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Foto M. Křiček

Rakousko-italská turné
Jako každoročně se čeští jezdci s nastupující zimou přesunuli do rakouských hal. Jejich přízeň si již
v minulosti získali pořadatelé ve Wiener-Neustadtu, kde se soutěží téměř pořád a nyní se do téměř
nepřetržitého proudu závodů zařadil i Linec. Ve Wiener-Neustadt soutěžila mohutná česká ekipa ve
dnech 21.-23. října a odtud se pak část jezdců přesunula k CSI** Linz, které bylo na programu
28.-30. října a část do italského Manerbia k CSIO CH/J/Y/P.

Spokojenost v Manerbiu
Šest jezdkyň se vydalo na CSIO kategorií pony, dětí juniorů a mladých jezdců do italského
Manerbia, které leží mezi Milánem a Veronou.
Jezdilo se již od čtvrtka 27. října.
V kategorii pony startovala Nicola Grünthalová na PRIMUS DE L‘AUBE a s BEAUTY. Z dětské kategorie všechny naše reprezentantky již
vyrostly. Bohaté zastoupení jsme tak měli mezi
juniory (Adéla Půlpánová, Kateřina Kubrická, Nicola Grünthalová, Ivana Hronová, Anna Kellnerová a Tina Šalková). Mladí jezdci s českou vlajkou na startu nebyli.
Hned počáteční soutěže ukázaly, že naše
jezdkyně mají ambice zasahovat do bojů o nejvyšší příčky. Nicola Grünthalová proměnila první
start mezi 40 pony v 5. místo (PRIMUS DE L‘AUBE) a v zahajovací juniorské „130” jsme byli sedmí (A. Půlpánová - DESTINY VAN DE NOOERDHEUVEL) a osmí (Kateřina Kubrická - ŠEJNA). Další umístění získaly naše jezdkyně ještě
v nižších soutěžích kategorie CSIJB.
V pátek pak výkonnost mezi pony potvrdila Nicola Grünthalová na BEAUTY 7. místem a tato
dvojice naznačila dobrou formu, kterou pak další průběh závodů potvrdil.

Juniorský Pohár
Vrcholem dne pro nás byl juniorský Pohár národů. Náš tým v soutěži tří družstev nastoupil

k parkuru 140 cm ve složení: A. Půlpánová DESTINY VAN DE NOOERDHEUVEL, K. Kubrická
- ŠEJNA, T. Šalková - FATIMA 7 a I. Hronová TIMPEX ABRAND. První kolo naše jezdkyně
překvapilo svoji obtížností a bylo zřejmé, že
v konkurenci italských a rakouských juniorů na
nás zbude třetí příčka. Nadějné ovšem je, že
hned druhé kolo ukázalo, že zkušenosti vnímají
naše již ostřílené závodnice velmi rychle. Jejich
výkony ve druhém kole byly již zcela srovnatelné. Blýskla se především K. Kubrická na ŠEJNA
výkonem 4 body a spokojeny mohly být i T. Šalková a A. Půlpánová se dvěma shozeními.
V sobotu se radovala především Ivana Hronová na LENTIMUS, která v soutěži 130 cm obsadila po rozeskakování čtyř dvojic 3. místo.

Škoda omylu v Grand Prix
Neděle vyvrcholila nejprve v soutěži pony 6.
místem pro Nicolu Grünthalovou na BEAUTY
(115 cm). S PRIMUS DE L‘AUBE startovala
jezdkyně v Grand Prix (130 cm) a s 12 body
skončila na 13. místě.
Juniorské GP mělo výšku 140 cm a s tou se
nejlépe vyrovanala Ivana Hronová s LUCKY LIFESTYLE. Ta neudělala chybu na překážkách,
ale omyl v parkuru nakonec znamenal 5 bodů
a 13. místo. Po dvou chybách měly Kateřina Kubrická (ŠEJNA) a Adéla Půlpánová (DESTINY),
Tina Šalková na TORO dokončila se 13 body.
(Pokračování na str. 2)

Nervozita
v Pardubicích
V pardubickém kraji se opět rozvířily diskuze ohledně hospodaření Dostihového
spolku. Článek Milana Zlínského z 25. října
přinesl informaci, že z 87 letošních dostihů
nemělo 32 sponzora a dalších 20 bylo kryto
jen částečně. (Kompletní článek naleznete
na www.idnes.cz).
Slovní přestřelku rozvířil bývalý předseda
představenstva a současný poslanec Miroslav Petráň. Jeho výpad vrací současný šéf
Jan Němec, který to považuje za reakci na
trestní oznámení, na základě kterého chybí
v hospodaření spolku z minulých let 20 miliónu korun.
Skutečností je, že Dostihový spolek hospodaří i se 4,5 milionovou půjčkou, kterou
pro překlenutí období před podpisem významných sponzorských smluv získalo od
města. Půjčka by měla být splatná na jaře roku 2012. Dostihový spolek proto na středu
2. listopadu svolal tiskovou konferenci, na
které mimo jiné oznámil, že v sezóně 2011
se podařilo zajistit o 580 000,- Kč více než
v sezóně 2010. Hospodaření spolku je podle současného vedení v pořádku a nikdo se
o sezónu 2012 nemusí obávat.

Inzerce

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
Nicola Grünthalová získala v Itálii řadu umístění a na PRIMUS DE L’AUBE dobře překonala i Grand Prix

tierwohl@jrs.cz
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Reportáže

Rakousko-italská...
(Dokončení ze str. 1)

Doma by se jezdci lekli
O italské dojmy se s námi podělil Radovan
Šalek: „Cesta z Wiener Neustadtu do Manerbia
trvala asi 10 hodin. K naší výpravě se ve středu
přidala ještě Kateřina Kubrická, která jediná ve
W-N nebyla. Veterinární inspekcí prošli všichni
naši koně bez problémů.
Hlavním důvodem zájezdu bylo ověření si výkonnosti před sezónou 2012. Již nyní se totiž formuje výběr reprezentantů pro ME 2012 v rakouském Ebreichsdorfu a vůbec nějaký reprezentační kádr do budoucna. Skokovou komisí byl
k této práci pověřen Miroslav Pulpán a CSIO
v Manerbiu byl prvním krokem.
Areál střediska byl luxusní, hala veliká, opracoviště dostatečné. Tribuny asi pro 4 000 lidí. Diváci však byli pouze z řad jezdců a doprovodu
ekip.
Parkury byly podle očekávání postaveny na
mírách a standardně i velmi technicky (distance
na obloucích a pod).
Z našich výkonů zasluhuje vyzdvihnout určitě
Nicola Grünthalová na obou pony. Ta sbírala
umístění téměř stále. Velcí koně i jezdkyně
v CSIOJ byli konfrontováni s opravdu náročnými
parkury, které v ČR nepotkají. Nejmarkantnější
to bylo v Poháru národů, kde rozdíl mezi výkony
v prvním a druhém kole byly obrovské. Dobrou
zprávou je, že se naše jezdkyně zlepšovaly. Juniorská Grand Prix byla opravdu hodně náročná.
Myslím, že kdyby stálo něco podobného
na některém kole ČSP, tak by se hodně
lidí odhlásilo.”

Foto K. Návojová

Jiří Skřivan
nejlepší

Stavitel parkuru Franz
Madel jezdcům po tři dny
připravil obtížné parkury
s krátkými obraty a navazujícími distancemi. Pro
většinu jezdců bylo kratší
cválání mezi skoky a pravidelné tempo největším
problémem. V páteční
soutěži, vždy na 145 cm,
dokázali z našich absolvovat bezchybně Jiří
Luža (RONALDO 96)
a Martin Štorkán (RABENHOF’S FENIX-Bono).
V sobotu se do rozeskakování neprobojoval nikdo
z Čechů, ale hodně našich dvojic dokončilo
s jednou chybou.
Do nedělní Grand Prix
nastoupilo celkem 48
jezdců. ČR reprezentoval
Martin Štorkán, Aleš Opatrný, Jiří Luža, Jan Štětina
a Jiří Skřivan. K naší radosti právě Jiří Skřivan na
KALLISTO se dokázal po
vydařené jízdě probojovat
do závěrečného rozeskakování deseti dvojic.
Zde byla nejtěžší pasáží distance do oblouku složená ze širokého oxeru
Jan Štětina na RICO-S skončili v soutěži pro 6 a 7leté koně v Linzi na a následně kolmého skoku, která v základním kole
3. místě.
nebyla. Chybovala zde,
respektive na kolmém skoku, většina jezdců,
mezi nimi i Jiří Skřivan. Společně tak s klisnou
Celkem 13 jezdců hájící barvy České republivybojoval v silné konkurenci sedmou pozici.
Pouze tři jezdci dokázali dojet bezchybně, zvítěky a více jak dvojnásobný počet koní vyjel na trazila Christina Liebherr na koni L.B. ROBIN
diční halové závody na sklonku října 28. - 30. říjHOOD ze Švýcarska.
K. Návojová
na do rakouského Linz-Ebelsbergu.
Třídenní závody nabídly jezdcům soutěže od
Foto K. Návojová
mladých koní po Gold Tour s výškou 145 cm.
Jednalo se celkem o desáté mezinárodní halové
závody, které v Linzi pořádají od roku 2004. Letos se zúčastnilo celkem 103 jezdců ze 17 zemí.
Nechyběli ani čtyři vítězové Grand Prix minulých
let. Mezi nimi i Aleš Opatrný, který na kolbišti dominoval v roce 2007.

V Linzi se mluvilo česky

Nadějní mladí koně
Dvě soutěže byly vypsány speciálně pro mladé koně. V pětiletých se neztratila Kateřina Bardonová s velmi pěkně skákajícím CALME-Z. Páteční i sobotní soutěž na čas jí díky bezchybným
jízdám vynesly 5. a 6. místo. V nedělním finále se
dostala do rozeskakování, kde skončila s jednou
chybou pátá.
Početnější české zastoupení měla soutěž pro
6 a 7leté. Při pátečním zahájení se z našich nejlépe vedlo Aleši Opatrnému na sedmiletém
ROTTERDAM. Ten po bezchybné jízdě obsadil
páté místo. V sobotní soutěži na rozeskakování,
kam se probojovali tři čeští jezdci, si dojel Jan
Štětina na sedmiletém RICO-S pro třetí příčku.
V nedělním finále nejlépe zajela Zuzana Zelinková na CORNETTA a skončila pátá. Po technicky náročném parkuru se do rozeskakování
probojovala i Alena Machová na šestileté LADY
GOLD 2, ale do rozeskakování nenastoupila.

Bronze a Silver Tour

Foto K. Návojová

Nejlepší z českého týmu byl v Linzi Jiří Skřivan na KALLISTO

Česká republika měla zastoupení i v Bronze
(120-125 cm) a především pak v Silver (130-135
cm) Tour. Nejvýraznějším výsledkem bylo páteční třetí místo Barbory Tomanové v sedle CAREFUL. V sobotu jezdkyně nastoupila do GP
a v neděli startovala opět v Silver tour. V obou
případech dokončila za 4 tr.b.
V nedělním finále se jely obě soutěže jako
dvoufázové skákání. Ve vůbec nejobsazenější
soutěži v Silver Tour (89 jezdců) se do druhé fáze probojoval trojlístek českých jezdců. Nejlépe
zajel Aleš Opatrný na NOBEL (7. místo),
10. místo obsadil Jiří Skřivan na půjčeném koni
Rudolfa Doležala LEANDER. Hana Pokorná
na CHANEL dokončila druhou fázi s jednou
chybou.

Mezi pětiletými získala Kateřina Bardonová
na CALME-Z 5. a 6. místo
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Foto Š. Bělohlavová

Foto Š. Bělohlavová

Mezi 13 dvojicemi soutěže Prostata Cup zvítězila
Gabriela Adamcová na CITADELA 5 (Letohrad)
Foto Š. Bělohlavová

Druhý veteránský šampionát ve všestrannosti vyhrál Pavel Zima na SPEEDY 2 (JK MU Brno)

Rozlučka v Pardubicích
Přes problémy, které nyní ovládají Dostihový
spolek, proběhla o víkendu 28.-30. října v Pardubicích tradiční Rozlučková všestrannost. Její součástí bylo druhé mistrovství ČR veteránů nad 50 let.
Zároveň to byla poslední soutěž všestrannosti v letošní sezoně.
Ke čtyřem soutěžím nastoupilo celkem 121 koní.
Závody měly opět mezinárodní punc, který jim dodala rakouská olympionička Margit Appelt. V nejtěžší soutěži -L- zamíchal pořadím nedělní kros. Po
drezuře a skocích těsně vedoucí Miloslav Příhoda
a IMPOSANT RULES nasbírali drobnou penalizaci
za čas. Ta stačila k tomu, aby se letošní mistr republiky propadl až na třetí místo. Vítězkou se stala
Pavlína Pejřilová s MERLIN 12 (Hradecký jezdecký
klub) před Jiřím Maxerou s KEELC PEAK (Stáj
Pavlický dvůr).
Nejpočetněji obsazenou soutěží bylo -ZL- se

47 dvojicemi. Zvítězil Petr Myška na KAMERIK
(Jezdecký klub Isabel). Ve stupni -Z- byla nejúspěšnější naše bývalá úspěšná drezuristka Šárka
Charvátová a PIPPA FUN, která nyní startuje za
Národní hřebčín Kladruby nad Labem.
I pořadím veteránského šampionátu míchal kros.
Ten se konal v rámci stupně -ZL-. Po sobotě vedl
Ludvík Filípek s koněm FALCO 10. V nedělní závěrečné části však nasbíral dvacet trestných bodů
a musel se spokojit s bronzem. Vítězem se stal po
sobotě druhý Pavel Zima se SPEEDY 2 (JK Mendelu v Brně-ŠZP). V krosu se o jednu příčku dopředu
posunul obhájce titulu, nakonec stříbrný Pavel
Chvojka s CORAL EDEN (JK Chvojka-Stolany).
Součástí stupně -ZL- byla rovněž soutěž Prostata
Cup, pro ženy od 40 let a muže od 45 let. Vítězkou
se stala Gabriela Adamcová s CITADELA 5 (TJ Podorlicko Letohrad).
(66%). Bohužel naděje
skončily v krosu po dvojí neposlušnosti na vodní překážce.

Šárka Charvátová na PIPPA FUN (NH Kladruby) zvítězila v Pardubicích v soutěži -Z-

Na jaře - snad
Před zimní přestávkou
tak Jaroslav Hatla žádné
další kvalifikační body nezískal. Nyní je se 30 body
na 115. místě tabulky, která
uchazečům nabídne max.
25 pozic. Postupová příčka
znamená dnes zisk minimálně 140 bodů. Za vítězství v CCI3* získává jezdec
71 bodů, za prvenství
v CIC3* 41 bodů. První tříhvězdové soutěže se v EvroJaroslav Hatla a WESTWINDS EL DIVO (vlevo) a SECOND SUPREME
pě uskuteční v únoru.
Kvalifikační předpis FEI říká, že výkonnostní kritéria pro OH mohou jezdci plnit až do 17. června.
Současně ale i hovoří o tom, že do individuální kvaVšichni fanoušci naší případné účasti na OH
lifikace na základě žebříčku, bude započítávat pouv Londýně jistě pečlivě sledovali průběh závěrečné
ze výsledky v rozmezí 1. března 2011 až 1. března
letošní kvalifikační soutěže CIC*** v italském Ca2012. Pokud to bude tak, jsou kritéria pro naplnění
meri. Jaroslav Hatla sem přivezl oba své nejlepší
ambice našeho startu na OH již téměř nesplnitelná.
koně SECOND SUPREME a WESTWINDS EL DIKompletní výsledky soutěží v Cameri naleznete na:
VO. První startoval v CIC** a druhý pak v olympijhttp://www.sportclubbornago.it/home.html
ské kvalifikaci v CIC***.
Z Pan-Ameriky poslední dva
Na startu dvouhvězdičkové soutěže bylo
Olympijskou kvalifikaci týmů uzavřely Pan-Ame75 dvojic. Naší dvojici se příliš nepovedla drezura
rické hry v Guadalajara v Mexiku (21.-23.10.). Zde
(70.) Parkur zvládla s jednou chybou a kros s pese na OH kvalifikovaly, po vítězství USA a druhém
nalizací za čas. Sečteno a podtrženo to stačilo na
místu Kanady, celky Brazílie a Argentiny. Vedle
28. místo.
nich tak na Londýn mohou již začít zbrojit celky: VelDůležitější ale byly tři hvězdy. O olympijské body
ké Británie, Kanady, Nového Zélandu, USA, Něpřijelo bojovat 90 koní. Náš zástupce předvedl velmecka, Belgie, Francie, Švédska a Japonska.
mi slibnou drezuru, po které se usadil na 16. místě

Z Itálie bez bodů

Foto FEI

V Le Lyon d’Angers se 20.-23. října konal světový šampionát mladých koní ve všestrannosti
Mondial du Lion. Tentokrát bez účasti českých
jezdců. Mezi 42 šestiletými nenašel přemožitele Němec Michael Jung na ROCANA (foto).
V sedmiletých kralovala Kitty King z Velké Británie na ZIDANTE, která byla nejlepší ze 70
dvojic. Kompletní výsledky na:
www.mondialdulion.com
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Ze zahraničí

Zahájení v Dánsku
Začátek třetí říjnové dekády, byl také ve znamení zahájení dvacátého sedmého ročníku Světového poháru Západoevropské ligy
v drezuře. Hlavním sponzorem bude stejně jako v minulém ročníku
americká módní firma Reem Acra. Historicky v tomto seriálu kralují Holanďané, kteří doposud získali jedenáct finálových vítězství, při
čemž Anky van Grunsven jich má na svém kontě devět. Na ni navázala impozantní dvojice Edward Gal - TOTILAS a poslední pohár
vyhrála letos v Lipsku Adelinde Cornelissen v sedle skvělého
ryzáka JERICH PARZIVAL. Patří mezi favority i pro tuto sezónu
a největšími konkurenty by jí měli být Angličané Carl Hester a jeho
svěřenkyně Charlotte Dujardin. Opomenout samozřejmě nelze ani
německé reprezentanty Isabell Werth, Mathias Alexander Rath nebo Ulla Salzgeber. V této sezóně je na programu devět kvalifikací
a finále absolvují drezuristé spolu se skokany v dubnu příštího roku
v 's-Hertogenbosch.

V Odense Minderhoud
Pořadatelství prvního kola bylo již tradičně
svěřeno dánskému městu Odense. Na startu
se představila poměrně pestrá směsice patnácti jezdců a sporé účasti evropské elity využilo i několik zajímavých adeptů především ze
skandinávských zemí. Smůlu měla Katarzyna
Milczarek, když se její energií nabitý hřebec
EKWADOR (Heraldik xx) nebyl schopen soustředit ani na úvodní cviky a polská reprezentantka po několika marných pokusech o jeho
umravnění raději vzdala.
Ve velmi dobrém světle se představila poměrně neznámá Holanďanka Jenny Schreven
s tm. hnědákem KRAWALL (Focus) a divákům
se líbila i norská reprezentantka Siril Helljesen
s 9letou klisnou DORINA (Blue Hors Don
Schufro). Publikum ocenilo pěkné piruety
a čisté, prostorné přeskoky, v podání Švédky
Tinne Vilhelmsson-Silfvén s hannoveránem
DON AURIELLO (Don Davidoff). Dobře předvedla technicky náročnou sestavu Helen Langehanenberg s vraníkem RESPONSIBLE OLD
a k vítězství jí chybělo jen málo.
Foto Kit Houghton/FEI

Celkový výsledek - Odense: 1. Hans Peter Minderhoud - IPS TANGO (NED) 79.300;
2. Helen Langehanenberg - RESPONSIBLE
(GER) 78.300; 3. Tinne Vilhelmsson Silfven DON AURIELLO (SWE) 75.925; 4. Siril Helljesen - DORINA (NOR) 75.525; 5. Jenny
Schreven - KRAWALL (NED) 74.950; 6. Jeroen Devroe - APOLLO VAN HET VIJVERHOF
(BEL) 74.475

Německý triumf v Lyonu
Drezurní Reem Acra FEI World Cup pokračoval
hned další týden (28.-30. 10.) v Lyonu. Ve startovní
listině se tentokrát objevilo několik velmi zvučných
jmen a na úrovni soutěže to hned bylo znát. V hale
se objevilo i několik nových koní, o kterých v budoucnu jistě ještě uslyšíme. Patrik Kittel představil
nadějného holandského tmavého hnědáka SILVANO (Coctail). Zaujal velmi dobrou piaffou a plynulým přechodem do pasáže. Zapracovat ještě bude
muset na přeskocích.
Další ze svých nadějí předvedl i vítěz z minulého
týdne Hans Peter Minderhoud. Byl jí 12letý belgický hřebec WITHNEY VAN'T GENTHOF (Ferro),
kterého ještě z kraje tohoto roku jezdil Belgičan

Stefan van Ingelgem. V hledání toho správného koně pokračuje i Edward Gal. V Lyonu ukázal svého
záložního, 16letého valacha INTERFLOOR NEXT
ONE (Jazz). S jeho výkonem asi moc spokojen nebyl, ale jak píše Edward na své webové stránce,
má nyní ve stáji také impozantního 11letého hřebce BLUE HORS ROMANOV (Rohdiamant), na kterém během rotterdamského ME reprezentoval
Dánsko Sune Hansen. Takže se můžeme těšit!
Velmi povedenou volnou jízdu po delší odmlce
předvedla Monica Theodorescu s ryzákem WHISPER (Welt Hit I). Svůj standard odvedla i Isabell
Werth s 15letým hannoveránem WARUM NICHT
FRH (Weltmeyer).
Trojnásobný německý triumf ale završila Ulla
Salzgeber v sedle silného ryzáka HERZRUF'S ERBE (Herzruf). Jezdkyně, která prakticky vynechala
zelenou sezónu, se do haly vrátila v plné síle a její
12letý valach se překonával. Předvedla velmi náročnou, harmonickou sestavu, a po právu zvítězila.
Další kvalifikace bude 26.- 27. listopadu ve Stockholmu.
Celkový výsledek - Lyon: 1. Ulla Salzgeber
- HERZRUF'S ERBE (GER) 81.625; 2. Isabell
Werth - WARUM NICHT FRH (GER) 80.075; 3.
Monica Theodorescu - WHISPER (GER)
77.375; 4. Valentina Truppa - CHABLIS (ITA)
74.800; 5. Hans Peter Minderhoud - WITHNEY
VAN'T GENTHOF (NED) 74.100; 6. Edward Gal
- INTERFLOOR NEXT ONE (NED) 73.875; 7.
Victoria
Max-Theurer
AUGUSTIN
(AUT)73.000; 8. Patrik Kittel - SILVANO (SWE)
71.775; 9. Elisabeth Eversfield-Koch - ROCOCO N (SUI) 70.725; 10. Susanna Bordone DARK SURPRISE (ITA) 69.800.

Pokračování
ve Finsku a Francii
Skokový pohár pokračoval dvěma koly. Na
severu se z Osla přesunuli jezdci do Helsinek
a třetí kolo se konalo ve francouzském Lyonu.

Neporazitelný Pius
Druhé kolo skokového Světového poháru viděli
23. října návštěvníci Hartwall Arény v Helsinkách.
Bohužel, kolbiště v jinak mohutné stavbě není
o mnoho větší než drezurní obdélník, a tak měl brazilský stavitel Jorge Guilherme jistě dlouho dopředu o čem přemýšlet. Postavil docela náročný kurz,
jenže dost dlouho to vypadalo, že se přes něj nikdo
čistě nedostane. Dvě chyby udělali třeba Kevin
Staut nebo Ben Maher, se čtyřmi body skončili Steve Guerdat, Edwina Tops-Alexander, Meredith Michaels-Beerbaum, Christian Ahlmann nebo Denis
Lynch. Naštěstí se ale nakonec obavy nenaplnily
a do rozeskakování se kvalifikovalo devět jezdců.
První z nich, rutinér Ludo Philippaerts s holštýnským ryzákem KASSINI JAC (Cassini II) udělal dvě
chyby, stejně jako sympatická Rakušanka Iris Murray s velmi dobrým 11letým hnědákem NIGHT
FLIGHT (Nairobi). Pak se objevil vítěz z minulého
týdne Pius Schwizer s velkou holštýnkou CARLINA
(Carvallo). Znovu prolétl kurzem ve velkém stylu.
Rychle a přitom jistě, s krátkými oblouky. Byla to
skvělá podívaná, ale jeho zbývající konkurenti se
nechtěli jen tak vzdát. Snažil se Billy Twomey, jenže jeho 13letý ryzák ROMANOV II (Heartbreaker)
udělal chybu ve dvojskoku a bylo po nadějích.
Za bouřlivé podpory finského publika se velice
činila domácí hvězdička Nina Fagerstrom s 11letým val. TALENT (Mermus). Jela velmi bojovně,
jenže její snaha stačila jen na čtvrtou příčku. Už už
se zdálo, že uspěje holandský rychlík Maikel van
der Vleuten s 9 letým hřebce VDL GROEP VERDI
(Quidam de Revel). Jenže i tomu přebývalo tři čtvrtě vteřiny. Fantastickou jízdu předvedl Patrice Delaveau s obratnou ORNELLA MAIL (Lando). V úžasném čase, jenže srazil poslední skok.
Rychlý byl i Daniel Deusser s běloušem UNTOUCHABLE 27 (Hors la Loi II), jenže i on jednou
zaváhal.

První kolo Světového poháru v drezuře vyhrál
Hans Peter Minderhoud na IPS TANGO (NED)
Nejlépe byl však připraven na úvod halové
sezóny Hans Peter Minderhoud, který se zde
představil v sedle perspektivního 11letého
hřebce IPS TANGO (Jazz). Jeho sestava obsahovala několik technicky náročných prvků, které byly velmi dobře provedeny a zakomponovány do působivé hudby. Nevyhnul se sice několika drobným chybám, ale naznačil, že by se tento ryzák mohl stát důstojným nástupcem EXQUIS NADINE, která na se pozimním ME
v Rotterdamu emotivně rozloučila s aktivní kariérou.
Na další podrobnosti z Odense se můžete podívat na stránky www.jbkhorseshows.dk

Malin i bez třmenů
Foto Ridehesten.com/FEI

V Lyonu si nejlépe vedla Ulla Salzgeber
a HERZRUF'S ERBE (GER)

Vyvrcholením zdařilého odpoledne však bylo vystoupení Malin Baryard-Johnsson s 10letým ryzákem H&M REVEUR DE HURTEBISE (Kashmir van
Schuttershof). Při doskoku se ve druhé části parkuru dostala mimo sedlo a držela se už jen za pa-
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tu. Vypadalo to beznadějně, jenže Malin se dokázala nejen zázračně vrátit do sedla, ale bez třmenů překonat bez chyby i tři mohutné závěrečné
skoky. Úžasná džigitovka, která by byla ozdobou
i věhlasného vystoupení ukrajinských Kozáků. Pius
Schwizera však nedohonila a ten tak získal dalších
dvacet bodů do průběžné tabulky. Po dvou kolech
tak má již pravděpodobně zajištěnu účast ve finále.
Pro další podrobnosti navštivte stránku
www.helsinkihorseshow.fi
Celkový výsledek - Helsinky: 1. Pius
Schwizer - CARLINA (SUI)0/0 37.58; 2. Maikel van der Vleuten - VDL GROEP VERDI
(NED)0/0 38.30; 3. Malin Baryard-Johnsson H&M REVEUR DE HURTEBISE (SWE)0/0
40.62; 4. Nina Fagerstrom - TALENT (FIN)0/0
40.70; 5. Patrice Delaveau - ORNELLA MAIL
(FRA)0/4 35.14; 6. Daniel Deusser - UNTOUCHABLE 27 (GER)0/4 37.40; 7. Billy Twomey
- ROMANOV II (IRL)0/4 40.07; 8. Ludo Philippaerts - KASSINI JAC (BEL)0/8 40.48;
9. Iris Murray - NIGHT FLIGHT (AUT)0/8
46.26; 10. Angelica Augustsson - MIC MAC
DU TILLARD (SWE)4/- 58.97

Sedm setin v Lyonu
Světový pohár neodpočíval ani o posledním
říjnovém víkendu a třetí kolo se přesunulo do
francouzského Lyonu. Na parkury si pořadatelé
pozvali věhlasného německého stavitele Franka
Rothenbergera. V jeho kurzu nebyl nějaký výrazný chyták, ale od jezdců vyžadoval maximální soustředění od prvního do posledního skoku.
Když první dva přešli s lehkostí a bez chyby, tak
se zdálo, že by to mohlo být dnes snadnější.
Jenže těmi dvěmi byli Steve Guerdat a Michel
Robert a dlouho po nich to nikdo nedokázal.
Chyby dělaly takové veličiny, jako Beat Mändli,
Phillippe Le Jeune, Edwina Tops, Gerco Schröder, neomylný dvojnásobný vítěz Pius Schwizer, nebo Marko Kutscher. Marcus Ehning
s NOLTES KÜCHENGIRL shodil hned první tři
skoky a rozhodl se dál už netrápit. Nakonec se
do rozeskakování dostalo devět jezdců. Steve
Guerdat jezdil 10letého francouzského valacha
NINO DES BUISSONNETS (Kannan). Skvěle
mu vyšlo i rozeskakování a zdá se, že má dalšího výborného koně. Domácí legenda Michel Robert s KELLEMOI DE PEPITA hlavně nechtěl
udělat chybu. Po něm jel Werner Muff s nadějným ryzákem KIAMON (Kolibri), ale ten zaváhal
na dvou skocích. Absolutním vrcholem byla jízda
mistra Evropy, Rolf-Gorana Bengtssona s holštýnem CASALL LA SILLA. Úžasně prolétl kurzem a hlavně dva geniální obraty zvedly diváky
ze sedadel. Diváci byli nadšení a odjížděl za obrovských ovací. Rychle jel i v Německu usazený
Ir Denis Lynch se svou jedničkou LANTINUS
(Landkönig), jenže s chybou. Publikum moc přálo svému exmistrovi Evropy Kevinu Stautovi

Ze zahraničí
s hnědkou ZETA DE HUS (Zandor Z), ale ten se
nenechal strhnout a raději zůstal bez chyby. Nadějného koně předvedl Michael Whitaker. Byl jím
9letý holandský ryzák VIKING (Jacomar), ale tomu rozeskakování už tak krásně nevyšlo jako
základní parkur a udělal dvě chyby. Nejblíž se
k „létajícímu Švédovi" přiblížila německá Ukrajinka Katharina Offel s 9letu CATHLEEN (Cordobes I) Jela neuvěřitelně rychle a po riskantní, dynamické jízdě jí přebývalo pouhých sedm setin
vteřiny. Snažil se i německý rutinér Ludger Beerbaum s ryzkou GOTHA, jenže ani on se neubránil jednomu shození.
Stejně jako na nedávném ME nenašel přemožitele Rolf-Goran Bengtsson.
Na tiskové konferenci se velice
usmívala Katharina Offel. „Moje klisna je stále ještě mladá
a dnes jsme se poprvé odvážili do tak náročné soutěže jako
je Světový pohár a hned je
z toho druhé místo. To je opravdu něco! Cathleen patří velkému rodinnému příteli Franku
Müllerovi, který mě s koňmi
podporuje už mnoho let. I na
Světových hrách v Cáchách
a v Atlantě jsem jezdila jeho
koně. Dnešní výsledek asi
změnil mé plány do budoucna.
Já formálně patřím do Centrální evropské ligy, ale teď, když
vím, jak dobře si moje klisna
poradí i s touto úrovní, tak se
asi objevíme v Západoevropské lize daleko častěji."
Celkový výsledek - Lyon: 1.
Rolf-Goran Bengtsson - CASALL LA SILLA (SWE)0/0
40.88; 2. Katharina Offel CATHLEEN (UKR)0/0 40.95; 3.
Steve Guerdat - NINO DES BUISSONNETS (SUI)0/0 41.62; 4.
Kevin Staut - ZETA DE HUS
(FRA)0/0 42.64; 5. Michel Robert - KELLEMOI DE PEPITA (FRA)0/0 43.56; 6.
Denis Lynch - LANTINUS (IRL)0/4 41.06; 7.
Ludger Beerbaum GOTHA FRH (GER)0/4
41.74; 8. Werner Muff KIAMON (SUI)0/8 43.16;
9. Michael Whitaker - VIKING (GBR)0/8 44.24.
Podrobnosti na:
www.equitalyon.com.
Skokový Světový pohár
pokračoval v italské Veroně
ve dnech 4.-6. listopadu.

Foto Matti Hietanen/FEI

Svoji šikovností a jezdeckou obratností nadchla Helsinky Malin Baryard-Johnsson na H&M REVEUR DE HURTEBISE, která dokončila parkur bez třmenů
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Průběžná tabulka SP po 3. kole

1. Pius Schwizer SUI - 40; 2. Rolf-Göran
Bengtsson SWE - 27; 3. Maikel Van Der Vleuten
NED - 26; 4. Denis Lynch IRL a Kevin Staut FRA
- 23; 6. Malin Baryard-Johnsoon SWE - 22; 7. Steve Guerdat SUI - 21; 8. Patrice Delaveau FRA 19; 9. Angelika Augustsson SWE - 18; 10. Philipp
Weishaupt - 17; 11. Edwina Tops-Alexander AUS
- 15; 12. Luciana Diniz POR, Nina Fagerrström
FIN a William Funnell GBR - 13; 15. Michel Robert
FRA - 12; 16. Daniel Deusser GER - 11; 17. Billy
Twomey IRL, Ludger Beerbaum GER a Meredith
Michaels - Beerbaum - 10
Václav K. Dvořák

Foto Kit Houghton/FEI

Hodinky pro v Lyonu vítězného Rolf-Goran Bengtsson (CASALL
LA SILLA )
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Názory

Co dosud v rozhovorech nezaznělo
V minulém čísle jsem v reakci na text MVDr. Norberta Záliše uvažoval o stavu a vývoji drezurního
sportu. Rozhovor, který jsem vedl se Zuzanou Zelinkovou a následně pak její interwiev společně s Jiřím Lužou v listopadovém Jezdectví, mě přinutil zamyslet se i nad přetrvávajícími problémy seniorského skokového jezdectví. Nejprve ale k rozhovoru se Zuzanu Zelinkovou. Tu jsem požádal o postřehy a analýzu české výkonnosti v porovnání s Evropou právě na základě její čerstvé zkušenosti
na ME. Protože však značná část již byla zveřejněna na stránkách listopadového Jezdectví, nechceme v Jezdci již řečené opakovat. Doplňujeme tedy jen několik zajímavostí, které dosud nezazněly a byla by to škoda.
Zuzano, podmínky našich nejlepších
jezdců a stájí, i kvalita koní, se již velmi podobají těm západoevropským. Co nám podle Vašeho názoru tedy ještě chybí, abychom se světové úrovni přiblížili?
Je to stoprocentně zkušenost a pak týmová
práce. Já osobně musím po Madridu konstatovat, že jedna ze zcela nezaplněných mezer
v práci týmu je veterinární dohled. Je jasné, že
nejlepší soutěžní koně tráví dnes většinu svého času únavným cestováním. Vypráví nám to
naši západoevropští kolegové a popisují jak se
týmy potkávají uprostřed Evropy na cestách
mezi stájemi a závodišti a koně si jenom vyměňují. Je jasné, že i oni přijedou do konkurových míst unavení a vyčerpaní, stejně jako ti
naši. Ve zkušených týmech však je již veterinář
s předstihem v místě závodů, navíc o podrobnostech dohodnut s pořadateli a rozhodčími.
Co všechno je pak koním poskytnuto ani netušíme. Pochopitelně to netuší ani naši domácí
veterináři. Je nezbytné, aby i takový odborník
v našem týmu pracoval, postupně, (ale rychle)
získal potřebné zkušenosti a o naše koně se
dokázal moderně a v rámci pravidel postarat
tak, aby byli schopni obrovskou zátěž překonat.
Pokud voláte po celkové koncepci v přípravě, máte na mysli například i povinné
kvalifikační závody?
Na jedné straně určitě. Na druhé je ale potřebné říci, že vše musí být přizpůsobeno českým podmínkám. V mém případě třeba vím, že
LA PILOTA může a musí, k růstu výkonnosti
startovat v mnoha těžkých soutěžích. Naopak
NINJA je zcela jiným koněm a kdyby byl nucen
k podobné zátěži, určitě by formu nezískal.
V českých podmínkách, když máme koní jenom několik, prostě nemůžeme šmahem všem
předepsat stejná kritéria.
Přiznám se Vám, že když jste mi v únoru
při soustředění s Tjark Nagelem ve Svinčicích nahlásila LUKA‘S NINJU jako adepta
pro ME, přišlo mi to hodně přehnané. Nevěřil jsem mu. Výkonnost na ME to sice nepo-

Se Zuzanou Zelinkovou jsme se potkali v nové prodejně firmy Equiservis v Rudné.

tvrdila, ale i tak mě vzestup jeho možností
překvapil.
Vidíte a to je další důležitý moment. Já jsem
mu sice věřila jistě více než Vy, ale hlavně mu
od počátku věřil Tjark Nagel. A to je další zcela zásadní moment. Pokud něčemu věří takto
zkušený odborník, neobyčejně Vás to posílí.
Zmenší to osobní pochyby a zvedne sebedůvěru. Všichni se domnívají, že jsme již zkušenými praktiky a že si ze vším musíme umět poradit. Skutečnost je ale jiná. Na opravdu velké

závody se dostaneme sporadicky. Je obrovským přínosem pro konečný výkon, když Vám
někdo opravdu zkušený, pro kterého je to denní samozřejmostí, dokáže dát fundovanou radu či zmírnit vaši vnitřní nejistotu. Někoho jako
je Tjark bych na velkých závodech potřebovala. A určitě nejenom já. Bohužel má tolik povinností a tak málo času.
A ještě jedna věc. Myslíte si, že je nezbytné koupit zkušeného koně, anebo koně
od počátku pracovat?
Sehnat skvělého a zkušeného koně by bylo
senzační. Bohužel je to utopie. Ani většina nejlepších jezdců světa nemá tolik peněz. Pokud
sledujete světový jezdecký sport tak víte, že
většina velkých koní vyrostla ve stáji u svých
jezdců. Práce s mnoha mladými koňmi je základní podmínkou současného úspěchu.
Děkujeme za rozhovor a přejeme
hodně úspěchů v přípravě na ME
2013 a doufejme, že i na Světové
jezdecké hry v Normandii.

kokové jezdectví je nejbouřlivěji rozvíjející se disciplina a u nás i ve světě je tahounem jezdeckého hnutí. Druhá polovina dvacátého století tak, alespoň v evropském prostoru, většinu
koní definitivně zařadila do kategorie sportovec. To evropské je důležité zdůraznit, protože
na jiných kontinentech to tak kategoricky neplatí a neplatí to ani v některých evropských regionech. V naší části světa je to ovšem skutečností.
Vývoj v železnou oponou rozdělené Evropě však nepostupoval kontinuálně. Zatímco v západních státech se vedle akcelerace jezdeckého sportování udržely a nadále rozvíjely civilní i vojenské vzdělávací instituce, komunistická zvůle v naší části Evropy vše od základu rozvrátila.
V uplynulých dvaceti letech jsem mnohokrát horoval pro to, aby se Česká jezdecká federace
pokusila tento vzdělávací systém oživit. Z hlediska vývoje posledních let však docházím k závěru, že moje úvahy byly naivní. Národní federace nemůže nahradit ani zastoupit chybějící článek
vzdělávání. Za prvé to nezvládá vzhledem ke stále narůstajícím povinnostem spojeným s organizací sportu, a za druhé to současné skokové jezdectví ani nepožaduje. Sportovní jezdecká skutečnost dneška již původně požadovanou hipologickou odbornost zcela nahradila především
obrovskou praxí, s donedávna zcela netušenými soutěžními i tréninkovými možnostmi jezdců,
a vynikajícími schopnostmi koní.
Ale vraťme se k našim reprezentantům z letošního ME v Madridu. V odpovědi na otázku co je
potřeba k úspěchu na mezinárodní scéně se oba naši letos nejvýkonnější jezdci shodují - zkušenosti a týmová práce. Je nepochybné, že v tréninkových možnostech i v kvalitě koní se stále více našich jezdců již svým západním soupeřům vyrovnala. A přesto mezi ČR a Evropou zeje stále výkonnostní propast. Jak tedy doplnit poslední kameny, které by pomohly dostavět výkonnostní stavbu? Odpověď na tuto otázku rozdělme do několika úrovní.
Zastavme se nejprve u skutečně výkonnostního sportu nejvyšší kategorie - seniorské reprezentace. Jak dostat naše skokové jezdce na ME či SJH, aniž bychom se museli obávat, že nedokončí základní kvalifikaci. Zde je potřeba otevřeně říci. ČJF zásadně pomoci nemůže. Nemá totiž
vůbec žádné nástroje, s výjimkou verbální a administrativní podpory.
Co je tedy potřeba k tomu, abychom mohli naplnit tyto dosud stále pouze iluzorní sportovní ambice? Oba naši reprezentanti to tuší a v rozhovoru to zaznívá. Chybí jim osobnost manažera, trenéra či rádce, nazvěte to jak chcete. Někoho se zkušenostmi s evropským sportem, někoho kdo
i díky tomu získá prestiž nejenom u jezdců a majitelů, ale současně ji bude mít i u největších evropských pořadatelů a FEI. Osobnost, o které je již zcela jasné, že v našem státě není. Tím je více než jasné, že takový odborník musí přijít ze zahraničí a tudíž bude stát hodně peněz. Jedině ty
přeci katapultovaly do vyšších pater jezdecké společnosti jezdce Jižní Koree či Saudské Arábie.
ČJF, která peníze nemá a zatím to vypadá, že mít nebude, tak stojí zcela mimo tuto vysokou hru.
Pokud by se měla tedy tvořit reprezentační koncepce, po které volá Zuzana Zelinková je zřetelné, že veškeré iniciativy musí stejně požehnat majitelé. Pouze oni ponesou všechny náklady
s tím spojené. Proto by majitelé koní, pokud mají ambici vstupu do nejvyšších pater výkonnostního sportu, měli ve spolupráci s jezdci (mají přeci svoji Asociaci), převzít plnou iniciativu. Pokud to
skutečně chtějí, budou muset stejně vše sami vymyslet, zorganizovat a hlavně zaplatit. ČJF může tento vývoj nanejvýš sledovat. Dohodnuté koncepční kroky, výběr osobnosti a všechno ostatní
pak pouze dodatečně zoficiálnit.
To, že v našich podmínkách mohou vzniknout důležité projekty mimo oficiální struktury nakonec dokazuje Český skokový pohár (ČSP). Právě on byl produktem iniciativy bez požehnání oficiálních míst. Zpočátku jimi dokonce přijímán nelibě a při jednání s donátory spíše konkurenčně.
Teprve postupně vznikající tradice jej nechala vystoupat až na čelo současných aktivit, kterými se
chlubí i ČJF.
Ale máme tu i další věkové kategorie skokové reprezentace. Rozvoj domácí pořadatelské scény s novými areály a v čele právě s ČSP (i vstupem D&J Junior Czech Cup), výrazně akceleroval výkonnost mladších jezdců. Minulé roky ukázaly, a doufejme že to potvrdí i ty budoucí, že naše domácí závody nejvyšší úrovně jsou dobrou přípravou pro skutečně obtížné mezinárodní závody dětí a juniorů. O mladých jezdcích to již bohužel neplatí. Na ně jsou kladené nároky větší.
Ale jsme opět u majitelů. Bez osobní iniciativy se v současném systému nic vytvořit nedá. Oficiální místa nejsou schopna a ani nemohou plánovat závody, vytvářet sportovní plány, sestavovat
koncepci. Nemají na to ani invenci a ani prostředky. Ve všestrannosti je zářným příkladem Jaroslav Hatla a Horse Academy Radimovice. Ve skokovém sportu je důkazem průběh kariéry např.
Adély Půlpánové, Barbory Tomanové a několika dalších.
Právě na těchto jezdcích je sice patrný přínos ČSP, ale současně je vidět jak jejich výkonnost
akcelerovala privátní týmová cílevědomost a iniciativa. Na druhé straně u seniorů právě Skokový
pohár stojí za výrazným uzavřením naší reprezentace do domácího prostoru. Nadbytek slušně dotovaných závodů v uplynulém desetiletí výrazně potlačil touhu po oficiální reprezentaci. Fanoušci
jezdectví se s tím sice smiřovali těžko, ale byla a je to skutečnost. Přiznejme si, že měla i své
opodstatnění. Nyní se však zdá, že někteří jezdci, ale především majitelé, začínají opět toužit po
vyšších metách.
I proto je načase, v naší početně omezené základně výkonnostního sportu, definitivně skončit
s myšlenkou, že by naše národní federace mohla něco zásadně ovlivnit. Oficiální místa federací
mají k vedení pouze nástroje, které cestu na vrcholy komplikují. Ty je možné uplatnit tam, kde je
takový přebytek výkonnostních jezdců, že není třeba počítat padlé. To u nás ještě nějaký čas nebude. Ve snaze o zdolání met si musí majitelé a jezdci pomoci sami. Nikdo jiný není.
Cyril Neumann
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V obchodním domě s jezdeckými potřebami Dance and Jump se opět
28. října slavilo a majitelka Renata Tomanová společně s manželem
Petrem Tomanem přivítali řady gratulantů. Obchodní dům při příležitosti svých devátých narozenin připravil pro všechny návštěvníky mimořádné slevy značkového zboží, řadu dárků a tradiční tombolu. Veškeré
informace o obchodě naleznete na www.danceandjump.cz

113. veletrhů ve Veroně
Nejstarší světový hipologický veletrh Fieracavalli se koná tento víkend
(3.-6. listopadu) v italské Veroně již po 113. Patronát převzal prezident Italie Giorgia Napolitaniho. Tradice veletrhu sahá až do roku 1897. Tehdy šlo
o významný koňský trh. Dnes platí za jednu z nejvýznamnějších událostí
nejenom v Itálii.
Galavečer, který se tradičně koná na začátku veletrhu, se letos nese
v duchu 150. výročí sjednocení Itálie. Speciální show s názvem Oslava režíroval Antonio Giarola, významný režisér divadelních her, baletních a tanečních vystoupení. Pro diváky jsou připraveny historické výjevy za účasti mnoha domácích i zahraničních umělců.
Vše o výstavě na www.fieracavalli.com

Pozvánka
do Holešova
Zlínská oblast ČJF ve spolupráci se společností HYJÉ - koně
Zlínského kraje pořádá v sobotu
19. listopadu v Holešovském zámku galavečer Středomoravské jezdecké ligy s vyhlášením výsledků
za rok 2011.

a parkur do 80 cm – jako zkouška
vedení a ovládání koně) části a dále pak z vedení výcvikové hodiny
a lonžování koně se začátečníkem.
Podrobnosti a přihlášky na:
enesnalova@draci.cz nebo na
tel.: 604 176 856.

Cvičitel
pro všechny
Akreditované vzdělávací středisko v Brně ve spolupráci se Zlínskou oblastí ČJF připravilo pro
všechny zájemce vzdělávací kurz
Cvičitel – instruktor – pro
„všechny“
V Brně tak reagují na poptávku
po odborném proškolení pracovníků v jezdeckých střediscích, která se přímo nezaměřují na sportovní jezdectví. Kurs je určen zájemcům působícím ve výcviku
v jízdě na koni v turistických jízdárnách, soukromých rančích
a pod.
Podmínkou účasti je věk min.
18 let a základní teoretické a praktické znalosti v jezdectví – jezdecká licence ČJF není podmínkou.
Kurz o délce 115 hodin (výuka teoretická a praktická) je organizován formou víkendového studia
a bude ukončen zkouškou před
komisí. Ta se bude skládat z teoretické (písemný test a ústní zkouška) i praktické (drezura st. -Z-

Prodám 12 l. pony, KVH 147
cm, parkur ST, potenciál výše.
Čtvrtý na MČR 2011, vítěz skokového seriálu ECHS, účastník
MČR drezura 2009. Lic:
KD1598. Bezproblémový, zdravý. Přechod na velkého koně.
Cena 200 tis., rychlé jednání sleva. Praha-východ.
kukrechtova.anna@seznam.cz

tel.: 603 827 929
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Foto Š. Bělohlavová

Nové hipostezky
Ve Zlínském a Olomouckém
kraji otvírají nové kilometry jezdeckých stezek, které vznikly
v rámci projektu „Po formanských stezkách - křížem krážem
Moštěnkou a Hříběcími horami."
Za tímto projektem najdeme
sdružení MAS partnerství Moštěnka, MAS Hříběcí hory ve spolupráci s HYJÉ - koně Zlínského
kraje, o.p.s.
Otevření nových tras bylo spojeno s tradičními podzimními Hubertovými jízdami. Koňaři z oblasti Moštěnka byli první, kteří se
mohli v rámci Hubertových jízd
projet po části z 76 km nových
hipotras při slavnostní otvírání,
které již proběhlo 8. října v Bochoři, 15. října v Radkově Lhotě
a v Těšánkách a 29. října v Kyselovicích.
V Hříběcích horách bylo při
Hubertově jízdě v Těšánkách 28.
října zpřístupněno 150 km hipotras v této oblasti. Ve Zlínském
kraji se tak jezdci na koních mohou pohybovat po 233 km hipotras a další jsou již plánovány na
Bystřicku.

Jana Pecháčková na ESKAMOTÉR byla nejlepší z pětice startujících při hlavní soutěži všestrannosti -L- v jihočeském Dvorečku,
která se konala 15.-16. října
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