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Tﬁikrát o medaile
Uplynulých 14 dní mělo být pro jezdce a organizátory především vyvrcholením celosezónní
přípravy při národních šampionátech, které byly na programu hned tři. Jezdecké svátky však
zkomplikoval další brutální rozmar počasí, a tak se na mnoha místech změnily především
v souboj s přívaly vody. Nejhorší to bylo o víkendu 6.-8. srpna, kdy v pátek a sobotu přívaly
vody změnily všechny závodiště v jedno velké jezero. Drezuristé v Hradištku se schovali do hal,
ale v Pardubicích se muselo o tři sady medailí ve všestrannosti soutěžit venku.

Mokré Pardubice
Jako tradičně byl o soutěže všestrannosti
v Pardubicích obrovský zájem. Týden po
úspěšném ME se do Pardubic chystalo přes
200 koní pro mistrovské soutěže mladších
a starších juniorů a dvou kategorií pony. Dále
byly na programu i další čtyři rámcové soutěže, které vyvrcholily druhým Memoriálem
Milady Barešové (-L-) a soutěží CIC*. V průběhu pátku také do Pardubic téměř všichni
přihlášení dorazili. Soutěže byly naplánovány
do dvou dní (v sobotu drezura a parkur,
v neděli cross) .
V sobotu se sice začalo normálně soutěží ZL-, ale ta musela být v průběhu dopoledne
kvůli dešti přerušena. Hodiny se čekalo na
zlepšení počasí, ale stále více bylo jasné, že
naplánovaný program se již nedá stihnou.
V zájmu uskutečnění alespoň šampionátových
soutěží tak byla zrušena soutěž hobby a -La skoro 80 koní po vrácení startovného odjelo
domů. Po zmírnění deště se pak pokračovalo

a při obrovském nasazení pořadatelů i jezdců
se nakonec podařilo dokončit soutěž -ZL-,
všechny mistrovské soutěže a i mezinárodní
CIC*. Jak to ale v Pardubicích vypadalo, dokumentují fotografie Jiřího Bělohlava.
Naštěstí déšť docela slušně přežilo travnaté kolbiště, ale v trati nedělních crossů musely být udělány korekce.

Čtyři sady medailí
A tak byl téměř malý zázrak, že se nakonec v neděli odpoledne, která byla občas až
zlomyslně slunečná, rozdělovaly všechny
sady medailí. V kategorii mladších dětí (12-13
let, 9 start.) zvítězila Viktorie Theimerová na
SAGAR 1 (JK Amír) před Annou Ladvičkovou
s LA QUERIDA (JS Řitka) a Anetou Regnarovou na KUBA 3 (JS Plundra).
Starších dětí (14-16 let) bylo patnáct a na
trati -ZK- si po dvou dnech zlato vyjezdila
Petra Přidalová na LUK 11 (Odložil) před
stříbrnou Martinou Chramostovou s PACIFIK
(Kolesa) a Dianou Kochlefflovou s RUMI
JAMES (JS Alfa).
Foto J. Bělohlav

Viktorie Theimerová se SAGAR (JK Amír)
zvítězila k kategorii mladších děti na pony
Mlaších juniorů se na mokrém startu sešlo
deset. Zvítězila Martina Chramostová na JEŽ
(Kolesa) před Andreou Beranovou s TINA
TURNER (JK Humpolec) a Veronikou Plucarovou s IKARUS 1 (JK Nika).
Poněkud prořídlou startovni listinu starších
juniorů nakonec zaplnila pouhá čtveřice jezdců a na čele se jasně usadily sestry Příhodovy. Zvítězila Lucie na EXOTIKA před Veronikou s IMPOSANT RULES (JK PAM). Bronz
si odnesla Dominika Kellerová a CORRADO
(Konwest).

CIC*
Za účasti dvou rakouských a jednoho slovenského jezdce zůstalo mezinárodní prvenství doma a mezi 16 dvojicemi zvítězila
domácí Anna Makovská s GOLDIE 1.
Kompletní výsledky naleznete na
www.pardubice-racecourse.cz

Drezura v hale

Část pardubickcýh stájí při přívalových deštích v sobotu 7. srpna

Drezurní šampionát byl letos, po dvou
ročnících na Trojském ostrově, svěřen jezdeckému středisku Equus Kinsky v Hradištku u Sadské. Areál manželů Půlpánových
postupně vyrůstá do střediska nejvyšší
možné kvality. Letos v zimě přibyla druhá
hala a před letošním šampionátem byl
moderně upraven povrch otevřeného kolbiště. Když v Hradištku letos v červenci
dokončovali povrch ještě netušili, jaká
(Pokračování na str. 2)
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zkouška jej čeká. Povrch byl již dvakrát
zasvěcen při skokových i drezurních závodech a zdálo se, že nic nestojí v cestě zdárnému průběhu šampionátu, který se konal
ve dnech 6.-8. srpna.

Meterologové to věděli
Předpověď počasí pro první srpnový
víkend však byla hrozivá. Meteorologové
varovali před záplavami a jejich obava byla
zcela na místě. Pršelo nejenom v Pardubicích, ale úplně všude. Dnes je již každému
jasné, že kdyby nebyl šampionát právě
v Hradištku, byly by určitě letošní souboje
o drezurní medaile zrušeny anebo program
drasticky omezen.
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Lucie Knotová na SILVAR (-ZL-) byla
v Pardubicích jednou z posledních, která
před zastavením soutěží dokončila parkur
Možnosti areálu ale nabídly řešení a již
v průběhu pátku byl obdélník přemístěn pod
střechu. V té chvíli se ještě jednalo o pracovní obdélník, protože pořadatelé doufali, že se
sobotní katastrofická předpověď nevyplní.
Nakonec se ale celý sobotní a polovina
nedělního programu odehrávala v hale. To
sebou sice přineslo určité nepříjemnosti
(např. nebyla splněna předepsaná vzdálenost diváků od obdélníku), ale v zájmu dodržení soutěžního harmonogramu bylo jediné
možné řešení všemi přijato. Jezdcům se
v hale dokonce tak zalíbilo, že když se neděle probudila do klimaticky příjemného dne,
ven se jim nechtělo.

Když nedělní slunce začalo vysoušet nový
povrch otevřeného obdélníku, rozhodli se
pořadatelé, především v zájmu televizního
přenosu, dokončit program venku. Jezdci se
však obávali dalšího přechodu a tak se o místo konání finálových volných jízd mladších
juniorů, mladých jezdců a seniorů strhl boj. Po
zhruba dvouhodinovém odkladu, při kterém
došlo i k prudkým výměnám názorů, nakonec
pořadatelé dokázali povrch připravit natolik,
že se závěr šampionátu konal venku. Jezdci
si alespoň vymohli, že byl povrch upravován
po každém třetím startujícím. Z diváckého
pohledu se to však zdálo zbytečné, protože
nový povrch držel velmi dobře.

Dvě družstva o medaile
O druhé vzrušení závěrečného dne se
postarala soutěž družstev. K té se přihlásily
pouze tři týmy a bohužel jeden z koní východočeského družstva těsně před mistrovstvím
onemocněl. Soutěž by tak musela být zrušena a tak byla narychlo do Hradištka povolána
náhradní dvojice (Krupková - SAMET Kačenka), i přesto, že majitelka koně (Jitka Vachulková) pořadatelům i vedoucímu oblasti sdělila, že pro start na šampionátu dvojici těsně
chybí předepsaná kvalifikace. Narychlo byla
verbálně přislíbena výjimka a souboj tří celků
proběhl v plném rozsahu.
Po odjetí druhého kola a vyhlášení výsledků (problematické družstvo bylo na 2. místě),
hlavní rozhodčí oznámil, že o údajné výjimce
pro východočeský tým neví a právě pro
nesplnění předepsané kvalifikace musí celek
ze soutěže diskvalifikovat. Celý případ bude
mít ještě dohru u disciplinární komise, ale na
první pohled má celá kauza až příliš mnoho
neuvěřitelných otazníků. Jistě bude zajímavé
zjistit, proč byl kůň s neskrývaně nesplněnou
kvalifikací ke startu přemluven a vůbec připuštěn. Když už se tak ale nakonec stalo
a na samý závěr bylo rozhodnuto o nemožnosti tento nedostatek tolerovat, zůstává
otázkou, proč nebyla celá soutěž anulována.
Vyhlášení mistrovské soutěže za účasti pouze dvou celků (Jižní Morava a Praha) je
vskutku kuriózním porušením základních pravidel mistrovské soutěže.

Starší junioři
Jako druhá byla, ještě v hale, v neděli
dokončena soutěž st. juniorů. Ti měli předepsány úlohy JD+JD+vJ a na startu se jich
sešlo devět. Zcela jasně si po třech vítězstvích zlato odnesl Michal Knoflíček na
CLIPP (JK Taur Brno) s průměrem 62,408%.
O druhé a třetí místo svedly vyrovnaný souboj dvě jezdkyně a poměrně těsně byla
úspěšnější Simona Spurná na LIKEUR (Flanagan) před Terezou Pechmanovou
s DADAJ (Kolesa).

Pozici na čele seniorské drezury potvrdil Fabricio Sigismondi na
CHAMBERLEIN

Lucie Soustružníková na LALIQUE (PM
Brno) zvítězila mezi mladými jezdci. Radost
ze zlaté medaile měla i její maminka.

Děti
Pod střechou se ještě dojela i dvoukolová
soutěž dětí (DD + DJ). Zlato nakonec těsně
získala dvakrát druhá, ale v součtu těsně nejlepší Michaela Pavlisová (BARON TRENK,
JS u Ryzáčka). Stříbro získala Martina Kučerová (BODO, Leonix OS) před Kateřinou
Rosickou (GERONIMO-R, JK Céva).

Závěr venku
Po polední přestávce vyplněné horečnou
úpravou otevřeného kolbiště startovala venku
jako první kategorie mladších juniorů 15-16
let. Pro tu byla na mistrovství připravena tři
kola (JU+YJ+vJ).
Své konkurentky jasně převálcovala Kamila Kotyzová na ALICE 3 (JK Stáj Adam). Její
předvedení bylo kompaktní a dokládá kvalitní
a srozumitelnou přípravu, která nabízí další
možnosti vzestupu.
Na druhé příčce skončila Barbora Marešová s FRANCESCO DINO (JK Iluze Makotřasy) před bronzovou Sofií Brodovou na LISSANDRO (Radimovice). Nepopulární čtvrtá
příčka zbyla na nebanickou Karolínu Šimáčkovou (CARUSO V). Ta zůstává ve drezurním světě jezdeckých nadějí jedinou, která se
věnuje i další disciplině a o týden později

Stříbro mezi seniory získala Ema Jančářová na ATHOS 7 (JK Vega
Brno)
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KOMENTÁŘE
Lucie Přikrylová na LEONA 4 (Derby) před Adélou Půlpánovou na LA
GABANA
(Benátky
u Sázavy) a Danielou
Rothovou s CARINA 3
(JK Chadeva).

startovala na skokovém šampionátu ve Zduchovicích.

Mladí jezdci
Všichni mladí jezdci, kteří dokončili prvá
dvě kola (SG + YJ), postupovali do finále
s volnou jízdou (vY). Finále byla určena nejlepším deseti a mladých jezdců bylo po dvou
kolech pět. Svým věkovým kolegyním zde
zcela vévodí dvojice Lucie Soustružníková
a Soňa Krčmářová. Loňská mistryně Lucie
Soustružníková na LALIQUE (PM Brno)
obhájila titul a Soňa Krčmářová na WEYDENSTERN (JK Epona Praha) se musela
spokojit se stříbrem. WEYDENSTERN je sice
drezurně výrazně impozantnějším koněm než
LALIQUE, ale předvedení brněnské jezdkyně
bylo velmi vyrovnané a bez hrubých chyb.

Senioři
Ale poté se již všichni těšili na seniorskou
kategorii. Ta měla na počátku 13 startujících
a o účast ve finále se bojovalo ve dvou
kolech IM I.
Finálová desítka byla tradičně rozdělena
do dvou skupin, ale protože se povrch upravoval po každých třech jezdcích, bylo poněkud méně čitelné rozdělení jezdců. I tak bylo
po prvních dvou dnech zřetelné, že mistrovský titul jen stěží unikne Fabriciovi Sigismondi na CHAMBERLAIN (Dresage Academy).
To se potvrdilo a dvojice s přehledem zvítězila s průměrem 67,726%.
Skutečný souboj se tak mohl rozpoutat
pouze o stříbro a na něj si, vedle mírně favorizované Emy Jančářové (ATHOS), mohla
pomýšlet i postupně se zlepšující se Karolina
Žižková s DARWIN (TJ Žižka Praha). Karolině Žižkové se však nepovedla sobotní úloha,
ve které ztratila na svoji sokyni až příliš mnoho bodů. Dvojice z Trojského ostrova ale
zvládla velmi dobře závěrečný kür, který rozhodčí ohodnotili 66,350% jako druhý nejlepší.
Naopak Ema Jančářová asi nejvíce doplatila
na změnu prostředí a ATHOS byl ve volné jízdě nesoustředěný a především cvalové pasáže se nevydařily. V celkovém pořadí až pátý
výsledek 63,600% dal na chvilku K. Žižkové
naději na stříbro. Po několika minutách napětí
bylo ale spočteno, že i tak se ještě brněnská
jezdkyně na druhé příčce udrží. Seniorské
mistrovství tak skončilo podle papírových
předpokladů. Čtvrté místo obhájila Kateřina
Říhová na GUARDIAN ANGEL (JK Sant
Aventin) před mladou jezdkyní Adélou Neumannovou na EDIE 1 (JC Zájezd).
Spokojený Fabricio Sigismondi na závěr
šampionátu připustil, že se s CHAMBERLEIN
pokusí v příští sezóně o vstup do úrovně GP.
Jarní část sezóny 2011 pak naznačí, zda se
v ní dvojice zabydlí, anebo se opět vrátí o stupeň níže. Spokojena byla i majitelka CHAMBERLEINA Petra Minářová, která na bavorském COCONUT 13 při své šampionátové
premiéře nejenom postoupila do finále, ale
po slušné volné jízdě skončila na konečném
8. místě.

Ve Zduchovicích
rutinovaně
O týden později se o národní medaile utkaly děti a obě juniorské kategorie ve skákání.
Pořadatelství šampionátu bylo opět svěřeno
dostatečně ověřenému pořadateli a role se
ujala společnost Ladislava Krulicha La Boheme ve Zduchovicích. Zduchovický areál opakuje již loni vyzkoušený model dvou šampionátů a týden po velkých koních zde následně
soutěží o mistrovské tituly ve dnech 20.-22.
srpna drezurní i skokoví jezdci na pony.
Do Zduchovic dorazila slušná startovní
pole. Bohatá byla i soutěž družstev, kterých
se na start postavilo devět.
Mistrovství si vedle jezdců užili i diváci.
O ty bylo postaráno nejenom výborným
gastronomickým zázemím, ale i velmi
divácky zajímavými kursy Jana Šímy a Václava Drbala.

Družstva jsou
prima
Následovala soutěž
oblastních družstev, kterých bylo ve Zduchovicích
devět. Soutěž družstev si
staronově definitivně
vybojovala pozici na šampionátech a je to tak dobře. Sice nemá nějakou
zásadní roli ve výkonnostním růstu, ale umožní
účast na šampionátu
výrazně větší skupině
jezdců. Především pak
podpoří soutěžní klima
Dětskou mistryní pro rok 2010 se ve Zduchovicích stala Lucie v rámci oblastí, ale stmeluPřikrylová na LEONA 4 (Derby)
je pocit sounáležitosti
všech i v rámci celé ČR.
Výborným nápadem bylo i to, že organizáZde byla rozeskakování hned dvě. O bronz
toři nechali většinu soutěží otevřených, a tak
bojovaly týmy středních Čech, Karlovarska
si mohli další starty naplánovat i ti jezdci, ktea severní Moravy 2. Nejlepší byli Moraváci
rým se vstupní mistrovské závody nevydařily.
a v té chvíli byla zřetelná hegemonie oblasti
nad zbytkem ČR. Tým severní Moravy 1 byl
totiž připraven k rozeskakování o zlato. Bylo
tak jasné, že oblastní vedoucí Pavel Hudeček
Zduchovičtí pořadatelé tradičně otevírají
odveze hned dva poháry. Několikaleté setršampionáty slavnostním nástupem jezdců
vávání na čele týmových soutěží, ale tento(bez koní), který se koná na závěr prvního
krát přerušilo družstvo severních Čech ve
soutěžního dne. Nástupy při závodech
složení Jakub Smrčka (RAPHAEL), Michaela
a mistrovstvích si pamatují mnozí starší jezdMiňovská (DUMA), Jan Cejnarová (CALET)
ci. V novodobém soutěžním kolotoči by se
a Michaela Stránská (ARIADNA 1).
mohlo zdát, že je již mírným anachronismem.
Rozeskakování obstaral vždy jeden
Každý, kdo ale vydržel do pátečního večera
zástupce týmu a nejpevnější nervy prokázal
a nástup jezdců rozdělených podle oblastí
za Severočechy Jakub Smrčka. Zajistil tak
sledoval, musel uznat, že půlhodinka strávená na kolbišti byla velmi slavnostním a příjemným momentem. Ten
jasně oddělil mistrovství od standardních závodů. Přispěl k tomu
nejenom náš reprezentant Jaroslav Jindra, který na koni a se státní vljakou přivedl soutěžící jezdce,
ale i zahajovacím slovem ředitel
závodů Ladislav Krulich. Myslím,
že mile překvapeni byli i ti, kterým
se původně na „nástup" nechtělo.

Slavnostní zahájení

Vede dětská
reprezentace
První v pořadí soutěžily o titul
mistra děti (ZL+L*+L**). Na počátku soutěže měla startovní listina
27 jmen. Řada jezdců však startovala s více koňmi. Konečné rozhodnutí muselo padnout před
závěrečným nedělním kolem.
O titul se tak utkalo konečných 17
dvojic. Plná šestice nastupovala
k tomuto střetnutí se dvěma nulami
z předchozích kol. V ní nechyběli
ani naši reprezentanti z Jardy Adéla Půlpánová, Nicola Grünthalová,
Lucie Přikrylová a Tina Šalková.
Společně s nimi se dvě nuly podařily i Michalovi Hykovi na GOLTARA (JK Ptýrov) a Daniele Rothové
na CARINA 3 (JK Chadeva).
Nakonec čtveřice dětí překonala
poslední kolo se 4 body. Hned
o první sadu medailí se tak rozeskakovalo a v té chvíli ještě nikdo
netušil, že rozeskakováním bude
letos vrcholit souboj úplně všech
kategorií.
V tom prvním zbyla bramborová medaile na Nicole Grünthalovou s NIAGARA LA JUST (Opřetice), která jediná chybovala.
O medailstech tak rozhodoval čas
mezi po rozeskakování bezchyb- Titul mezi ml. juniory získal Michael Mácha před Lucií
nou trojicí. Zlato si vybojovala Krulichovou a Ondřejem Šrámkem
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této oblasti vůbec první zlatou medaili v týmové soutěži.

Mladší junioři
Kategorie jezdců 14-16 let měla na startu
prvního pátečního kola 35 dvojic. Opět zde
byla řada jezdců s více koňmi a tak v posledním kole se o titul utkalo 23 dvojic. Soutěžícícm
poněkud zkomplikovala cestu mistrovstvím velká voda, kterou stavitelé zařadili ve druhém
kole (-L**-).
Po nedělním -S**- byla opět na medailových pozicích tlačenice. O bronz se rozeskakovali Ivana Hronová (TIMPEX ÁBRÁND)
a Ondřej Šrámek (HELA H Strojmotiv). Ten
byl úspěšnější a jako příslušník TJ Primátor
Litomyšl udělal radost i chovateli koně a propagátorovi linie Przedswit Rudolfovi Skřivanovi st. Ten se pak radoval ještě jednou,
když v soutěži zvítězil Michael Mácha na
CHVÁLA 1, která se narodila z CHRISTY,
opět produktu z hřebčína
v Suché. Nemenší radost
pak měla celá stáj
3K Přední Lhota v čele
s dědečkem vítěze Josefem Kurkou. Se stříbrem
se musela spokojit domácí Lucie Krulichová na
NIKOLA 10.

DISKUZE
Stejně jako v minulém roce si ale zduchovičtí dlouho neodpočinou, protože již nyní se
ve Zduchovicích opět soutěží a o medaile
bojují ve skocích i drezuře děti na pony.

Matuška boduje
Není tomu tak dlouho, co bylo pro pořadatele jezdeckých závodů obtížné zajistit
kvalitního hlasatele. V současném pojetí
moderního průběhu závodů řekněme spíše
moderátora, který vedle hlasatelské funkce
významně ovlivňuje i svižný průběh závodů. Vedle Aleše Suchánka, který je již dnes
v této pozici dobře zavedený, sledujeme
nyní stoupající popularitu dalšího pohotového a zasvěceného spíkra, kterým je Jan
Matuška. Jan Matuška je již v jezdecké
společnosti dostatečně znám a do podvědomí vstoupil nejprve prostřednictvím soutěží pony. Postupně převzal moderátorskou funkci při pravidelných soutěžích ve
Zduchovicích. Nyní ale začínají jeho služby
využívat i další pořadatelé. Jeho projev

Starší junioři
O vyvrcholení dne se
postarali jezdci ve věku
17-18 let. Těch bylo na
počátku 42 a do finálového třetího kola postoupilo
hned šest dvojic s nulou.
I zde se vyrovnaný průběh soutěže postaral
o rozeskakování. Opět se
o tři medaile utkali čtyři
dvojice. Tentokrát přišla
zkrátka loňský mystrině Jan Matuška zpovídá ve Zduchovicích mistryni Lucii Přikrylovou
ml. jun. Kristina Stonjeková na VIDINA 1
(Marengo). Bronz získal Jakub Smrčka na
SALOME 4 (JK Třebívlice).
O zlato svedly největší souboj dvě jezdkyně, Alžběta Vojtková na GARFIELD 2 (Melichar) a Lenka Vachutková s KORNET 1
Letošní šampionáty budou mít ještě
(Dubicko). Alžběta Vojtková působila v rozedohru u disciplinární komise, která bude
skakování rutinovaně a jistě, tak jako ve všech
rozplétat dva nedořešené případy. Jeden
svých parkurech. Již se zdálo, že právě jí
se týká drezurní soutěže družstev. O rozbude patřit zlato. Lenka Vachutková se však
hořčení, které vře pod povrchem drezurní
nenechala znervóznit a byla precizní a rychlá.
společnost jsme se již zmínili v článku
Souboj nejstarší juniorské kategorie se tak stal
o MČR v Hradištku. Vše naznačuje, že by
krásnou tečnou za vydařeným šampionátem.
všichni zúčastnění chtěli, aby černý Petr
zbyl v ruce majitelky koně východočeského
týmu Jitky Vachulkové. Ta se ovšem cítí
poškozena, protože ke startu v Hradištku
Letošní kvalifikaci pro finále ČDP uzabyla přemluvena a byla i ujištěna, že výjimvřou poslední dva závody. V Těšánkách
ka bude drezurní komisí udělena. Nehodlá
21.-22. srpna a 29. srpna v TJ Žižka Prase proto smířit s rolí, že uvedla rozhodčí
ha. V Hradištku u Sadské byl počet dvojic
v omyl úmyslně a je připravena o celém
startujících v ČDP, vzhledem k potřebné
průběhu disciplinární komisi podrobně
kvalifikaci pro start na MČR, nižší. Do kateinformovat.
gorie Novice Cup se započítávaly čtyři souDalší kauza se týká skutečnosti, že proti
těže (JU, JD, JD a JU). Pro kategorii Top
národním pravidlům proběhla i seniorská
Ten Cup to bylo celkem šest úloh (SG, SG,
skoková soutěž a mistrem ČR se stal polIM-I, YJ, SG a IM-I). Do čela průběžného
ský občan Lukasz Koza. Jeho státní přípořadí kvalifikace rázně vykročila Kamila
slušnost sice není v přímém rozporu s praKotyzová s ALICE 3, která v Hradištku zísvidly, ale splněna nebyla podmínka
kala mistrovský titul.
12měsíčního pracovního poměru na území
V kategorii TOP TEN CUP se do postuČR. Ta sice nehovoří o tom, že by měl být
pové desítky dostala z MČR stříbrná Ema
tento pobyt nepřetržitý a dává tak určitý
Jančářová (ATHOS 7). Poslední postupové
prostor pro dodatečné vytvoření předepsamísto drží po MČR Adéla Neumannová
né spolupráce v minulosti, ale takové důka(EDIE 1), ale je ve vážném ohrožení dvojizy budou jistě předmětem spekulací
cemi s menším počtem startů - Z.Skripová
o jejich korektnosti. Smutné je pouze, že za
(MONTEK), E.Kotyzová (LITTLE JOE)
selhání kontrolních mechanismů, které
a i s dosud pouze třemi starty P.Dvořáčkoměly včas tyto chyby odhalit, budou trpět
vá (ZIFAN). Soupeření o účast ve finále
jezdci a sport vůbec. Protože o druhém
může být ještě hodně zajímavé - věřme, že
místě východočeské oblasti v Hradištku, či
bude rozhodnuto opravdu kvalitními výkony
zlatém výkonu Lukasze Kozy v Martinicích
- ne "rozdáváním" procent. Podrobnosti na
není žádných pochyb.
Cyril Neumann
www.tjzizka.wz.cz
ing. Jan Žižka

Dvakrát
disciplinárka

ČDP 2010 na konci

výrazně oživil i letošní drezurní šampionát
v Hradištku. Pro pravidelné návštěvníky
drezurních soutěží byl jeho hlas osvěžujícím překvapením. Moderováním však možnosti firmy "Jan Matuška" nekončí a společně s obsluhou mikrofonu stejně
brilantně zvládá i výsledkový servis. A protože v srpnu je Jan Matuška takto důležitou
osobou hned na třech šampionátech
(MČR-D Hradištko, MČR-S D/J/Y Zduchovice a MČR-S/D pony Zduchovice) naleznete i výsledky z Hradištka na jeho webu
www.mcr2010-wz.cz

Konec v Dublinu
V Dublinu byla v pátek 6. srpna vyluštěna
poslední tajenka letošní Superligy o čtvrtém
sestupujícím. Konkůr v Dublinu je jedním
z vrcholů světového kalendáře a Pohár národů pod názvem Aga Khan Trophy se zde jezdí
od dvacátých let minulého století. Autorem
parkuru byl Angličan Bob Ellis, který bude stavět OH v Londýně. Jeho kurz byl obtížný.
Hodně chyb bylo na obou kombinacích a problémy dělaly i dvě stacionáty před i za vodním
příkopem. Čistých parkurů bylo v prvním kole
osm a ve druhém devět. Dva jezdci vítězného
týmu zůstali bez chyby v obou kolech. Do soutěže už podruhé nenastoupili Poláci, kteří si
raději vybrali přijatelnější Bratislavu.
Holanďané, kteří k záchraně potřebovali
získat o dva body více než Španělé, rozjeli
soutěž ve velkém stylu. Po prvním kole vedli
současně se Švédy se čtyřmi body. Američané měli osm, domácí Irové, stejně jako Britové
a Francouzi inkasovali 16. Do druhého kola se
dostali ještě Švýcaři a nešťastníci ze Španělska. Do postupující osmičky se letos už po
druhé nevešli Němci s 28 body.
Ve druhém kole šli tři z Holanďanů bez chyby a potvrdili svou suverenitu. Dobře jim
sekundovali domácí Irové, kteří připsali jen
čtyři body. Francouzi měli osm a Španělé spolu s Američany dvanáct. Dvacet dostali Švýcaři a Švédové 28. Do celkového pořadí se to
promítlo takto: 1. Holandsko (4), 2. Irsko
a USA (20), 4. Francie (24), 5. Velká Británie
(28), 6. Švédsko a Španělsko (32), 8. Švýcarsko (40). Superligu pro Holandsko zachránili:
Erik Van der Vleuten - VDL GROEP UTASCHA SFN (Lux Z) 0/0, Jur Vrieling - VDL
BUBALU (Baloubet du Rouet) 4/0, Harrie
Smolders - EXQUIS WALNUT DE MUZE
(Nabab de Reve) 4/8 a Marc Houtzager TAMINO (Numero Uno) 0/0.
Vítězem celoroční týmové soutěže se stali
podruhé za sebou Francouzi a vysokou úroveň si po celý seriál drželi Američané. Velmi
dobří byli Britové spoléhající se především na
ostřílené borce, kteří se loni zachránili až po
protestu u sportovního soudu. Irsko dokázalo
zvítězit v prestižních Cáchách, Němci si několikrát dovolili poslat "B" tým a Holanďané se
zachránili za pět minut dvanáct.
Sestupujícími jsou Španělé, kteří nedokázali odpovědět na drtivý holandský závěr. Nutno
jim přiznat, že jejich výkony po celou dobu
seriálu byly dobré a na sestupovou příčku se
dostali až v posledním kole. Mnoho toho letos,
kromě domácího vítězství, nepředvedli Švédové a zklamali i úřadující mistři Evropy ze Švýcarska. Poláci vysloveně nestačili a ani v jedné ze šesti soutěží, které absolvovali, se
nedostali do druhého kola, nezískali ani bod
a ani Euro dotace. Na jejich příkladu je vidět,
jaký je propastný rozdíl mezi pětihvězdičkovými Superligovými a těmi ostatními ať čtyř nebo
dokonce tříhvězdičkovými CSIO. Konečná
tabulka Meydan FEI Nations Cup po osmi
kolech: 1. Francie (53.5), 2. USA (44.0), 3.
Velká Británie (42.5), 4. Irsko (38.00), 5.
Německo (35.5), 6. Nizozemí (31.00). Sestupují 7. Španělsko (25.5), 8. Švédsko (18.00),
9. Švýcarsko (16.00) a 10. Polsko (0). Tato
čtyři družstva nahradí v příští sezóně, kdy
bude v Superlize soutěžit osm týmů, Belgie
a Itálie, které už mají postup zajištěn. Podrobnosti najdete na www.dublinhorseshow.com

ZE ZAHRANIČÍ

ZE ZAHRANIČÍ

V Bratislavě zářila Natálka
Jediným letošním
oficiálním
výjezdem
naší
reprezentace, bylo
5.- 8. srpna CSIO
Bratislava. Bratislavské CSIO letos
oslavilo úctyhodný
45. ročník a byla to
pro celé Slovensko, jako každoročně, prvořadá
společenská událost. Závody se těšily zájmu médií a samozřejmostí byly i dva televizní přenosy. V čestném
předsednictvu znovu zasedal primátor i několik
ministrů a nad celým konkůrem držel záštitu
slovenský prezident. Bezplatné vstupné podpořilo i přes nepříznivé počasí divácký zájem
a v ochozech se chtěly ukázat všechny místní
celebrity. Tuto akci připravuje po léta prakticky
stejný tým zkušených pořadatelů soustředěný
kolem prezidenta SJF ing. Andreje Glatze. Do
Bratislavy přijelo 88 jezdců z devatenácti zemí
se 197 koňmi a kvalita konkurence byla
v našem regionu nebývalá. Celkový rozpočet
pořadatelských výdajů činil 330 tisíc EUR (více
než 8,25 miliónu korun), z toho na dotacích
bylo rozděleno 100 tisíc.
Trávník kolbiště však značně utrpěl deštivým počasím. Velká průtrž, která se nad Petržalkou přehnala v pátek ráno před Pohárem
národů, přidělala chorvatskému staviteli Eduardu Petrovičovi další vrásky na čele. Bohužel,
i to je důvod, proč ve světě stále ubývají travnatá kolbiště.

co) 4/4 a Philippe Le Jeune - BOYANTE DE
MUZE (Kashmir van Schullerhof) 0/8, s 16
body. Druzí Poláci měli 24 a třetí Francouzi 32.
Za ČR skončilo Švýcarsko, Slovensko, Estonsko, Jižní Afrika, Bělorusko, Hong Kong
a Maďarsko. Po skončení soutěže přišlo za Nathalií Crnkovou mnoho gratulantů a je jen velká
škoda, že CONGO KING v dalším průběhu
závodů už nestartoval.
Celou sobotu bylo plačtivé počasí, ale nám
zvedl náladu Aleš Opatrný v sedle 14letého
hnědáka TITAN R.S. (Jersey). Ve druhé kvalifikaci na Velkou cenu mu mezi padesáti konkurenty k vítězství chybělo pouhých sedmnáct
Foto K. Návojová

Pokračování
v Praze

Patnáct národů
Do Poháru národů se přihlásilo rekordních
patnáct týmů a mezi nimi se naši neztratili.
Obtížnost parkuru byla vzhledem k rozdílným
kvalitám jednotlivých družstev vyvážená. Bez
chyby se přes první kolo dostalo devět jezdců
a tři ve druhém kole. V obou kolech to dokázali dva.
Velkou premiéru si v našem družstvu odbyla 19letá Nathalie Crnková v sedle 10letého
holštýna CONGO KING (Contender). Její rytmická, plynulá jízda ve svižném tempu byla
pro všechny diváky velkým zážitkem a pro nás
skvělá nula od prvního jezdce. Bohužel, WINSTON-G (Kashmir) Zuzany Zelinkové, kterého
soutěž nezastihla v nejlepší formě, udělal čtyři
chyby a hodně náš optimizmus zchladil. Třikrát zaváhal i Jiří Luža s 12letým RONALDO
96 - S (Burggraaf) a ještě dostal bod za čas.
Perfektní by byl Aleš Opatrný - LUKA’S NINJA
(Ganymed), nebýt chyby na posledním skoku.
Po prvním kole jsme se sedmnácti body
postupovali z šesté pozice. Na prvních třech
místech byli Francouzi spolu s Poláky a favorizovanými Belgičany se čtyřmi body, Rakušané měli dvanáct a Italové šestnáct. Za našimi
reprezentanty postupovali ještě Němci
a Řekové s dvaceti body.
Ve druhém kole už byly týmy jen tříčlenné
a všechny výsledky se započítávaly. Natálce se
sice nepodařilo zopakovat fantastický výkon
z prvního kola, ale i tak byla její jízda pohledná
a po dvou zaváháních výsledek osm trestných
bodů. Horší to bylo s naším druhým jezdcem.
Jiří Luža pod dojmem nepřesvědčivého prvního
kola o přestávce vyměnil americké hackamore,
se kterým RONALDO dva roky chodí za stihlo,
ale k lepšímu projevu to nepomohlo. Čtvrtou
překážku najížděl z velmi pomalého tempa
a dvěma zádržemi se ještě pokoušel zkorigovat
nevycházející vzdálenost. Nic nefungovalo,
dostal se těsně pod skok a RONALDO zastavil.
Bohužel, druhý nájezd byl stejně nepovedený
a tato dvojice byla vyloučena. Tím naše družstvo propadlo na osmé místo.
Zvítězili Belgičané, kteří přijeli ve hvězdné
sestavě Ludo Philippaerts - NOBEL DE VIRTON (Chatman) 12/-, Gregory Wathelet COPIN VAN DE BROY (Darco) 0/0, Dirk Demeersman - BUFERO VAN HET PANISHOF (Par-

Grand Prix Bratislava
Ve Velké ceně se našim nedařilo. Aleš Opatrný s LUKA’S NINJA vzdal, když po sedmé
překážce měl na kontě už šestnáct bodů. Zuzana Zelinková s 10letým holštýnem QUITO (Guinar) se čtyřmi chybami obsadila 31. příčku. Parkur i vzhledem k těžkému povrchu nebyl lehký
a dvouciferný výsledek měla polovina soutěžících. Do rozeskakování se dostali tři bezchybní.
Po dvakrát chybujících Rakušanovi Mathiasu
Rauscherovi s oldenburským 14letým val. LIONEL 38 (Libero H) a v Německu působícím
Jihoafričan Oliveru Lazarusovi s 9letým ryzákem BILLY DE LAUBRY (Skippy II), se cesta
k vítězství otevřela 29letému Němci Timu Holsterovi s 10letým vestfálským hnědákem RASTELLIE 2 (Raphael). Ten již nikam nepospíchal
a zvítězil s jednou chybou.
Výsledky soutěže se započítávaly i do slovenské obdoby Českého poháru - Aegon Cup.
Po tomto závěrečném kole s náskokem zvítězila
Zuzana Zelinková před Marianem Štangelem
a Jozefem Wildem.
Kompletní výsledky na www.csio.sk
V. K. Dvořák - Bratislava

Nathálie Crnková na CONGO KING Gain
byla z českého týmu nejlepší v bratislavském Poháru národů a za týden vyhrála
v Praze sedmé kolo ČSP
setin vteřiny. Zvítězil Tim Holster z Německa
a za Alešem byl se dvěma koňmi Švýcar Paul
Estermann.
V nedělní Malé ceně obsadila Zuzka s WINSTONEM se 4 body 10. příčku, Aleš se stejným
výsledkem v sedle TITANA byl 11. a 12. znovu
Zuzana, tentokrát s 9letou vestfálskou hnědkou
LA PILOTA (Lancer III).

Velká cena Všemil se již několik sezón jezdí
v Praze. Ta letošní se konala 14. - 15. srpna a byla
sedmým kolem ČSP. Do Prahy sjely zástupy jezdců, ale největší seniorská špička tentokrát chyběla.
I pro soutěž juniorů byl velkou konkurencí zduchovický šampionát. Z první desítky umístěných jezdců
dorazili pouze tři. Přednost ČSP dala i Barbora
Tomanová. Ta se stala jasnou vítězkou sedmého
kola DaJ Junior Czech Cup a opět se dostala do
průběžného vedení seriálu.
Na start VC se postavilo 52 dvojic, soutěž byla
opět vypsána na úrovni -ST**-. Těžší parkur Petra
Švece dokázalo překonat pouze pět dvojic čistě.
Do finále pro 13 nejlepších se tak dostali i někteří
jezdci s chybou. Nulu zopakovala a díky nejrychlejšímu času zvítězila úspěšná dvojice z Bratislavy,
Natálie Crnková a CONGO KING Gain (JS Bost B).
Druhou a poslední bezchybnou jezdkyní z obou kol
byla Petra Charvátová na VIGORA. Ta se tak
dostala do vedení pořadí letošního ČSP a s náskokem 11 bodů. Průběžně druhý Martin Šoupal skončil v Praze na 10. místě. S bodovým odstupem se
zatím ve finálové čtyřce drží i Jiří Papoušek a Ludvík Jandourek. Příští týden pokračuje ČSP VC
Ostravy a ihned o týden později VC Plzně.
Tentokrát na Trojském ostrově poněkud vázla
organizace. Závody zdržovaly dlouhé přestávky
a tradičně se soutěžilo bez publika. Pohár pro vítěze chyběl úplně. Doufejme, že v Ostravě bude další
kolo ČSP vydařenější.
K. Návojová
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Německé mistrovství 2010
O druhém srpnovém víkendu se také
jezdil v německém Münsteru prestižní
národní šampionát. Jeho význam je
u našich západních sousedů hodnocen
jen těsně pod medaile z OH, WEG nebo
ME, naroveň s úspěchem na CHIO
v Cáchách či v Hamburském skokovém
derby. Letos zde měli jednotliví kandidáti
Světových her poslední možnost přesvědčit Spolkové trenéry o oprávněnosti své
nominace. Kolbiště je umístěno před nádherným münsterským zámkem a jeho perfektní pískový povrch se v deštivém počasí velice osvědčil.

Isabell Werth vyhrála oba tituly
Devatenáct drezuristů se utkalo o první
medaile v Grand Prix Spécial. Nejlepší byla
41letá Isabell Werth v sedle 14letého ryzáka WARUM NICHT FRH (Weltmeyer), která získala 77,708%. Dobře jí sekundovala
dcera známého trenéra Anabel Balkenhol
s 10letým tmavým ryzákem DABLINO (De
Niro). Za svoji úlohu byla ohodnocena
76,667%. Na třetím místě dostal Matthias
Alexander Rath s 15letým tmavým hnědákem STERNTALER-UNICEF (Sion)
73,750%. Čtvrtý byl Christoph Koschel
s 11letým Donnerhallovým synem
DONNPERIGNON 72,917% a pátý Hubertus Schmidt s 9letým DONNELLY
72,833%.
Dvanáct nejúspěšnějších z první soutěže
se kvalifikovalo do Grand Prix KÜR. I zde
vyhrála se stejným koněm Isabell Werth,
když byla ohodnocena 81,700%. Druhý byl
Matthias Alexander Rath se ziskem
79,150% a třetí Christoph Koschel se
78,150%. Další příčky obsadili Hubertus
Schmidt - 76,850%, Helen Langehenenberg s 11letou ryzkou RESPONSIBLE
OLD (Rohdiamant) - 76,800% a Anabel
Balkenhol - 75,950%.

Čtyři do Kentucky
Drezurní trenér Holger Schmezer také
oznámil čtveřici, která by měla na Světových hrách bojovat o stříbrnou medaili.
Vedle Isabell Werth dostanou důvěru Matthias Alexander Rath, Anabel Balkenhol
a Christoph Koschel. Náhradníkem je
Hubertus Schmidt a v záloze ještě Carola
Koppelmann (Le Bo).

Eva Bitter po čtvrté.
Po roční přestávce, ve které prodělal
dvakrát koliku, se ve skvělé formě na parkuru ukázal 17letý hannoverský plemeník
ARGELITH STAKKATO (Spartan). V jeho
sedle obhájila Eva Bitter mezi ženami již
po čtvrté mistrovský titul. Neměla to však
nijak snadné. Po čtyřech kolech zůstala,
spolu s dalšími třemi konkurentkami s nulovým kontem a o medailích se rozhodovalo
v rozeskakování. Druhá skončila Meredith
Michaels-Beerbaum s 15letým ryzákem LE
MANS (Leubus), třetí Janne-Friederike
Meyer s 12letým holštýnem CHIKA'S WAY
(Caretino) a na nepopulárním čtvrtém místě Tina Deuerer s 9letým běloušem CENTARA (Cento).

Šach mat soupeřům
V hlavní skokové soutěži se představili
všichni kandidáti na nominaci do Kentucky.
Výjimkou byl pouze Marko Kutscher, který
má v současnosti na této úrovni jen koně
CASH a s tím byl v tu dobu ve Valkenswaardu (CORNET OBOLENSKY je ještě
v rekonvalescenci). Jezdci byli prověřeni
čtyřmi obtížnými parkury s krátkými časovými limity. Rozhodovalo se až v závěrečném kole a soutěž byla napínavá do
posledního skoku. Nejlepší formu prokázala Meredith Michaels-Beerbaum, která
v sedle 15letého tmavého hnědáka
CHECKMATE (Contender) udělala jedinou
chybu až na předposledním skoku závěrečného parkuru.
O pouhou čtvrtinu
bodu za Meredith
skončil druhý Christian
Ahmann
se
13letým vestfálským
valachem LORENZO
(Lord Caletto). Další
půl bod postrádal na
třetím místě Alois
Pollmann-Schweckhorst s 12letým hř.
CHACCO-BLUE
(Chambertin). Čtvrtou příčku obsadil
Carsten-Otto Nagel
s báječnou bělkou
CORRADINA (Corrado I) před obhájcem
titulu
Philippem
Weishauptemc
s 10letou Stakkatovou dcerou SOUVENIR.
Nedařilo se Ludgeru Beerbaumovi,
který na GOTHA
(Goldfever) nasbíral
16,25 bodu a obsadil
až 14. příčku. Ani
další reprezentační
kandidátka JanneFriederike Meyer
v sedle holštýna
CELLAGON LAMBRASCO (Achill-Libero H) s 12,25 body
nezářila (12. místo).
V pondělí dopoledne oznámil spolkový
trenér Otto Becker
desítku kandidátů, ze

které bude nominováno pět účastníků Světových her. Jsou to: Ludger Beerbaum
(GOTHA a COUPE DE COEUR), Marcus
Ehning (PLOT BLUE, SABRINA, NOLTES
KÜCHENGIRL), Marco Kutscher (CASH,
CORNET OBOLENSKY), Meredith Michaels-Beerbaum (CHECKMATE), Janne-Friederike Meyer (CELLAGON LAMBRASCO),
Thomas Mühlbauer (ASTI SPUMANTE),
Carsten-Otto Nagel (CORRADINA), Lars
Nieberg (LORD LUIS), Alois PollmannSchweckhorst (CHACCO-BLUE) a Philipp
Weishaupt (SOUVENIR, CATOKI).
Konečná nominace bude uzavřena ještě
tento týden a zveřejníme ji v příštím čísle.
Podrobnosti ze šampionátu jsou na straně
www.turnierdersieger.de

Papoušek
ve Verdenu
Česká republika vyslala poprvé své
zástupce na drezurní chovatelské mistrovství světa mladých koní, které se konalo ve
dnech 4.-8. srpna v německém Verdenu.
Po výběrech na základě dosažených
výsledků v letošní sezoně a zrušení účasti
Terezy Hábové (JAMES BOND), odjely
nakonec na MS Eva Jančaříková - FERRY
(pětiletí) a WAYOMA (šestiletí) a Hana
Vášáryová - LA FLEURETTE (pětiletí).
Žádný český kůň nepostoupil do finále
a tak se nejlépe umístila Eva Jančaříková
na FERRY, která po výsledku 7,88 skončila v malém finále šestá. Hana Vášáryová
s LA FLEURETTE získala lepší ohodnocení v první kvalifikaci - 6,98. V pětiletých zvítězila Holanďanka Emmelie Scholtens
s hřebcem ASTRIX 7 (9.18).
Na WAYOMA získala Eva Jančaříková
v šestiletých známky 6,26 a 6,60. Zlatou
medaili získal Andreas Helgstrand na UNO
DONNA UNIQUE za výsledek 9.46 bodu.
Na poslední chvíli získal startovní pozici
ve Verdenu i Kamil Papoušek s šestiletým
STARNATO (Stakkato). Tomu se dařilo
o poznání lépe. Nejprve skončil v první
kvalifikaci (130 cm) na 14. místě s hodnocením 7,6 b. a potom se líbil i ve druhé
kvalifikaci a získal tak místo v nedělním
finále. Zde již nejlepších 20 dvojic jezdilo
na body a STARNATO s Kamilem Papouškem absolvovali čistě a postoupili do rozeskakování. Tam mezi devíti bezchybnými
nakonec obsadila česká dvojice vynikající
4. místo. Soutěží se za ČR zúčastnila
i Šárka Čapková s CHESTER.
Podrobné výsledky naleznete na:
www.verden-turnier.de

Kamil Papoušek a STARNATO přivezli
z Verdenu 4. místo mezi šestiletými koňmi
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Třetí kolo
ve Ctěnicích
Třetí kolo seriálové soutěže
pro pony O pohár hl. m. Prahy
proběhne 28. srpna v zámeckém
areálu ve Ctěnicích. Na programu budou tradičně dvě soutěže.
zahajovací ponyhadicap -La seriálové kolo ponyhadicap -S. To se pojede jako Cena společnosti Dance and Jump. Rozpis
naleznete na www.jsctenice.cz
Přihlášky na jezdec@jezdec.cz

Hatlovi
se daří
Náš reprezentant a olympionik
Jaroslav Hatla využívá možností
pobytu ve Velké Británii na maximum. Využili jsme jeho krátké
návštěvy ve Zduchovicích při
MČR dětí a juniorů a zeptali jsme
se na novinky britského pobytu:
"Poslední červencový víkend jsem
startoval na WESTWIND EL
DIVO na národních závodech
úrovně tří hvězd v Aston-le-Wals,
kde jsme mezi 84 dvojicemi obsadili 24. místo. Se SECOND
SUPREME nejvíce využívám jednodenních soutěží úrovně jedné
hvězdy. Dařilo se nám 30. srpna
v Carltonu, kde jsme byli třetí cca
ze 40 a o 14 dní později čtvrtí
opět mezi cca 40 soupeři. V Británii se soutěží prakticky každý den
a na startech nižších soutěží se
řadí stovky startujících. Systém je
ale dokonale vymyšlen. Na tyto
závody se musíte přihlásit
v dostatečném předstihu a na
internetu si naleznete čas pro
start v drezuře. Startovní pole je
rozděleno na více oddělení, aby
rozhodčí vše objektivně zvládli.
Např. při závodech v Aston-leWals 12. srpna (dvě hvězdy) byli
koně rozděleni na 7. oddělení.
Jezdí se na sedmi obdélnících
najednou. Po drezuře se jezdec
připravuje k parkuru, který již
nemá pevné pořadí. V momentě
jak je dvojice připravena, oznámí
to vedoucímu opracoviště, který
ho pak umístí do průběžně vytvářené startovní listiny. A po parkuru se ihned absolvuje cross.
Nejvíce si ale cením toho, že
jsem se se dvěma svými koňmi
4letým CAPTAIN HERO a 5letým
MASTER BEN kvalifikoval do
prestižní soutěže mladých koní,
která se pojede v Burghley. Soutěž se skládá s drezury a parkuru
a posouzení exteriéru a je určena
pouze dvacítce nejlepších koní
z průběžně konaných kvalifikací.
Nyní mě čeká s WESTWIND
EL DIVO CIC*** v Blenheimu, který se koná ve dnech 10.-12. září
potom ještě se SECOND SUPREME CIC** v Gatcombe.

ME v Kreuthu
Česká tým juniorů a mladých
jezdců endurance startoval na
evropském šampionátu, který se
konal v německém Kreuhu.
Bohužel při veterinárních kontrolách byli v průběhu soutěže dva
členové týmu vyřazeni ze soutěže. Na 120 km trati nám ale

zůstaly dvě jezdkyně, které
nakonec vybojovaly pěkné 13.
(Kateřina Hemzalová s arabskou
klisnou ARISTA) a 14. místo
(Markéta Terberová s valachem
JOULIK DE VILLENEUVE).
Juniorskou evropskou šampionkou se stala Francouzka Laetitia Pegaz na arabské klisně
KOULEUR DU PARC s průměrnou rychlostí 19,824 km/hod.
Druhé místo obsadila její týmová
kolegyně Lisa Riou s arabskou
klisnou FAVELA. Jako třetí
doběhli Selena de Wasseige s
valachem KALAH GREY z Belgie. Soutěž týmů vyhráli favorité
- jezdci Francie. Druhé místo získala Belgie před Španělskem.
K. Veselá

45 Podkov
V Humpolci se 20. - 22. srpna uskuteční 45. ročník finále
seriálu závodů Zlatá podkova.
Seriál Zlaté podkovy soutěží
všestrannosti a spřežení má
jedenáct kvalifikačních kol a ta
se konají po celé ČR i na Slovensku. V Humpolci se během
tří dní postaví na start více jak
140 koní.

Nový
sekretář
Česká jezdecká federace
má nového generálního sekretáře. Po Františkovi Lomském,
který byl z funkce uvolněn na
vlastní žádost, přebírá tento
důležitý post dlouholetá pracovnice sekretariátu ČJF Lucie
Spiwoková.

Počasí
trápilo
v Oticích
Osmý ročník Ceny Agrostyl
proběhl v Oticích na Opavsku
6. - 8. srpna. Třídenní závody
provázel déšť, pro který musela být soutěž dokonce i přerušena, ale i letní slunečné
počasí. V hlavní soutěži -S**mezi devětačtyřiceti soutěžícími se do prvého rozeskakování bezchybnými výsledky probojovalo šestnáct dvojic a ve
druhém jen vítěz Rudolf Doležal na AL CANTINO (JK Hřebčín Suchá). I druhá příčka patřila R. Doležalovi, tentokrát na
LIVIGNO. Třetí byla Petra
Špalková s JOKER 1 Martex
(JK Caballero).
-jge-

Na hobby
do Vožice
Poslední prázdninová
sobota bude v Mladé Vožici
patřit koním. JK Vožice pořádá 28. srpna skokové závody. I v letošním roce dostanou prostor mladí jezdcí
a proto připravili na úvod dne
dvě hobby soutěže pro nelicencované a soutěž zručnosti pro začínajíci děti. Následovat budou již klasické
soutěže Z, ZL a celý den
vyvrcholí soutěží stupně L*
„O cenu města Mladá Vožice". Závody začínají od 10
hodin. Více informací s propozicemi
najdete
na
www.jkmladavozice.wz.cz

Výsledky
Otice 6.-8.8. dvouf. sk.
100/110 cm (69) 1. Tichá - FOGY
(JK Dolní Životice), dvouf. sk.
110/120 cm (60) 1. Doležal AKORD 2 (JK Hřebčín Suchá), ZL- (47) 1. Marciniak - PORTO
ALLEGRE (Polsko), stup. obt.
do 125 cm (42) 1. Lamich GEORG (Opava Kateřinky), 2.
Kincl - GREAY ROSE, 3. Kincl LIBERTY LOOPING T (TJ JO
Horymas), stup.obt. do 135 cm
(31) 1. Lamich - GEORG, 2.
Hruška - DANIELA 2 (oba Opava
Kateřinky), 3. Kincl - GREY
ROSE (Horymas Horní Město),
mini-maxi (9) - ukončeno na výšce 193 cm 1. Kincl - CASCAR (TJ
JO Horymas), 2. ex aeqo Brát SALWADOR Fitmin a Hentšel LANDJUNKER (oba JK Baník
Ostrava), -ZL- (51) 1. Toth AERUŠ 3 (JS Fresta Brno), -L**(61) 1. Klár - VENDY 3 (JK Agrostyl Otice), 2. Kincl - LAURA 12
(TJ JO Horymas), 3. Gladišová ADAM 4 (JK Gladiš), -S**- (49) 1.
Doležal - AL CANTINO, 2. Doležal - LIVIGNO (JK Hřebčín
Suchá), 3. Špalková - JOKER 1
Martex (JK Caballero).
Stará Boleslav 14.8. -Z- 1. a
2. rokem (13) 1. Melmerová ÉRA 3 (Equuleus Praha), děti +
jun. (11) 1. Pokorná - DANNY (JK
Poděbrady), dvouf. sk. 100/110
cm (44) 1. Růžičková - LUMP
(Mělnická Vrutice), -ZL- děti +
jun. (5) 1. Mizerová - GRÉTA IN
(JS Dražice), ostatní (31) 1.
Pospíchal - LINMCOLN 1 (Pospíchalová), -L*- (12) 1. Malík KRISTÝNKA (Uhříněves).

Rudolf Doležal - Al CANTINO (JK Hřebčín Suchá) zvítězil v Oticích
v soutěži -S**-

Nabízím výrobu
venkovních a vnitřních
boxů, oken, vrat, žlabů,
přístřešků, parkurových
překážek,
kotců pro psy,
nově i kolotočů, atd.

Pronájem
turnajových boxů.
Tel: 728 162 407

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
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