21) 1. Mašková
- JITŘENKA (Smaha Dýšina), -ZL(20) 1. Vítovcová - ADVENTURE

Foto M. Litovová

První mezinárodní závody letošního roku v endurance (CEI*), v rámci kterých proběhlo i seniorské mistrovství 2010, uspořádali ve dnech 23.-25. července v Mikulově. Na programu byly mezinárodní soutěže na 136 km a 98 km. Mistrem ČR se stal
Petr Jadlovský na ARSAN, který zvládl 98 km průměrnou rychlostí 17,326 km za
5 hodin 39 min a 22 sekund (zcela vlevo). Stříbro získal Miroslav Drásal s PREDATOR (JO La Sard) před Evou Machkovou na SIGITA (JK Shagya Vilémov).
VUE (Zduchovice), dvouf. sk.
100/110 cm (42) 1. Abík - NANU
(Abík), -ZL- (57) 1. Šoupal - COTILLA-K (SK Olympia), stupň. obt. do
120 cm (46) 1. Crnková - MILKY
WAY (Bost B), -L*- (42) 1. Crnková MILKY WAY (Bost B), 2. Skálová ZILWESTER (Třeboň), 3. Krulichová
L. - NIKOLA 10 (Zduchovice), dvouf.
sk. 110/120 cm (19) 1. Matějka KAR KAR MM (Eggersmann Caro
As), -L*- (42) 1. Jandourek - BOR-

GIO (Karsit), 2. Kabátová - VIKTORIA (Nesměň), 3. Radová - FELICITAS 1 (ARS Čes. Budějovice), -L**(43) 1. Krulichová L. - NIKOLA 10
(Zduchovice), 2. Sůrová - ZEIMON
(Vasury), 3. Kmínek - HARDY 1
(Rokmi), -S**- (40) 1. Flisníková CRYSTAL (Flisník), 2. Sůrová - ZEIMON (Vasury), 3. Kabátová - NAOMI
(Nesměň), -ST*- (21) 1. Šínová SAMANTHA 1 (JS Equitana), 2.
Kopecká - JUST A MELODY VZ (JK

Poděbrady), 3. Půlpánová - DESTINY (Benátky u Sázavy).
Ostrava 31.7.-1.8. Oblastní mistrovství děti, juniorů a mladých jezdců
děti (16) -Z+ZL- 1. Chlanda - DELLA (TJ Omega Sobotín), ml. junioři
14-16 let (6) -ZL- 1. Byrtusová - LE
PLATON Jolanka (JK Chotěbuz), st.
junioři 17-18 let (14) -L**+S**- 1.
Vachutková - KORNET 1 (JO Dubicko), ml. jezdci (8) -L**+ S- 1. Flisníková - EURA (JK Equiteam Flisník).

V sobotu 17. července se v Hostouni konaly skokové závody
a závěrečné dva parkury (-L- a -S-)
ovládl Petr Dohnal na SHAKESPEARE 1. Vítěze dekoruje hlavní
rozhodčí Mgr. Věra Jáchimová.
(Jiřičná), -L*- (5) 1. Hladík - KOLIZE
(Klatovy-Luby).
Hradištko 24.7. John Deere Cup Z- 1. a 2. rokem (14) 1. Hochman MERLYN 3 (Křečovice), -Z- děti a
jun. (7) 1. Krulichová L. - TOP DEJA

Miloš Chlanda na DELLA (Omega
Sobotín) se stal v Ostravě dětským mistremseverní Moravy
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