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CAI-A Nebanice
Česká spřežení prožívají letos jeden ze

svých nejúspěšnějších roků a tak byli příz-
nivci discipliny právem zvědavi jak si čeští
reprezentanti povedou při mezinárodním
vrcholu sezóny na domácí půdě v západo-

českých Nebanicích. Zde připravili pořada-
telé, tradičně pod vedením manželů Šimáč-
kových, ve dnech 14.–17. července již 
14. ročník závodů CAI, v rámci kterých byly
vypsány kompletní soutěže pro jedno, dvoj

a čtyřspřeží. Navíc byl program rozšířen
i o stále oblíbenější soutěže dvoj a čtyř-
spřeží pony.

Celkově se do Nebanic přihlásilo 65 !!
spřežení. Zájem účastníků vyplývá nejen
z toho, že nebaničtí pořadatelé si v průbě-
hu let vydobyli již svoji prestiž, ale podpo-
řen je i tím, že tato prestiž byla odměněna
zařazením závodů do Světového poháru
spřežení - Top Driver Award a soutěž čty-
řek byla zároveň i kvalifikací pro Světový
halový pohár.

Světový pohár čtyřspřeží v halách probí-
há jako součást programu nejprestižnějších
halových turnajů v rámci západoevropské
skokové ligy Světového poháru. I když je
stále ještě poměrně mladý, vydobyl si již
své postavení a je významný oživením pro-
gramu těchto závodů. Přítomnost čtyřspře-
ží na nejsledovanějších závodech světa
přináší popularitu nejen disciplině, ale
pochopitelně i samotným jezdcům. Dokla-
dem je i obrovská vlna popularity, která
provází již po tři roky úspěšného Michaela
Freunda. Ještě nedávno se nám myšlenka
na účast české čtyřky při soutěži v Lipsku,
či s’Hertogenbosch zdála neuvěřitelná. Po
průběhu letošní sezóny se to však již tak
nemožné nezdá a čtyřspřeží J. Hroudy
z Afrodita Němčice získalo i první kvalifi-

Účastníkem soutěže čtyřspřeží byl i A. Pointl, který obsadil 8. místo

O víkendu 15.-16. července byla spuštěna série národních šampionátových bojů. Jako
první se do další kapitoly mistrovského zápolení pustili skokoví jezdci a jezdci všestrannosti.

Frenštát p.R.
Skoková elita se sešla na severní Mora-

vě. Ve Frenštátu pod Radhoštěm nechyběl
tentokrát nikdo s výjimkou P. Doležala, kte-
rý se nedostavil z osobních důvodů. O zku-
šenosti a pohostinnosti frenštátských pořa-
datelů nepochyboval nikdo. Jediné obavy
soutěžících i pořadatelů tak vzbuzoval úby-
tek vláhy na kolbišti spojený s tropickým
průběhem letošního léta. A tak vedle všech
starostí s pořadatelstvím se hlavní naděje
ve Frenštátě upíraly ke kyvadlové a téměř
nepřetržité práci zavlažovací soupravy.

Vedle tradiční discipliny určené speciál-
ně ženám (-HS** + ST** + ST**-) a mist-
rovské disciplině (-HST** + T** + T**-) letos
společně se seniory soutěžila i kategorie
mladých jezdců (-HS** + S** + ST**-).

Mladých jezdců se do Frenštátu dostavi-
lo 13 a k prvnímu kolu nastoupili tři z nich

se dvěma koňmi. Ti tak využili pravidla,
které umožňuje jezdcům disponujícími více
koňmi, provést definitivní výběr pro mist-
rovskou soutěž až po prvním kole.

V zahajovacím honebním -S**- se vede-
ní ujala K. Stružinská na LIPKA UNIREM
(Sport. Stáj Gasstr.) před J. Kinclem
s CHIMBOTE (JO Horymas Horní Město)
a K. Sovjákovou na GRANT’S (JK Tarpan).

Z šestnácti dvojic na startu postoupila do
druhého kola pouze 11 jezdců. Vedle
selekce tří jezdců se dvěma koňmi ubyly
ještě další dvě dvojice, které zahajovací
kolo nedokončily.

V sobotu vyplácel Mustang
V klasickém -S**- viděli diváci bezchyb-

ný výkon a vítězství K. Sovjákové, která
získala prvenství nejen v této samostatně

Mistr ČR 2006 J. Papoušek – DAN 7-T

Foto J. Gebauer
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hodnocené soutěži, ale po dvou kolech se
vyhoupla i do čela celkové klasifikace. Dru-
hou nulu na kontě a velmi dobrou pozici 
(3. místo) do závěrečného boje získala
také V. Krajníková na CIKÁDA (Accom
Praha). Třetí z adeptek na medaile K. Stru-
žinská inkasovala ve druhém kole pouhý
jeden bod a ten ji stačil na průběžnou dru-
hou příčku. Druhý den zpříjemnila soutěží-
cím firma Mustang Lučina, která velkoryse
věnovala finanční ceny do samostatně
hodnocených druhých mistrovských kol.
Umožnila tak jezdcům, vedle bojů o pres-
tižní medaile, i standardní zisk finanční
dotace.

Do třetího dne se startovní pole mladých
jezdců zmenšilo o další dvojici diskvalifiko-
vanou v sobotu, a tak k závěrečnému boji
nastoupilo deset jezdců.

Jezdci byli na startovní listině závěreč-
ného kola seřazeni tradičně od nejhorších
k nejlepším, a tak soutěž zákonitě gradova-
la. Od počátku se vše vyvíjelo podle papí-
rových předpokladů. Bodový odstup nej-
lepších čtyřech dvojic nedával mnoho
příležitostí k překvapení. I tak se však bez-
chybným výkonem blýskla D. Pálková na
NOBERLINA (JK Velvary), ale závěrečný
účet jí stačil jen na 4. příčku. Celých devět
bodů přidal na své konto i J. Kincl na
CHIMBOTE (JO Horymas) a tím pohasly
jeho naděje na nejcennější kov.

Naopak velmi dobře si na moderním kur-
su J. Kutěje jemuž asistoval R. Smékal
vedla V. Krajníková s CIKÁDA. Chybovala
pouze jednou a bylo zřejmé, že ji medaile
nemine. Ohrozit ji mohly již pouze dvě star-
tující. K. Stružinská s LIPKA UNIREM však
inkasovala za dvě shození a rázem se ocit-
la za V. Krajníkovou. Vše v rukách měla
poslední startující a dosud vedoucí K. Sov-
jáková. Nakonec však byla nervová zátěž
příliš velká. K. Sovjáková inkasovala neu-
věřitelných 20 bodů a rozloučit se tak
musela nejen se zlatem, ale s medailí
vůbec. Za V. Krajníkovou a K. Stružinskou
se tak na stupně vítězů vešel i J. Kincl.

Ženy
Prvního kola mistrovské

soutěže žen se zúčastnilo
13 dvojic a jen dvě jezdky-
ně startovaly na dvou
koních. Po prvním dni byla
na čele K. Veselovská na
VELMA (Zámek Vilémov)
před M. Roubalovou na
RIA (Roubal Plzeň) a
K. Bardonovou s VIKOMT
(JS Bardonová).

Ve druhém kole v sobo-
tu jezdily i ženy o finanční
ceny, ale v otevřené sou-
těži jim dělali konkurenci
i jezdci startující v soutěži
družstev (-ST** + ST**-).
I mezi nimi však byla
v sobotu nejlepší K. Dam-
borská na CONTENDER
Tiscali (Stáj Equest), kte-
rou tak právem mohlo
mrzet nepovedené první kolo. Do čela dívčí
soutěže se po druhém dni dostala favoritka
ženského šampionátu L. Matunová na ORI-
DO (JK Hlaváč) před dobře jezdící 
N. Roučkovou se CIWANO (JK Tarpan)
a K. Vodseďálkovou na LEO LUSTIG (JS
Javorník). Soutěž však byla velmi vyrovna-
ná a prvních sedm jezdkyň se pohybovalo
v rozmezí dvou chyb.

Nedělní závěrečné kolo zastihlo opět ve
výborné pohodě K. Damborskou, která si
druhou nulou řekla o postup mezi medai-
listky. Protože na kontě všech následujích
soupeřek body přibývaly, K. Damborská
se skutečně mohla těšit i na medaili nej-
vyšší.

Nejprve se K. Vodseďálková po čtyřech
chybách rozloučila se třetí příčkou a pak
i pro N. Roučkovou znamenaly dvě shození
konec nadějím na medaili. Jediná ostřílená
L. Matunová na stále senzačním ORIDO
nezaváhala a stejně jako K. Damborská
předvedla i v neděli bezchybný parkur
a právem získala titul mistryně ČR 2006.
Stříbro patří K. Damborské a na bronzovou
příčku přes K. Vodseďálkovou vystoupila 
K. Bardonová.

Družstva
Sobotní program byl vyplněn i soutěží

družstev (-ST** + ST**-). Soutěž, která má
své příznivce i odpůrce. Odpůrci připomí-
nají doby, kdy se jejím prostřednictvím
dostávali na šampionát jezdci nepatřící na
Mistrovství republiky, příznivci akcentují
týmový sportovní duch družstevního zápo-
lení, který má své místo právě na národním
šampionátu. Vzhledem k tomu, že se
s postupujícím nárůstem výkonnosti jezd-
ců, již nemusíme obávat některých excesů
z minulých let, zdá se, že budoucnost dá
za pravdu spíše příznivcům této soutěže.

Ve Frenštátě p.R. soutěžilo v týmovém
klání sedm družstev a 28 dvojic. Ve dvou
kolech (56 startů) měla výrazně větší část
jezdců pouze jednociferný výsledek a dva-
náctkrát viděli diváci čistý výkon.

Z celkového prvenství se po napínavém
boji radoval tým Severní Moravy ve složení
Z. Žíla - LE PATRON, D. Fialka - LENTI-
US, K. Lamich - CONTINUAL a J. Hruška -
CRYSTAL. Stříbro získala Praha ve složení
J. Papoušek (CHABLIS 121-T), N. Roučko-
vá (EUPHORIE BOY), R. Drahota (IDEAL
CTJ) a J. Pecháček (VENEUR) a bronz
Jihomoravská oblast, za kterou nastoupili:
G. Staňová (LOTTE-T), I. Přibyl (MANIE
Feedmark), P. Kuba (TOTO 1) a Z. Tóth
(ESEJ).

Mistrovství ČR
Mistrovská soutěž oslovila 22 dvojic a na

startu se objevila i naše nejlepší jezdkyně
V. Macánová na POMPÖS. Již po prvním
kole nenechal nikoho na pochybách o tom,
že má velmi dobrou sezónu J. Papoušek
na DAN 7-T (JK Tarpan). Za ním se však
v rozmezí jediné chyby seřadila celá jede-
náctka jezdců a tak bylo zřejmé, že boj
o medaile bude velmi napínavý.

Ve druhém kole diváci nulu neviděli , ale
bez chyb na překážkách zvládli kurs
J. Papoušek (1 bod) a i O. Nágr na ATLAS
z Mariánských Lázní (2 body). J. Papoušek
tak zůstal i nadále v čele, O. Nágra posu-
nul výsledek na průběžnou 3. příčku. Nej-
lepší pozici pro stříbro měl po dvou dnech
J. Skřivan s jedinou sobotní chybou. Vzhů-
ru se ze 7.příčky vydal i A. Opatrný na
CARTOUCHE a v sobotu byl již čtvrtý.

A právě on nenechal v neděli nikoho na
pochybách o svých kvalitách. Jediný před-
vedl nedělnímu publiku bezchybnou jízdu
a zaútočil tak na příčku nejvyšší. Před ním si
ještě dobře vedl Z. Žíla na PINOT GRIGIO,
který chyboval jednou a s celkovým souč-
tem 12,115 bodu nakonec přeskočil 
z 6. místa na bronzové místo. A. Opatrný
však byl lepší. Před ním ale byli ještě tři
poslední startující. Nejprve pohřbil veškeré
naděje na překážce č. 4 (dvojskok) O. Nágr.
a ze třetího místa se propadl až na koneč-
nou 6. pozici. Ještě horší osud potkal 
J. Skřivana. Tomu se stal osudný obtížný
obrat po kolmém skoku nad vodou na překáž-
ku č. 7. Zastavení s pádem znamenalo nedo-
končení soutěže a i konec všem nadějím.

A tak jediný z favoritů J. Papoušek pro-
kázal skutečně pevné nervy. Na Aleše
Opatrného si mohl dovolit jedinou chybu.
Ta přišla v polovině parkuru. Na straně
J. Papouška pak stála i notná dávka štěstí,
která udržela předposlední překážku
v hácích, ale ani bez sportovního štěstí to
nejde. Zlato tak korunuje velmi dobrou
sezónu J. Papouška a ve stáji V. Hrnčiara
v Odolena Voda museli být s volbou
nástupce Z. Zelinkové, letos již po několi-
káté, opět spokojeni.

Za zmínku mistrovské soutěže stojí ještě
bezesporu výkon S. Hošáka na LORTZING
ALKA PET (Nový Jičín), kteří skončili čtvrtí
a i dvojice P. Eim - OSCAR AgramM na
pátém místě. Spokojeni však mohou být
i další dvojice, které dokončily třetí kolo
s jedinou chybou V. Macánová - POMPÖS,
R. Drahota - COCA COLA CTJ či R. Fiala
a CASSINI’S SON-T.

Mezi mladými jezdci se z titulu radovala
Veronika Krajníková (Accom Praha)

Foto J. Gebauer

Foto J. Gebauer

V ženách byla nejlepší J. Matunová – ORIDO (JK Hlaváč)
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Humpolec
Tradičním místem, kde o seniorské tituly

mistra ČR bojují jezdci všestrannosti je závo-
diště v Humpolci. Stejně tomu bylo i letos
a příznivci military se v Humpolci sešli ve
stejném termínu jako skokoví jezdci ve Fren-
štátě ve dnech 14.-16. července. Na progra-
mu letošních medailových bojů byla i soutěž
juniorů (CNC*) a dětí (-Z-). Mladí jezdci
budou o tituly bojovat v září v Kolesách.

Dětí nastoupilo na start deset a mezi
šesti, které soutěž dokončily, si nejlépe
vedl F. Navrátil na KARIBIK (Náměšť na
Hané). Ten zvítězil před V. Příhodovou na
ROKOK (JK Pam) a A. Hnědou s CILONA
HB-NARS (Zámek Vilémov)

Juniorů  bylo v šampionátu 25 a soutěž
dokončilo 18 dvojic. O letošních medailích
rozhodla drezúra. Od prvního okamžiku si
nejlépe vedla K. Hájková na QUINT (JK
Farma pod Lipou). V drezúrní zkoušce dru-
hý skončil T. Konečný na FLEJTA (JO
Pegas Loučany) a třetí nejlepší drezúrní
výkon podala P. Pejřilová na LESTER
z Hradeckého jezdeckého klubu. Protože
nikdo z této trojice (stejně tak jako čtvrtá po
drezúře A. Svobodová na DOVEN z Pilníko-
va) již ke svému drezúrnímu hodnocení žád-
né další trestné body nepřidal, rozhodla
o medailovém pořadí právě úvodní zkouška.

K mezinárodní CIC* dorazili do Humpolce
i jezdci ze SRN, Itálie, Polska a Rakouska. Ti
také celé soutěži dominovali a jejich převahu
prorazila pouze J. Grodlová na FINLANDIA
(Glod Čejov). Pořadím zde poněkud zamí-
chal parkur. Stylem start cíl však zvítězil 
S. Rödl na OMNIA VINCIT AMOR ze SRN
před naší J. Grodlovou a se svým druhým
koněm HORSTLINDE’S obsadil S. Rödl třetí
příčku. Zajímavostí byl start AMICUS-K ovšem
již v barvách Itálie a pod G. Poltina, který
koně z Radimovic na jaře zakoupil.

Vyvrcholením pak byla pochopitelně sou-
těž CIC**, v rámci které se jelo i seniorské
mistrovství. Zde zajel nejlepší drezúru 
J. Hatla na ARKÁDO (47,1) těsně slodován
Polákem B. Owczarkem na DIABELEK (48).
Polský jezdec se však nevyhnul chybě
v crosu a tak se propadnul až na konec prvé
desítky. J. Hatla inkasoval pouze 3,20 bodu
za překročení časového limitu a první místo
si udržel. Jedinou jezdkyní s naprosto čistou
terénní nulou byla naše G. Adamcová na

LADA 13, která tak
postoupila na průběžné 3.
místo. Druhý byl v té chvíli
S. Rödl na SAMSON.

Závěrečný bezchybný
parkur přinesl meziná-
rodní vítězství i další
mistrovský titul J. Hatlovi.
Ostatní jezdci se chybám
nevyhnuli. G. Adamcová
shodila jednou, ale k její-
mu sportovnímu štěstí 
S. Rödl dvakrát. Zname-
nalo to 2. místo a sou-
časně i stříbrnou medaili.
A konečně i třetí místo
v mezinárodní soutěži
CIC** získal náš jezdec
a stal se jím L. Vrtek na
DALLAS 1 a tudíž i pořa-
dí mistrovské soutěže
bylo shodné s pořadím mezinárodním.
Českým barvám patřila i 4. příčka, na které
se umístila S. Heidenreichová s BELLE-
VUE. Té však medaile unikla o jedinou
desetinu bodu. Teprve pátý skončil vítěz
soutěže CIC* S. Rödl na SAMSON před
dalším naším jezdcem J. Ciprou (DAR
CHURY) z Pilníkova.

Vrtulník na závodišti
A tak jedinou skvrnou na celém průběhu

soutěží v Humpolci bylo několik pádů, které
bohužel neskončily vždy štastně. 

V crosu dělala potíže překážka č. 7
(domeček na valu) a u ní pohřbilo naděje na

CDI* - Topoľčianky
Česká reprezentace juniorů a mladých

jezdců potvrdila svou kvalifikaci na ME
absolutním vítězstvím na CDI* v sloven-
ských  Topolčiankách.

Dne 1. a 2. července se zúčastnila CDI*
v Topolčiankách v silné sestavě. Čtyři juni-
orky, jedna mladá jezdkyně a pět seniorů.
Pro juniory a mladé jezdce byly tyto závody
posledními kvalifikacemi na ME ve Stadl
Paura, které se koná 20.–23. července.

Své postavení potvrdila M. Habásková
s hřebcem SAPIENS-K, kterou trenuje 
Z. Beneš. Ta, po vítězství na CDIJ v Pol-
sku, zvítězila i v obou juniorských soutě-
žích v Topolčiankách. Předvedenými
výkony v JU 65,142% a v JD 64,4% si
vysloužila i pochvalu hlavního rozhodčí-
ho Barnabase Mandiho z Maďarska.

M. Opočenská s KIPI N se s ziskem
61,94% v JU umístila na 3. místě za Maďar-
kou Szalay Nikolett
(LOTAR) a v neděli
byla druhá s 61,8%.
Jako kvalifikace byly
počítány až nedělní
závody JD a rozhodčí
nasadil i  podstatně
níže než v sobotu.
V neděli tak nad 
60% zajely jen naše
první dvě jezdkyně 
M. Habásková a
M. Opočenská. Kvali-
fikaci tak nesplnily
ani maďarská jezky-
ně, která po sobot-
ním druhém místě
získala v neděli jen
59,1% a ani naše 
Z. Skripová se svým
novým polským
koněm BLUSZCZ.
Bohužel tak skončila
naděje na sestavení
družstva juniorů na
ME. Poslední ze

Naše juniorské reprezentantky M. Habásková (vlevo) a M. Opočen-
ská společně se svými trenéry Z. Benešem a I. Plánkovou před
hlavní budovou Národního hřebčína v Topoľčiankách

čtveřice juniorek S. Krčmářová (SIMON) zís-
kala 57,03% a 56,55%.

L. Půlpánová s DAF ONDRÁŠ nenecha-
la o své formě nikoho na pochybách
a i ona zvítězila v obou soutěžích. V sobo-
tu dosáhla v SG 64,7 % a v neděli před-
vedla vynikající Kür za 65,65 %. Na ME
tak bude naší zástupkyní v kategorii mla-
dých jezdců.

Senioři startovali v sobotu v soutěži 
IM I a v neděli v IM Kür. Oba dny se
z prvenství radovala maďarská jezdkyně 
Z. Dallos na DRUPPY. Za ní již následova-
la řada českých jezdců. V sobotu byla na
druhém místě H. Pelikánová-Pavlíková
na RICCO před Š. Koblížkovou s BLACO-
RO-K a Š. Charvátovou s PASCOLLINI.
Osmý skončil V. Šretr na CATO a startovní
pole uzavřela A. Zeusová s LOUTANAS
AZ. V neděli si pořadí prohodila jen H. Peli-
kánová-Pavlíková se Š. Koblížkovou 
a V. Šretr se posunul o jednu příčku výše.

přední umístění hned devět dvojic. Zde se
mezi soutěžícími rozvinula i diskuze
o koreknosti skoku. Největší karambol se
však stal na překážce č. 5. Zde se ošklivě
narazila R. Dvořáková (BEATRICE), ale její
pád naštěstí skončil dobře. Bohužel se to
nedá, ani z odstupen dvou dní, říci o pádu
R. Markové (CRAKEN Equistro). Její zraně-
ní je výrazně vážnější a po přivolání sanitky
s kompletní výbavou nakonec pro naší
reprezentantku přiletěl vrtulník. V kritickém
stavu byla jezdkyně převezena do pražské
nemocnice v Motole. Utrpěla velmi vážné
poranění jater a momentálně je na jednotce
intenzivní péče. C. Neumann

Mistryní mezi juniory se v Humpolci stala
K. Hájková – QUINT (JK Farma p. Lipou)

Foto J. Bělohlav

Foto J. Bělohlav

J. Hatla – ARKÁDO nenašli v Humpolci přemožitele
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Před ME a MS v Chomutově

CAI-A Nebanice
kační body (momentálně 7. místo) a netají
se svojí ambicí probojovat se do nejvyšší
společnosti.

Čtyřspřeží
Soutěže čtyřspřeží tak přilákala do Neba-

nic skutečně světová jména a přihlášeno
byla i spřežení z prvé desítky světového
žebříčku. Diváci se tak mohli těšit na 
T. Eriksona ze Švédska, L. Weinmayra
z Německa či Alberta Pointla z Rakouska.
Celkově dorazilo do Nebanic 16 čtyřspřeží
a tím byl překonán další národní rekord
v počtu účastníků této královské discipliny
spřežení. Za ČR nastoupilo pět čtyřek
a nejvíce jsme byli zvědavi právě na 
J. Hroudu, který již v letošním roce získal
několik velmi kvalitních umístění.

Právě pro tohoto jezdce však soutěž
nedopadla příliš dobře, i když nakonec i on
měl v podstatě štěstí v neštěstí. Toho pot-
kalo v překážce č. 3., kdy ho z kočáru
katapultoval pobořený sloupek tak nešťast-
ně, že to v prvé chvíli vypadalo na velmi
těžké zranění. Zdivočelé spřežení se poda-
řilo chytit odvážným zásahem stájového
partnera M. Jirgali a J. Hroudu odvezla
sanitka. Nakonec se ukázalo, že není nic
zlomené a tak jen doufejme, že náš přední
jezdec čtyřspřeží bude brzy fit tak, aby se
mohl připravit na start v Cáchách.

Papírově nejlepší jezdec v soutěži čtyř-
spřeží byl Tomas Erikson ze Švédska. Pora-

zit ho však nakonec dokázal
Maďar Laszlo Juhasz. Z čes-
kých jezdců bylo v nejlepší
formě spřežení Petra Vozába
z NH Kladruby nad Labem.
Celkově získal velmi pěkné
4. místo před maďarským
internacionálem Joszefem
Bosikem. Z. Jirásek byl devá-
tý hned za A. Pointlem,
J. Nesvačil sen. dvanáctý
a poslední patnáctá příčka
mezi jezdci, kteří soutěž
dokončili, patřila J. Jandlovi,
který však také nedobrovolně
kočár v průběhu maratonu
opustil. 

Dvojspřeží
Dvojspřeží mají u nás nejdelší tradici

a i z počtu účastníků to bylo zřejmé. Za ČR
nastoupilo 7 jezdců a konkurenci jim dělalo
dvanáct spřežení z Rakouska, Německa,
Slovenska a Švédska. Z českých jezdců
patřil mezi favority především vítěz Dunaj-
sko- alpského poháru Marek Jirgala
a pochopitelně to měl být i člen vítězného
českého týmu v Saumuru Alexandr Sou-
kup. Tomu však onemocněl kůň a tak
A. Soukup nastoupil v soutěži jednospřeží.

I zde se na start postavil mistr světa,
když do Nebanic dorazil Reiner Pointl
z Rakouska. Ten jediný nakonec dokázal
porazit našeho M. Jirgalu. Na třetím místě
se umístil Němec M. Junghanns. Další zku-

(Dokončení ze str. 1)

Poslední zkouškou na voltižní ME junio-
rů v Mnichově se konalo 23. června v Cho-
mutově. ME bude otevřeno i jako CVI** pro
seniory. Na startu v Chomutově tak byla
juniorská skupina z TJ Lucky Drásov, která
pojede na ME, ale také seniorská skupina
z TJ Slovan Frenštát p.R., která pro změnu
pojede v srpnu na SJH.

Závody byly velmi dobře připraveny jak
ze strany ustájení, tak závodní kruh, hala
a zajímavý závěrečný ceremoniál, na kte-
rém proběhl křest dvou narozených hříbat.

Výsledky:
Skupiny „A“:
1. TJ Slovan Frenštát p. R., na koni

ROBIN, lonžér A. Švanová (JK Děti
a koně) a cvičenci - Svoboda , Valštýnová,
Mikesková, Tkáčová, Fusková - TJ Slovan
Frenštát p. R., Chovančíková - TJ Voltiž
Frýdek Místek

Skupiny B:
1. TJJ Lucky Drásov, SCANIE, P. Cine-

rová, cvičenci - Muzikantová, Bartoňková,

Schulzová - domácí oddíl, Procházková,
Fruhaufová, Machálková - JK Doli Praha

Skupiny C:
1. JO TJ Orion, TAJOR, K. Malíková,

cvičenci - Vávrová, Machálková, Chlum-
ská, Przybylová, Burdová, Žáková

Skupina D:
1. JK PZOO Chomutov, LIBER, J. Jílko-

vá - Karešová, Mojžíšová, Šmídová, Nykol-
ka

Ženy A
1. J. Sklenaříková TJJ Lucky Drásov,

ESKADRA, D. Trčková
Ženy B
1. L. Chlumská, Orion Praha, TAJOR,

K. Malíková
Muži
1. L. Klouda, TJJ Lucky Drásov, DUKE,

P. Cinerová

Česká voltiž dosahuje tradičně vysoké
výkonnosti a doufejme, že to potvrdí i na
ME v Mnichově či SJH v Cáchách

šený český závodník J. Kohout skončil na
velmi pěkném 5. místě a stejně tak spoko-
jen může být Jar. Pavel, který dokončil
soutěž na 7. příčce.

Ani soutěž dvojspřeží se neobešla bez
dramatických okamžiků a z kočáru vypad-
nul nejen L. Vyrtych, ale převrhnutí se
nevyhnul ani zkušený L. Jirgala nebo 
T. Jelínek.

Jednospřeží
V soutěži jednospřeží kraloval mezi 14

spřeženími německý závodník Hans Wehr.
Drezuru vyhrál a přesto, že v maratonu
skončil až šestý, bezchybným výkonem
v překážkové jízdě si zajistil celkové vítěz-
ství. Jako druhý skončil Jan Exnar, který
měl nejlepší maraton. V drezurní části byl
nejlepším z českých jezdců Alexander
Soukup se svým párovým torzem. Nako-
nec se však musel spokojit s 11. místem .

Druhým nejlepším Čechem byl T. Barták
ml., který skončil na velmi pěkném 4. místě
a velmi spokojen byl i pátý L. Kůrka.

Pony
Soutěž čtyřspřeží pony měla na startu

pět jezdců, ale ČR zatím žádnou čtyřkou
pony nedisponuje. Z vítězství se tak rado-
val jeden ze čtyř německých jezdců na
startu G. Gerich. Pony páry byly čtyři a zde
jsme již zástupce měli. Na třetí příčce
skončil J. Prášek, když zvítězila R. Kristian-
sen ze Švédska.

Mezi jednospřežími se dařilo T. Bartákovi, který obsadil 4.místo

Účastníkem soutěže čtyřspřeží byl i Jiří Nesvačil starší, kterému se však nevydařil maraton
a spřežení tak obsadilo až 12. místo

Foto R. Němcová

Foto R. Němcová
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Do zahájení dal-
šího pokračování
Světových jezdec-
kých her zbývají již

jen týdny. Monstrózní akce, jejíž organiza-
ce se letos ujal cášský organizační výbor,
již nyní vládne celým jezdeckým světem.
Samotné Cáchy se nazývají Mekkou jez-
dectví a popularita jezdeckého sportu ve
Spolkové republice Německo předurčuje
letošní Světové jezdecké hry k překročení
všech rekordů.

V sedmi jezdeckých disciplinách zde
bude rozděleno 16 zlatých medailí a titulů
mistrů světa. Cáchy se ve dnech 20. srpna
až 3. září stanou centrem světového jez-
dectví. Pokud byste chtěli být při tom
a nemáte dosud zakoupené vstupenky, už
se vám to pravděpodobně nepovede. Již 
6. července pořadatelé oznámili, že bylo
prodáno přes 400 000 vstupenek a na vět-
šinu závodů je již vyprodáno. Česká repub-
lika tentokrát bude mít velmi masivní
zastoupení sportovců a to dokládá vzestup,
jaký jezdecký sport v ČR za poslední roky
zaznamenal.

Poprvé v poválečné histori i  se ČR
chystá obeslat skokovou soutěž s kom-
pletním týmem. Svoji ambici jasně deklaro-
vali J. Papoušek (JK Tarpan), Z. Žíla
(Mustang Lučina) a A. Opatrný (Hořovice).
Nyní se již spekuluje o čtvrtém do komplet-
ního týmu a zde by se mělo rozhodnout
mezi dvěma jezdci se splněnou kvalifikací
O. Nágrem a V. Macánovou.

Tradičně se do Cách chystá i voltižní
reprezentace v jejíž čele stojí skupina 
TJ Slovanu Frenštát p.R.

Zastoupení bychom tentokrát měli mít
i v soutěži čtyřspřeží a na MS by chtěli
odcestovat P. Vozáb (NH Kladruby n.L.)
a J. Hrouda (Afrodita Němčice).

Chybět na startu by neměl ani náš me-
diálně nejznámější zástupce olympionik 
J. Hatla (Horse Academy Radimovice)
a o jeho startu rozhoduje právě nyní výkon
na CIC*** ve Vittelu.

Zastoupení budou mít i mladší FEI dis-
cipliny. Čeští jezdci se chystají i na start
v soutěži endurance a reining. V obou
případech ještě nebylo o jménech definitiv-
ně rozhodnuto, ale ČR by měla vyslat kom-
pletní týmy. Reiningová komise rozhodne
na základě výsledku soutěže CRI, která se
koná 22. července ve Štěnovickém Borku
u Plzně a stejně tak komise endurance
čeká na poslední výkony svých reprezen-
tantů.

Jedinou klasickou disciplinou na jejíž
obeslání stále ještě nemůžeme pomýšlet
tak zůstává drezúra.

Drezůrní lahůdka v televizi
Důležitou zkoušku šest týdnů před letoš-

ním Světovým šampionátem, absolvovali
příslušníci drezůrní elity v sídle významné-
ho drezůrního mecenáše Heinricha Kamp-
manna v německém Lingen. Firma Kamp-
mann vyrábí tepelné, chladící a klimatizační
systémy a včetně nové pobočky v polském
Leczycu má na 600 zaměstnanců. Na star-
tu se objevila i světová „number one“ Anky
van Grunsven, ovšem jen se svým druhým
koněm IPS KRACK-C.

Sobotní úlohou byla GP verze B, která se
v Cáchách pojede jako Pohár národů. Nej-
vyšší hodnocení zde získala Nadine Capell-
mann na 10letém ELVIS VA (75.96 %).
Druhý byl loňský evropský vicemistr Huber-
tus Schmidt na 13leté ryzce WANSUELA
SUERTE (73,88 %) a na 3. místě skončil
Rudolf Zeilinger, s teprve 8letým FRAN-
ZISKUS 8 (71,71 %).

Nedělní předehru obstarala Anky van
Grunsven, když v nesoutěžní exhibici před-
vedla SALINERA a ze sedla komentovala
jednotlivé prvky GP. Zjevně si ponechává
trumfy v rukávu, protože i před dvěma týd-
ny v Rotterdamu získala sice se SALINE-
REM světový rekord 81,333 procent

v Grand Prix, ale do Kür už sedlala KRAC-
KA. Na nový Kür SALINERA si tak musíme
ještě šest týdnů počkat.

V Grand Prix Kür pak zopakovala sobot-
ní vítězství Nadine Capellmann s hanove-
ránem ELVIS VA (Espri). Druhou příčku
uhájil Hubertus Schmidt na WANSUELA
SUERTE (Warkant) a třetí skončila Anky
van Grunsven na 14letém hřebci IPS
KRACK-C (Flemingh). Čtvrté místo patřilo
Francii, za kterou nyní na 15leté FALADA
M (Forrest), startuje rodilá Němka Karen
Tebar. Na 5. místě byl Andreas Helgstrand
(DEN) na 16letém hřebci BLUE HORS
CAVAN (Cavalier), šestou příčku obsadila
dánská princezna Nathalie Sayn-Wittgen-
stein s 9letým DIGBY (Donnerhall). Obě
soutěže byly přenášeny satelitním kanálem
DSF.

Dvojnásobné domácí vítězství kvitoval
i spolkový trenér Holger Schmezer, ale čty-
ři vyvolené z osmi kandidátů na SJH vybe-
re až za 14 dní, po německém šampionátu.
Není mu co závidět a nálada je jistě vypja-
tá. Porazit SALINERA bude problém.
Podrobnosti naleznete na 
www.escon-marketing.de -dvoř-

Světové hry se blíží

Domácí ME bez nás
Česká republika a Pardubice se podruhé

v průběhu tří let připravují na pořadatelství
Mistr. Evropy ve všestrannosti. I tentokrát
bude hlavním organizátorem evropského
šampionátu Dostihový spolek Pardubice
a na závodišti probíhají poslední úpravy
tratě. Mistrovství je na programu ve dnech
3.-6. srpna a bude slavnostně zahájeno za
účasti představitelů města ve středu 2. srp-
na na pardubickém zámku.

Pořadatelé zatím obdrželi přihlášky od
federací Velké Británie, Itálie, Švédska,
Finska, Německa, Holandska, Švýcarska,
Polska, Rakouska, Irska, Francie, Belgie,
Španělska, Maďarska a Bulharska. Celko-
vě mají pořadatelé do šampionátu přihláše-
no 62 koní.

Bohužel, pokud ČJF neuspěje se žádo-
stí o povolení startu českého jezdce na
divokou kartu, na startovní listině se neob-
jeví žádné české jméno. Nejblíže ke splně-
ní nových kvalifikačních limitů, které byly

vypsány od ledna 2006, měly naše jezdky-
ně J. Grodlová, Z. Šedá, M. Záveská a
J. Vobořilová. Bohužel ani jedné se nako-
nec na startovní listinu ME dosáhnout
nepodařilo. Čeští jezdci se tak budou moci
zúčastnit pouze soutěže CIC**, která bude
mít kratší terénní zkoušku a bude v ní o tři
skoky méně. Parkur i drezúrní zkouška
budou se šampionátovou soutěží shodné.

Stavitelem trati tentokrát nebude Belgi-
čan T. Ryckewaert, který měl původně
autorem kursů v Pardubicích být, ale na
poslední chvíli se pořadatelům omluvil.
Jeho úlohu tak převezme jeho krajan Tony
McPherson, jemuž bude technického dele-
gáta dělat Gillian Kyle z Irska. I když pod
jejich dohledem proběhne ve dnech 26.-28.
srpna v Pardubicích poslední inspekce, pří-
mo na závodišti vzniká vše pochopitelně
pod taktovkou Jar. Grodla. Ten je nejen
asistentem stavitele trati, ale působí i ve
funkci sportovního manažera závodiště.

Léto v zahraničí
● O drezúrním ME v rakouském Stadl

Paura (19.-23. 7.) jsme již informovali.
Zopakujme tedy pouze, že nás zde zastu-
puje L. Půlpánová (DAF ONDRÁŠ), 
M. Habásková (SAPIENS-K) a M. Opočen-
ská (KIPI N).

● Skokoví jezdci pokračují ve svých
zahraničních aktivitách. Ve dnech 21.-23.
července se A. Opatrný (NAREW’S SON,
SUPREME Oil Team, LECARINO) a
J. Papoušek (LA MANCHE-T, DAN 7-T)
zúčastní CSI** Warka v Polsku.

● Ve stejném termínu podstupuje
poslední zkoušku na MS v Aachen J. Hatla
a KYRENEJENNALLA’S BOY při CIC***
Vittel ve Francii.

● A do třetice bude víkend 22.-23. čer-
vence patřit i českým reprezentantům
v soutěžích všestrannosti G. Slavíkové
(JACKJACK) a P. Myškovi (FLUT), kteří
odcestovali do Rakouska na CIC* Feld-
bach.

● Rozhodnuto je už i o našem týmu na
CSIO****-W Kiskunhalas, kde nás budou
zastupovat A. Opatrný (SUPREME Oil
Team, CARTOUCHE), Z. Žíla (PINOT GRI-
GIO, LE PATRON), J. Papoušek (VOLON-
TER-T, DAN 7-T) a P. Doležal (LOGO,
STAKATTA Biofaktory).

● Česká vlajka nebude chybět ani na
ME pony ve všestrannosti. To se koná
v Saumuru 25.-30. července a hájit naše
barvy zde bude T. Jarolímková na
COMANČ.

● Junioři budou mít své evropské mist-
rovství i ve voltiži a ani zde nebudeme chy-
bět. Za ČR se zúčastní skupina TJ Lucky
Drásov a pořadatelem ME juniorů ve vol-
tiži je ve dnech 20.-23. července München
- Riem.

Junioři v Aténách
Pořadatelem ME ve skákání juniorů

a mladých jezdců bylo letos Řecko a dějiš-
těm byl ve dnech 6.-9. července olympij-
ský stadion Markopoulo. Českou republiku
zde měly zastupovat pouze dvě jezdkyně
Ema a Charlotte Augier de Moussac, které
mají české občanství, ale trvale žijí ve
Francii.

Všichni naši domácí adepti se nakonec
v Aténách omluvili, ale ani pro vzdáleně
české jezdce nebyl řecký šampionát příliš
šťastný. K soutěži vůbec nenastoupila
Charlotta, které se jeden kůň zranil ještě
před odjezdem do Řecka a druhý v průbě-
hu transportu. Pod naší vlajkou tak starto-
vala pouze Emma na FLASH D’ ARROS,
ale po úvodních třech kolech se neprobojo-
vala do finále mezi nejlepších 30 dvojic.
Novým juniorským mistrem se stal W. Whi-
taker na CARNAVAL PATH a v týmech si
titul odvezlo Německo. V průběhu soutěže
si také velmi dobře vedla Slovenka 
M. Noskovičová, která na LORD CALETTO
nakonec obsadila 12. příčku. Podrobnosti
naleznete na www.equestrian.org.gr
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CSIP Heroutice
Na farmě Heroutice u Neveklova se 7. - 9.

července konaly mezinárodní závody kate-
gorie CSIPJY pro děti na pony a pro juniory
a mladé jezdce do 21 let na velkých koních.

Zúčastnilo se přes 80 koní ze tří států
(Polsko, Rakousko a ČR). Nebylo výjimkou,
že jezdci využili možnost startovat jak na
pony, tak s velkým koněm a v praxi tak uká-
zali návaznost obou kategorií. Každý den
byly na programu rámcové a kvalifikační
soutěže.

Memoriál Miroslava Krůty
V sobotu byl hlavním bodem programu

Memoriál JUDr. Miroslava Krůty. Doposud
byl tradiční součástí květnových heroutic-
kých závodů, v prvních pěti ročnících na
úrovni -S-, v druhých pěti -ST-. Jedenácté-
mu ročníku podle slov jeho vyhlašovatele
Tomáše Krůty sluší změna a tak byla jako
Memoriál M. Krůty letos vypsána dvoukolo-
vá soutěž družstev (130+130) pro velké
koně při CSIPJY.

První vítězství si připsal tým České repub-
liky III. ve složení Z. Líkařová (VENDY), R.
Hoffmeisterová (GIGANT), K. Štochlová
(TUNIKA) a J. Perníčková (HEIDY) s celko-
vým výsledkem pouhých 5 trestných bodů.
K atmosféře Memoriálu přispěla i divácká
tipovací soutěž na vítěze. Podle ní bylo vítěz-
né družstvo druhým favoritem. Tomáš Krůta
rozdělil finanční dotaci 50 000,- korun.

Nedělní Equiservis Grand Prix Pony
vyhrála zaslouženě jediná rakouská jezdky-
ně Kerstin Osterer se žluťákem NIGHTFE-
VER 2. Mezi pěti nejlepšími byla jediná Češ-
ka, L. Vachutková na PEGAS 12 na
4. místě. Obhájkyně loňského vítězství
V. Krátká (WANTON’S ANTHONY) skončila
šestá s jedním shozením.

L. Vachutková byla jedním z jezdců, kteří
měli díky svému věku možnost soutěžit na
pony i na velkém koni a plně ji využila. Kro-
mě umístění v GP pony s koněm PEGAS 12
zvítězila ve finále malé rundy, v Ceně firmy
Vila Praha, s.r.o. na výšce 130 cm, s klisnou
VIOLA 6.

V hlavní soutěži závodů Kooperativa
Grand Prix obtížnosti 140 cm zvítězila Agni-
eszka Nurkowska s koněm LATIGO BAY,
která byla jedinou kvalifikovanou zahraniční
účastnicí. Zajímavostí je, že stejně obtížnou
soutěž v pátek se stejným koněm nedokonči-
la pro dvojí neposlušnost.

Vítězný český tým Memoriálu M. Krůty

V hlavní soutěži závodů Kooperativa
Grand Prix zvítězila polka Agnieszka
Nurkowska na LATIGO BAY

Foto L. Sieger

Foto L. Sieger

Pořadatelé rovněž vyhlásili zvláštní ceny
pro nejlepšího českého a zahraničního jezdce.
Mezi zahraničními jezdci byla nejlepší Agni-
eszka Nurkowska, nejlepší českou jezdkyní se
stala domácí Jana Perníčková. Cenu pro nej-
lepšího koně českého chovu vyhlásil Svaz
chovatelů českého teplokrevníka a obdržela ji
klisna TUNIKA. Mezi pony plemene český
sportovní pony ocenila Asociace chovatelů
sportovních pony dva koně ex equo - MAR-
KÝZA 3 a valacha LORD FLORIMA po Lipan.

Součástí programu byla každý den i jedna
národní soutěž pro pony - jednou na úrovni
ZLP, dvakrát LP. Účast v nich využily rovněž
všechny tři zúčastněné národy. Účelem
zařazení nižších národních soutěží bylo
umožnit i mladším dětem okusit atmosféru
mezinárodních závodů.

S prací rakouského stavitele parkurů Tho-
mase Andreska a jeho asistenta Charly Zailin-
gera vládla všeobecná spokojenost. Moderní
pojetí, mnoho profilů, tratě velmi technické,
ale přesto pro koně maximálně příjemné. Je
velká škoda, že se na jejich práci nepřijelo
podívat více českých stavitelů.

Pro příští ročník heroutických mezinárod-
ních závodů je tedy laťka opět o něco posu-
nuta. Díky sponzorům se ty letošní podařilo
uspořádat v odpovídající kvalitě a rovněž
vítězové odjížděli s pěknými cenami nebo
finančními výhrami.

Kompletní výsledky i další podrobnosti
o závodech najdete tradičně na jejich webo-
vých stránkách www.heroutice.cz/csipjy2006

(heř)

-6-

Hlavní pořadatelka Jana Perníčková
s rakouskou vítězkou K. Osterer

Foto L. Sieger
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M. Matějka na ONASSIS zvítězil ve 
47. ročníku Ceny Klatov

Cena Klatov
O prvním prázdninovém víkendu 1.-2.

července se konal 47. ročník Ceny Klatov,
který je nyní i vzpomínkou na Tomislava
Vodičku a hlavní dvoukolová soutěž 
(-S+ST-) nese, jako Memoriál, jeho jméno.

V letošním roce se na startu prvního kola
(obě kola jsou současně otevřenými soutě-
žemi) objevilo 38 dvojic a z vítězství se
radoval opět J. Pecháček na VENEUR, kte-
rý je v Klatovech téměř vždy úspěšný. 
V -S**- zvítězil jako nejrychlejší z 19 bez-
chybných před P. Hynkem na TAJNÁ
Aegon (Zám. jízdárna Úholičky) a M. Matěj-
kou na ONASSIS (Egersmann Caro As).

V nedělním druhém kole byl nejúspěš-
nější právě M. Matějka na ONASSIS, kte-
rého jsme v minulých dvou sezónách vídali
pod J. Pecháčkem. M. Matějka byl nejrych-
lejší mezi pěti dvojicemi a na dalších mís-
tech v -ST**- skončili R. Šafrata (CORA-
DO) z JK Louňovice, L. Kozák - QUIDAM
(JK Caletto), L. Jandourek s YELLOW
MAN (Stáj Equest) a O. Nágr s ATLAS (JS
Mariánské Lázně). J. Pecháček udělal chy-
bu. O prvenství v Memoriálu T. Vodičky se
rozhodovalo v rozeskakování mezi čtyřmi
koňmi. Nejrychlejší mezi třemi bezchybný-
mi byl nakonec M. Matějka. Na druhé příč-
ce skončil L. Jandourek před O. Nágrem.
R. Šafrata skončil čtvrtý před J. Pecháč-
kem a P. Hynkem (TAJNÁ Aegon) ze
Zámecké jízdárny Úholičky).

Už 18. ročník Velké ceny Opavy
a sedmé kolo Českého skokového poháru
ČSOB 2006 proběhlo ve dnech 30. června
až 2. července na kolbišti JK v Opavě
Kateřinkách. Páteční nepřízeň počasí a sil-
ný déšť donutil pořadatele zrušit jednu sou-
těž. Sobotní počasí již bylo lepší a nedělní
téměř ideální.

Letošní Velká cena byla rekordní v počtu
startujících téměř v každé soutěži, ale také
v kvalitě přihlášených jezdců a koní. Záslu-
hu na tom má i početná skupina jezdců
Slovenska. Pořadatelé se snažili i o pestrý
doplňkový program. Mimo sobotního spole-
čenského večera probíhala v neděli, pro
pobavení diváků, soutěž na terénních čtyř-
kolkách pro osm umístěných jezdců  v sou-
těži -S-. Zvítězil jeden z nejmladších účast-
níků závodů Dobroslav Kubišta z hřebčína
Kubišta Humburky.

V soutěži -ST**- se představilo 54 dvojic.
Jedenáct zvládlo základní kolo bez penali-
zace a v následném rozeskakování na zvý-
šených překážkách pak viděli diváci čtyři
bezchybné výkony. V nejrychlejším čase
vyhrál J. Jindra na MGT DIAS (JS Equita-
na) před J. Hanulayem s LOU BEGA (Slo-
vensko) a J. Lužou na RONALDO-S ze
stáje JS Schneider.

V ČSOB Velké ceně Opavy stupně -T**-
s následným finále se představilo 29 star-
tujících. Pět koní absolvovalo základní kolo
bez penalizace. Do finále postoupilo jede-
náct dvojic a dostali se sem i jezdci s 8
body ze základního kola. Ve finále viděli
diváci tři nuly, ale pouze dva jezdci neměli
své konto zatíženo ze základního kola.
Lepším časem ve finále tak zvítězil 
A. Opatrný na CARTOUCHE (Opatrný
Hořovice) před slovenským J. Hanulayem
s GASTRONOMEM. Třetí skončil ve finále
také bezchybný J Skřivan na RYTMA CAC
Leasing (Manon Litomyšl), který však
v základním kole chyboval. Čtvrtá příčka
patřila opět A. Opatrnému, tentokrát na
SUPREME Oil Team a pátá a šestá J.
Papouškovi s LA MANCHE-T a VOLON-
TER-T (JK Tarpan).

A. Opatrný - CARTOUCHE

S. Batíková na MONTANA 6 obsadila 
v Děčíně 3. místo v -S**-

SPORT REPORTÁŽE

Ve Strakonicích o auto
Po sedmém kole ČSP je zatím průběžné

pořadí: 1. J. Jindra - 74 bodů, 2. J. Skřivan
- 72 b., 3. A. Opatrný - 66 b., 4. J. Štětina -
57 b., 5. D. Fialka, P. Eim - 42 b.

Český skokový pohár má na programu
ještě pět kol. Ve dnech 29.-30. července se
bude soutěžit o body ČSP v jihočeské
Jemčině. Pak je na programu Velká cena
Všemil, která se však letos bude konat na
Kolbišti v Hradci Králové 5.-6. srpna jako
Velká cena Hradce Králové.

Před závěrem na kolbišti v Brně Belcredi
(25.-27. srpna) pak diváci uvidí ještě 
10. kolo 12.-13. srpna v rámci 36. ročníku
Ceny Radegasta ve Frenštátu pod Rad-
hoštěm a jedenácté je na programu 18.-20.
srpna ve Strakonicích.

Především strakoničtí pořadatelé jsou na
účastníky předposledního kola letošního
ČSP štědří. Nejprve je pro ně připraveno
první vyvrcholení závodů sobotní -ST**-. To
nese jméno nedávno zesnulého Jana
Papouška a dotace do Memoriálu 
Jana Papouška je 150 000,- Kč!!.

Nedělní program bude opět obohacen
o kombinovanou soutěž skok + plavba
kajakem tentokrát o motorový skútr v hod-
notě 25 000,- Kč. Velká cena Strakonic se
pak pojede o osobní automobil pro vítěze
v ceně 209 000,- Kč. Ve Strakonicích tak
budou závěrečné setiny vteřin či rozhodují-
cí body skutečně drahé, protože druhý
umístěný si odnese již pouze 10 000,- Kč.

Doufejme, že v té době bude již zcela
sehrána nová strakonická dvojice L. Polá-
ková a 9letý hřebec LAGRANDEUR (Lan-
deur). Nová akvizice stáje přišla do Strako-
nic ze ZH v Písku a svoji premiéru
prodělala právě při VC Opavy. Ve stáji by
tak měla zacelit prázdno, které vzniklo po
prodeji klisny COMTESSA a po závažných
zdravotních obtížích RAINBOW STAR
(několikanásobná operace střeva), které
klisnu pravděpodobně zcela vyřadí ze
sportovního zatížení. -jge-

Velká cena Opavy

Foto J. Gebauer

V Děčíně
Cena Sapril

V sobotu 8. července pořádal JK Větrný
Ranč v Děčíně na Libverdě další parkurové
závody pod názvem Cena Sapril. V celkem
pěti skokových soutěžích od úrovně -ZM-
pro mladé koně až do úrovně -S**- odstar-
tovalo cca 160 dvojic.I když bylo parné
počasí velmi nevlídné a úmorné vedro
opravdu trápilo nejen lidi, ale hlavně i zví-
řata, vše nakonec organizačně proběhlo
v klidu a bez problémů. Spokojenost
s povedenými závody korunovala pořada-
telům i sportovní úspěšnost a domácí jezd-
ci získali řadu vítězství i umístění
(viz.výsledky). V hlavní soutěži -S**- zvítě-
zil mezi 16 dvojicemi M. Šlechta na CAR-
LONA (JK Všemily). -siba-



ZAJÍMAVOSTI TERMÍNY
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Sportovní 
kalendáfi

21.7. Humpolec Z-S KMK
21.-23.7. Karlovy Vary Z-S, MČR d, J
22.7. Kutná Hora ZM-L
22.7. Starosedlský Hrádek ZM-L
22.-23.7. Mažice ZM-S, S**
22.7. Žitná D/Z-S + pony
22.-23.7. Plzeň - Bory D/Z-T, ČDP
22.7. Janov ZM-L, L**
22.-23.7. Sobotka ZM-S, L*, L**, S**
22.-23.7. Zlín Z-S, D/Z-S
22.7. Rakvice E/Z-S
22.7. Humpolec Z-S
22.7. Sviadnov ZM-S + pony, S*
22.7. Okřešice Z-S
22.7. Humpolec Z-S
23.7. Horky n. Jizerou ZM-L
28.-30.7. Zduchovice Z-T, D/Z-L pouze pony
28.-30.7. Šinkvice A/T + pony
29.-30.7. Bernartice ZM-ST
29.7. Litomyšl ZM-L, L**
29.7. Gabrielka Z-L
29.7. Mníšek p. Brdy E/L-ST
29.-30.7. Jemčina ZL-T, T** ČSP
29.-30.7. Štěnovický Borek reining
29.7. Ústí nad Labem Z-L
29.7. Drásov Z-L
29.-30.7. Mikulov D/Z-ST
29.-30.7. Ostrava - S. Bělá Z-S, S**
29.-30.7. Cheb Z-S
30.7. Svratka Z-L
4.-6.8. Pardubice C/ME-Y, CIC**
4.-6.8. Brno - Soběšice D/Z-T, MČR, ČDP
5.8. Nymburk Komárno ZM-L
5.-6.8. Stará Boleslav Z-S
5.8. Vondrov ZM-L, L**
5.8. Kaničky Z-ST
5.-6.8. Hradec Králové L-T, T*, ČSP
5.8. Černožice Z-S, L*, S*
5.-6.8. Otice Z-S, S**
5.8. Javor Hory Z-ST
6.8. Všetice Z-S, L**
6.8. Horky nad Jizerou ZM-S
6.8. Mikulov Z-S
12.8. Ptýrov Z-S
12.8. Olešná u Hořovic D/Z-L + pony
12.-13.8. Všetice Z-ST
12.-13.8. Přeštěnice Z-L
12.8. Jindřichův Hradec Z-S, S*
12.8. Přeštěnice Z-L, D/Z-L, L**
12.-13.8. Mirošov ZM-S
12.8. Děčín Z-S
12.8. Letohrad ZM-L, L*
12.-13.8. Nová Amerika reining MČR
12.-13.8. Zlín Z-S, D/Z-L
12.-13.8. Brno - Soběšice Z-S
12.8. Loštice D/Z-S
12.-13.8. Frenštát p. Rad. S-T, S*, T*, ČSP
12.8. Třebíč ZM-L
13.8. Lázně Bohdaneč Z-S, S**
13.8. Třešť Z-S

První jezdecké závody uspořádali ve
Sloupně nedaleko Nového Bydžova
a věnované byly zakladateli střediska
M. Vobořilovi, který zrovna slavil narozeni-
ny. V hlavní soutěži Flamenco Derby (-L-)
zvítězil L. Vrtek na DALLAS (SOUz Horní
Heřmanice)

Tatranská Lomnice
a Kolesa

● Ve dnech 30. června - 1. července se
konalo v Tatranské Lomnici CNC**, kvalifi-
kační kolo Zlaté podkovy a otevřené Mist-
rovství Slovenska ve všestrannosti. Závodů
se zúčastnila početná ekipa jihomorav-
ských militaristů. Ve Stříbrné podkově zví-
tězil, mezi 14 startujícími, J. Maxera
s KEELS PEACK před R. Vacuškou
s REBELION. Další jezdci z Čech se umís-
tili na 5. (J. Maxerová - ČERTÍK) a 6. místě
(junior J. Machovec - ZAMBI). Ve Zlaté
podkově byl R. Vacuška na GIGOLLO dru-
hý, a v soutěži nadějí K. Diringer s FILLIPE
čtvrtý. V soutěži CNC** byli, v poli 11 star-
tujících, úspěšní M. Slezák na CEZAR 7 
(2. místo) a P. Zíma s BERENIS (5. místo).

● V Kolesách se kvalifikace pro letošní
finále Zlaté podkovy konala 1.-2. července.
K soutěžím, v rámci kterých proběhlo
i oblastní mistrovství nastoupilo téměř 120
dvojic. Zlatou podkovu vyhrála G. Adamco-
vá na LADA 13 (TJ Podorl icko) před 
P. Myškou na VIKI 1 (Albert Stolany). 
G. Adamcová se tak stala i mistryní oblasti
roku 2006. Z dalších vítězství se radovala
R. Dvořáková na PODESTA (SP), L. Přího-
dová - TARAS (BP) a J. Krčmář - CHRIS
(Soutěž nadějí). Podrobnosti viz Výsledky.

G. Adamcová na LADA 13 zvítězila v kvali-
fikačním kole ZP v Kolesách

V Páterově Navrátil
Letos již počtvrté soutěžili po dva dny 8 . -

9. července skokoví jezdci a koně na kolbišti
v Bělé pod Bezdězem v Páterově. Téměř
stočlenná startovní pole soutěží -Z-L- vyplnily
sobotní program až do pozdních hodin. Ani
v neděli, kdy se končilo soutěží -ST*- však
nebylo startů méně. V předposledním skoku -
S**- startovalo 56 dvojic a po rozeskakování
15 bezchybných zvítězil T. Navrátil na LARA-
MIS (Stáj Navrátil) před L. Matunovou s ORI-
DO (JK Hlaváč) a J. Chýlem na DUBIRA
(Stáj Chýle).

V závěrečném -ST*-, které se jelo jako
druhý ročník Memoriálu O. Vacka, se na
startu objevilo 15 dvojic a pro některé jezd-
ce ty byla poslední zkouška před národním
šampionátem ve Frenštátě. I zde byl nako-
nec první T. Navrátil na LARAMIS, který
jako jediný zvládnul obtížný kurs bez trest-
ných bodů. Za ním pak skončila čtveřice
jezdců s jedním shozením R. Drahota -
CHELAN (JK Artemis), T. Tesárek - ANNIE
(Stáj Tesárek), J. Papoušek - IT’S ME-
T (JK Tarpan) a P. Hladík na LIMITED 1
(Chov koní Vaňha).

Český drezurní pohár
První dva červencové víkendy přinesly

závody v Nebanicích (1.-2.7.) a v Oticích
(8.-9.7.).

V kategorii NOVICE CUP se začíná reál-
ně formovat „desítka“ pro finále. Na čele je
stále SAPIENS-K (Habásková) před nově
druhou LACRIMA (Skrzyniarz). Finále zřej-
mě neunikne ani E. Jančaříkové, která má
ve hře dva koně na 3. a 4. místě (COUR-
TAGE, SERENATE).

V kategorii TOP TEN CUP pouze čtyři
dvojice absolvovaly požadovaných šest
a více startů. Na čele aktuálního pořadí je
stále H. Pavlíková - Pelikánová (RICCO).
Na 2. místě zůstává V. Šretr (CATO Joalis)
a na 3. místo se posunula svými starty
v Nebanicích M. Nágrová (COMPAS-K). Ta
odsunula na 4. místo L. Honkovou (FANTA
1). Další dvojice mají pouze čtyři a méně
startů. Předpokládat však lze (po absolvo-
vání dalších startů) výrazný posun Š. Char-
vátové (PASCOLINI) a L. Půlpánové
(ONDRÁŠ/DAF). 

Nejbližší další soutěže jsou připraveny
v Plzni - Borech (22.-23.7.), v Brně - Sobě-
šicích při MČR (4.-6.8.) a v Kunčicích
(20.8.).Podrobnosti k ČDP najdete na
adrese www.cjf.cz J. Žižka

Foto J. Bělohlav

Vítězství před
šampionátem

V sobotu a neděli 15.-16. července se
konaly další skokové závody na kolbišti
v Nymburku - Komárně. Těsně před zahá-
jením juniorského skokového šampionátu
v Karlových Varech (21.-23. červenec) zde
ladila formu i zástupkyně stáje Bost Praha
N. Crnková. O tom, že mají ve stáji Bost
vše dobře načasováno svědčí i skutečnost,
že v sobotním -S*- (21 start.) nenašla
v sedle CONGO KING N. Crnková přemo-
žitele a v rozeskakování sedmi dvojic zvítě-
zila před R. Chelbergem na BEACH GIRL
(JS Cístařský ostrov) a P. Košťálem s LESI 1
(Horse Centre).

Foto J. Bělohlav

N. Crnková – CONGO KING zvítězili v -S*-
na kolbišti v Nymburku-Komárně

Foto D. Číla



- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služ-

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

Ing. J. Kutěj Ing. J. Hanulay
Purkyňova 446/8, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.: 566 622 774 tel.: 00421 903 257 012
fax: 566 631 085 fax: 00421 245 985 498

Mladí v Hradci
Hradec nad Moravicí byl 8.-

9. července místem konání
Oblastního mistrovství juniorů
a mladých jezdců ve skoko-
vých soutěžích. V kategorii
juniorů 14-16 let (-L**+ L**-)
startovalo osm dvojic a mist-
rovský titul získala M. Tošenov-
ská - TRY WALT (JK Svébo-
hov). Mezi 17-18ti letými
(-L**+S**-) bylo na startu jede-
náct dvojic a zlato si odvezla
O. Stojčevová - REZNAK
(Baník Ova). Mladí jezdci 16-21
let (-L**+S**-) byli jen čtyři
a prvenství patřilo M. Vavříko-
vé-VELVET 2 (Stáj Vavřík).
Představilo se osm družstev (-
ZL+L**-) a titul získalo družstvo
JK Velká Polom, které jako
jediné absolvovalo soutěž bez
penalizace. -jge-

Oblastní mistryně mezi starší-
mi juniory O. Stojčevová -
REZNAK (Baník Ostrava)

Foto J. Gebauer

Drezúra na suchu
Ač byla o víkendu 8.-9. čer-

vence Morava sužována bouř-
kami, přívalovými dešti a krou-
pami, v Oticích u Opavy ani
nesprchlo. V tropickém vedru se
zde konaly drezurní závody,
v rámci kterých proběhl i oblast-
ní šampionát Severní Moravy
v drezuře. Mistry oblasti se

JK Poděbrady
nabízí možnost

dočasného
i dlouhodobého
ustájení koní.

Podrobnosti zájemcům
zodpovíme na adrese:
jk.pdy@seznam.cz

nebo tel.:

606 625 801.

Jezdecký klub
Mělník

přijme ošetřovatele
se zaměřením na krmení,

pohybování, výcvik.
Podrobnosti na:

www.jkmelnik.cz
dotazy na tel.:

777 234 448

ZAJÍMAVOSTI TERMÍNY
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Bez paní Barešové
Smutné zprávy

neberou v letošním
roce konce. Ve čtvrtek
13. července se v jez-
decké společnosti
rozeběhla zpráva, že
nás navždy opustila
Milada Barešová.

Paní Miládka, jak
jsme ji mnozí nazývali,
byla po mnoho let
nedílnou součástí mno-
ha jezdeckých akcí.
Jako jedni z prvních ji
před lety „objevil i“
pořadatelé v Mělníce.
Její profesionální hla-
satelská dráha, pokud
to tak při její skromnos-
ti na veškeré hmotné
odměny můžeme
nazvat, začala na kon-
ci osmdesátých let. Od
těch dob vystřídala
mikrofony snad všech
akcí po celé ČR a její
hlas znají všichni návštěvníci výstav v Lysé n.L., Praze či Par-
dubicích, diváci Soutěží podkovy a mnoha dalších závodišť včet-
ně dostihového závodiště v Pardubicích, kde dokonce uváděla
i dostihové odpoledne při Velké pardubické.

Ing. Milada Barešová se narodila 15. února 1943 v Turnově.
Na koni se učila jezdit v Liberci a v roce 1966 nastoupila na
hřebčín v Albertovci, kde pracovala 12 let. S plnokrevným
VADAREM pomáhala i tehdejšímu řediteli a desetinásobnému
mistru republiky v drezuře F. Lamichovi či Erichovi Režnarovi
s koňmi VANKA, BOREC, BALT či CENGO. V roce 1977 zača-
la dálkové studium na Vysoké škole zemědělské v Brně.
V osmdesátých letech onemocněla a přešla do invalidního
důchodu. Díky svému optimismu a silné vůli se však dokázala
natolik uzdravit, že se mohla vrátit ke koním jako trenérka v JK
Mira Hnanice, rozhodčí, ale především hlasatelka. Za svoji prá-
ci si vysloužila v roce 2001 i jmenování do Dvorana slávy.

Paní Barešovou si všichni z nás, kteří jsme mohli v její pří-
tomnosti pracovat, budeme pamatovat jako skromnou, spolehli-
vou a příjemnou dámu, která byla vždy ochotná komukoliv
pomoci.

Poslední rozloučení s Miladou Barešovou se konalo ve čtvr-
tek 20. července v obřadní síni v Turnově.

Tituly do Trojanovic
a Dubicka

O prvním prázdninovém
víkendu proběhlo na kolbišti JO
Dubicko v Třeštině-Háji otevřené
Oblastní mistr. Severní Moravy
a Slezska ve skocích a drezúře
dětí 8-16 let na pony a skocích
dětí kategorie 12-14 let.

Titul v drezúře v kategorii
mladších dětí si odnesla K.
Smékalová na SALINA
a v kategorii dětí 13-16 let pak
L. Vachutková s EROS 1.

Mistrovské medaile v jednot-
livých  kategoriích pony patří
dvojicím Škanderová - LÍZA 1,
K. Kučerová - CIT 1 a J. Šalek
- AMÁLKA 3. Ve starší věkové
kategorii si pak titul po napína-
vém druhém kole odvezla L.
Strnadlové s AURA 1 ze stáje
SKL Trojanovice. Vyrovnaná
byla letos mistrovská soutěž
dětí 12-14 let na velkých
koních. Titul z loňského roku
obhájila L. Vachutková s VIO-
LA 6 z Dubicka.

Severomoravské šampionáty
v jednotlivých kategoriích staly:
L. Langerová na HATUM 
(F. Cvetler) v juniorech (DD/03)
a P. Dvořáčková na ZIFAN (stáj
Vors) v seniorech (JD/06). Druž-
stev se na startu sešlo šest
a titul získaly sestry Dvořáčkovy
(stáj Vors). Petra se ZIFAN
a Radka na LIBERTY.

Soutěže se konaly na
korektním obdélníku (i když
v důsledku dlouhého sucha
bylo tvrdší opracoviště). Milé
prostředí, výborná organizace,
bleskové vyhlášení výsledků
při, pro drezurní soutěže netra-
dičním, velkém počtu startují-
cích jsou pro pořadatele JK
Agrostyl Otice dobrou vizitkou
a pro drezurní jezdce pozván-
kou na kvalitní drezurní závody
i do vyšších soutěží. -nes-
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Výsledky
Mariánské Lázně 24. - 25. 6. -ZM- (11) 1.

Čemovská - ITALIE (JO TJ Agro Cheb Nebani-
ce), -do 100 cm- 4 a 5ti letí koně (15) 1. Feifri-
liková - SARAH 11 (JK Šlovice), -do 110 cm- 4
a 5ti letí koně (16) 1. Nágr - URANUS (JS
Mariánské lázně), 2. Šíma - PAŘÍŽ 1 (JS Mari-
ánské lázně), 3. Nágr - PRINCIP (JS Marián-
ské Lázně), -ZL- (12) 1. Nágr - CONECTION
(JS Mar.Lázně), -S- (8) 1. Nágr - PHILL (JS
Mar. Lázně), 2. Nágr - CONECTION (JS Mar.
Lázně), 3. Kafuňková - LAWSON’S (Jezd. are-
ál Javor), 4. Zahoř - TIBETA (Pavel Zahoř), 5.
Šístková - HAVAJ 1 (JO TJ Agro Cheb Nebani-
ce), -do 105 cm- 4 a 5ti letí koně (12) 1. Zahoř
- MODETA (Pavel Zahoř), -do 115 cm- 4 a 5ti
letí koně (11) 1. Nágr - URANUS (JS Marián-
ské lázně), 2. Marzyová - CHICO 1 (JK Mar.
Lázně), 3. Šístková - CHVÍLE 1 (JO TJ Agro
Cheb Nebanice), -S- (8) 1. Zahoř - TIBETA
(Pavel Zahoř), 2. Nágr - PHILL (JS Mar. Láz-
ně), 3. Nágr - CONECTION (JS Mar. Lázně),
4. Zahoř - MARINA 3 (Pavel Zahoř), 5. Kafuň-
ková - LAWSON’S (Jezd. areál Javor), -ST- (4)
1. Nágr - ATLAS (JS Mar. Lázně), 2. Nágr -
PHILL (JS Mar. Lázně), 3. Fenclová - DANTE
TEKAZ (JS Egrensis), 4. Zahoř - TIBETA
(Pavel Zahoř), -S- obl. přebor sen. (5) 1. Nágr
- PHILL (JS Mar. Lázně), 2. Nágr - CONECTI-
ON (JS Mar. Lázně), 3. Kafuňková - LAW-
SON’S (Jezd. areál Javor), 4. Šístková -
HAVAJ 1 (JO TJ Agro Cheb Nebanice), 5.
Fenclová - DANTE TEKAZ (JS Egrensis), -
Karlovar. pohár kategorie A- pro 4 leté koně
1. Zahoř - MODETA (Pavel Zahoř), -Karlovar.
pohár kategorie A- pro 5ti leté koně 1. Nágr -
URANUS (JS Mariánské lázně), -Karlovar.
pohár kategorie C- 1. Nágr - PHILL (JS Mar.
Lázně).

Kolesa 2. 7. -ZP- (12) 1. Adamcová -
LADA 13 (TJ Podorlicko), 2. Myška - VIKI 1
(JO Albert Stolany), 3. Vrtek - BEAUTY/ČER-
NÝ (Horní Heřmanice), -SP- (34) 1. Dvořáková
- PODESTA (Cavalier Rynárec), 2. Hájková -
QUINT (Farma pod Lipou), 3. Adamcová -
SEBASTIAN (TJ Podorlicko), -BP- (26) 1. L.
Příhodová - TARAS Equistro (JK PAM), 2.
Běhalová - BAK 1 (JK Beka Loučka), 3. V. Pří-
hodová - ROKOK (JK PAM), -SN- (30) 1.
Krčmář - CHRIS (JK Humpolec), 2. Němečko-
vá - KAILA (JK Slavíkov), 3. Chvojka - GOYEN
(Chvojka - Stolany), -pony- (12) 1. Řeháková -
ARLON (O. S. Apolenka), 2. Pavlíčková -
KÁJA 1 (JK Tůně), 3. Matějková - LUNA 6 (JK
Betty), -ZK pony- (5) 1. V. Příhodová - IBAL-
GIN FAST (JK PAM), 2. Mazalová - ANGELI-
KA 6 (JK PAM), 3. Kvapilová - PAMELA 5 (TJ
Hřebčín Kubiš.), -mistr. VČO děti- (3) 1. L.
Příhodová - TARAS Equistro (JK PAM), -obl.
mistr. VČO děti do 12ti let - pony- (7) 1.
Řeháková - ARLON (O.S. Apolenka), -obl.
mistr. VČO děti 13-16 let - pony- (3) 1. V. Pří-
hodová - IBALGIN FAST (JK PAM), -mistr.
VČO junioři- (7) 1. Hájková - QUINT (Farma
pod Lipou), -mistr. VČO sen. a Y- (4) 1.
Adamcová - LADA 13 (TJ Podorlicko).

Tatranská Lomnica 30. 6. - 2. 7. -BP- (11)
1. Eibner - HARLEY (SK), 2. Eibner - GOMBA
(SK), 3. Kucherov - REBEKA (SK), -SP- (9) 1.
Maxera - KELLC PEAK (SK), 2. Pažoudka -
ŠÁRKA (Zooprodukt Rychnov), 3. Vacuška -
REBELLION (Equiklub Třebíč), -ZP- (4) 1. Far-
bák - KEMALKO (SK), 2. Vacuška - GIGOLO
(Equiklub Třebíč), 3. Jarolímková - VALINA
(Zooprodukt Rychnov), -Mistr. SR - senioři-
(7) 1. Eibner - AGADIR (SK), 2. Slezák -
CESAR 5 (JO M. Modřice), 3. Eibner - FARUN
(SK).

Opava - 30. 6. - 2. 7. ČSOB VC Opavy
dvouf.sk.120/125 cm (70) 1. Přibyl - GOLDIN-
KA 1 (Arcus Engineering Czech), 2. Hošák -
RAUL 1 (ŠZP Nový Jičín), 3. J. Hruška -
CHARLESTON Auto Sitta), -L**- (70) 1. Kubiš-
ta - ANDOLPH Wepol (Hřebčín Kubišta), 2.
Hruška - PALERMO Auto Sitta (Opava Kate-
řinky), 3. Hentšel - MÁTA 1 (Baník Ova), -S**-
(77) 1. Mackovjak - POMPEY (Slovensko), 2.
Šoupal - C.C.CASH Kentaur (SK Olympia), 3.
Hruška - CRYSTAL (Opava Kateřinky), -ST**-
(54) 1. Jindra - MGT DIAS (JS EQUITANA), 2.
Hanulay - LOU BEGA (Slovensko), 3. Luža -
RONALDO-S (JS Schneider), 4. Eim - OSCAR
Agramm (ZH Tlumačov), 5. Šulek - DARIA
(Slovensko), -L**- (25) 1. Hentšel - MÁTA 1
(Baník Ova), 2. Hanulay - CONTINA (Sloven-
sko), 3. Šídlo - SWING (Hřebčín Albertovec), -
S**- (57) 1. Žíla - CARLOS, 2. Fialka - CAR-
DUCCI (oba Mustang Lučina), 3.
Mackovjak-POMPEY (Slovensko), -T**- (29) 1.
Opatrný - CARTOUCHE (Opatrný Hořovice),
2. Hanulay - GASTRONOM (Slovensko), 3.
Skřivan - RYTMA CAC Leasing (Manon), 4.
Opatrný - SUPREME Oil Team (Opatrný Hořo-
vice), 5. Papoušek J. - LA MANCHE-T (Tar-
pan).

Dubicko -Třeština-Háj 1.-2.7. drezúra děti
8-12 -P4 + P5- 1. Smékalová - SALINA (Stáj
Miroslav Smékal), děti 13-16 let 1. Vachutko-
vá - EROS 1 (JO Dubicko), zahaj. sk. děti 8-
12 let na styl jezdce 1. Šrámek - GIOM 1 (TJ
JO Primátor Litomyšl), zahaj. sk. děti 13 - 16
let na styl jezdce l. Vachutková - PEGAS 12
(JO Dubicko), zahaj. sk. děti 12 - 14 let na
styl jezdce 1. Vachutková - LADY LUNETA
(JO Dubicko), mistr. oblasti 8-12 let pony
„S“ -LPS + LPS- 1. Škanderová - LÍZA 1
(ACHSP), 2. Škanderová - KUBA (ACHSP), 3.
Holá - LINDA 27 (Casin Svinov), mistr. oblasti
8-12 let pony „A“-LPA + LPA- 1. Kučerová -
CIT 1 (Pony klub Olešnice), 2.  Šalková -
GERA 1 (D. Šalková - Oxer), 3. Nedělová -
MARKÝZA 3 (JK Cento Bruzovice), mistr.
oblasti 8-12 let pony „ B“ -LPB + LPB- 1.
Šalek - AMÁLKA 3 (D. Šalková - Oxer), 2. Při-
krylová - EL PEGAS (Handicap klub Pamír), 3.
Přikrylová - MON CHERRY (Handicap klub
Pamír), mistr. oblasti 13 - 16let pony -LPB +

SPB- 1. Strnadlová - AURA 1 (SKL Trojanovi-
ce), 2. Chlandová - PRETORIA ETAN (Stáj
Penzion Omega), 3. Kubová - SINGRIT HB
(SKL Trojanovice), mistr. oblasti děti 12-14
let -Z+ZL- 1. Vachutková - VIOLA 6 (JO Dubic-
ko), 2. Chlandová - DELLA (Stáj Penzion
Omega), 3. Polesová - DOLORES OLD (Pony
klub Olešnice), SP pony handicap (18) 1. Šal-
ková - GERA 1 (D. Šalková - Oxer), 2. Škan-
derová - KUBA (ACHSP), 3. Kučerová - CIT 1
(Pony klub Olešnice), -STPB- (10) 1. Strnadlo-
vá - AURA 1 (SKL Trojanovice), 2. Vachutková
- PEGAS 12 (JO Dubicko), 3. Špačková - LIM-
BA 1 (TJ JK Trojanovice), -L**- (9) 1. Vachut-
ková - VIOLA 6 (JO Dubicko), 2. Strnadlová -
NIWARA (SKL Trojanovice), 3. Polesová -
DOLORES OLD (Pony klub Olešnice).

Klatovy 1.-2. 7. -ZL- (28) 1. Hanušová -
DON 6 (JS Ohrazenice), -L- (37) 1. Oulický -
REMBRANDT (TJ Sokol Husinec), 2. Bártová -
SIESTA (JS Bártová), 3. Nágr - CONECTION
(JS M.Lázně), stupň. obt. do 130 cm (12) 1.
Mayer - MAMBA, 2. K.Hanušová - DON 6 (oba
JS Ohrazenice), 3. Navrátil - BENTLEY Kleteč-
ka (TJ Sokol ZH Písek), -S**- (38) 1. Pecháček
- VENEUR (Stáj J. Pecháček), 2. Hynek - TAJ-
NÁ (Zámecká jízdárna Úholičky), 3. Matějka -
ONASSIS (Eggersmann Caro As), -ST**- (25)
1. Matějka - ONASSIS (Eggersmann Caro As),
2. Šafrata - CORADO (JK Louňovice), 3.
Kozák - QUIDAM (JK Caletto), Cena Klatov -
S+ST- (25) 1. Matějka - ONASSIS (Eggers-
mann Caro As), 2. Jandourek - YELLOW MAN
(Stáj Equest), 3. Nágr - ATLAS (JS Mariánské
Lázně).

Mělník 5.7. drezúra hobby (veřejný trénink)
-Z 2/00- - (18) 1. Češková - BARD (JK Spo-
myšl), -Z 3/00- (16) 1. K. Hájková - KRISTAL
(JK Mělník), -Z 3- (10) 1. Kotyzová - WALESKA
(JK Stáj Adam), -L 1/05- (21) 1. Půlpánová st. -
NIKOLAS Kinský (TJ Equus Kinsky), -DJ/03-
(16) 1. Crozenová - LIMERICK (JK IDC Pra-
gue), 2. Mikolášová - BRIDGITA (JK Falea), 3.
Pažoudková - TOPAS (Jolanka), -S 1/05- (5) 1.
Civišová - SARAH 8 (JK Falea), -JD/06- (7) 1.
Civišová - SARAH 8 (JK Falea), 2. Strejcovská
- BEN, 3. B. Strejcovská - GERT (O.s. Vatikán).

Děčín - Libverda 8.7. -ZM- (10) 1. Batíková
S. - ISIS 1 (JK Větrný Ranč), -Z- (45) 1. Oub-
rechtová M. - TERA (JK Apollo), dvouf. sk.
110/120 cm (53) 1. Hons J. - MIRINDA (Hit
Flora), 2. Pochylová H. - ARIADNA (JK Samuel
Smržovka), 3. Bieliková N. - PIKOLA (JS Hipo-
drom Most), post. obt. do 120 cm + žolík (36)
1. Koželuh P. - FONTAIN (JK Větrný Ranč), 2.
Pospíšil O. - GRAND (Stáj Dvůr Židovice), 3.
Novotná M. - CITIN (Stáj Židovice), -S**- (16)
1. Šlechta M. - CARLONA (JK Všemily), 2.
Chýle J. - DUBIRA (SS Chýle), 3. Batíková S. -
MONTANA 6 (JK Větrný Ranč).

Hradec nad Moravicí 8.-9.7. OM sever.
Moravy a Slezska juniorů a mladých jezdců
- mistrovské soutěže - jun. 14-16letí -L**+L**-
(8) 1. Tošenovská - TRY WALT (JK Svébohov),
2. Bendová - WESTYNA (Velká Polom), 3. Brá-
tová - DAISY 12 (Baník Ova), jun. 17-18letí -
L**+S**- (11) 1. Stojčevová - REZNAK (Baník
Ova), 2. Vrtná - CYPŘIŠ (Toratex Ova), 3. Stoj-
čevová - ADRIAN A (Baník Ova), mladí jezdci
16-21 let (4) 1. Vavříková - VELVET 2 (Stáj
Vavřík), 2. Kopišová - BALET (Slovan Frenštát
p.R.), 3. Vavříková - ETNA 1 (Stáj Vavřík),
družstva -ZL+L**- (8) 1. JK Velká Polom
(Musiol - LOGAN, Bendová - WESTYNA, Lud-
vík - SUZI), ostatní soutěže -Z- (19) 1. Kopiš
ml. - NIKÉ 1 (Frenštát), -ZL- (22) 1. Krhutová -
TERCIER (Frenštát), -ZL- (26) 1. Košnarová -
CITADELA 1 (JK Havránek), -ZL- (19) 1. Krhu-
tová - TERCIER (Frenštát), -L**- (22) 1. Masár
- MGT HILTON, 2. Špalková - JOKER 1 Martex
(oba Caballero), 3. Višinková - AC CALIGULA
(Astra Ova), -S**- (15) 1. Durčáková - ARGEN-
TA (Beskyd Nábytek), 2. Masár - RAMZES
Gyncentrum Ova (Caballero), 3. Bajnar - IR 1
(Baník Ova).

Páterov 8.-9.7. -ZM- (25) 1. Růžičková -
LUMP 2 (Equilon Mělník), -Z- (84) 1. Malcová -
ATHOS (Horse Academy Radimovice), -ZL-
(82) 1. Matunová - LORETA 5 (JK Hlaváč), -L*-
(36) 1. Studnička - FACTOR, 2. Studnička -
ARIEM (JC Zájezd), 3. Hladík - APRÍL
OBROCKÝ (Chov koní Vaňha), -ZL- (43) 1.
Pohořalá - CONFIÉDO (Konwest), -L*- (64) 1.
Papoušek J. - MONETA 1 (JK Tarpan), 2. Kraj-
níková - MADONA 3 (Accom Praha), 3. Švec -
VERMONA (Švec), -S**- (56) 1. Navrátil - Lara-
mis (Navrátil), 2. Matunová - ORIDO (JK Hla-
váč), 3. Chýle - DUBIRA (Stáj Chýle), -ST**-
(14) 1. Navrátil - LARAMIS (Navrátil), 2. Draho-
ta - CHELAN (JK Artemis), 3. Tesárek - ANNIE
(Stáj Tesárek), 4. Papoušek J. - IT’S ME-T (JK
Tarpan), 5. Hladík - LIMITED 1 (Chov koní Vaň-
ha).

Pravčice 8. 7. Hanácký pohár -ZM- děti
(6) 1. Cintulová - VENDETA (JO při SŠZe Pře-
rov), -ZM- 4 a 5 letí koně (14) 1. Pospíšilík -
CITRUS (Stáj Pospíšilík Pravčice), -Z- (56) 1.
Hrdlička - SHANKAR (JO při SŠZe Přerov),
volba dráhy do 110 cm (44) 1. Horáková -
POLI (SS Renosport), 2. Malý - MONTE 5 (Stáj
Montana o.s.), 3. Doleželová - VISLA 1 (Radek
Koberčík), -L- (27) 1. Složil - GRÉTA 8 (JASO
Oldřichov), 2. Treteka - CARNEWAL (SS Trete-
ra), 3. Pospíšilík WINNY (Stáj Pospíšilík Pravči-
ce), -S- (15) 1. Složil - GRÉTA 8 (JASO Oldři-
chov), 2. Malý - HVĚZDA (Stáj Montana o.s.),
3. Tretera - QUALITY (SS Tretera).

Otice 8.-9.7. drezura -Z 3/00- (14) 1. Holu-
šová - NAIROB (SK Starý mlýn Opava), -
L 1/05- (14) 1. Dvořáková - TYGRAS (JK Agro-
styl Otice), 2. Kollárová - ROYAL DANCER
(Dřevěný Dvůr Baška), 3. Turčynová - DUBLIN
(JK P a L), -L 4/00- (9) 1. Dvořáková - DAK (JK
Agrostyl Otice), 2. Dvořáčková R. - LIBERTY
(Stáj Vors), 3. Dvořáková - TYGRAS (JK Agro-
styl Otice), -JU 0/06- (7) 1. Skrzyniarz - LACRI-
MA (JK Stáj Adam), 2. Skripová - BLUSZCZ
(JK Skrip), 3. Dvořáčková R. - LIBERTY (stáj
Vors), -DU/03- (20) 1. Galatíková - CASAB-

LANKA 1 (JS Galatek Těšánky), 2. Dvořáková -
TYGRAS (JK Agrostyl Otice), 3. Maivald - LAS-
CALO (Hipoklub Natur), DD/03 (20) 1. Dvořá-
ková - TYGRAS (JK Agrostyl Otice), 2. Lange-
rová - HATUM (František Cvetler), 3.
Dvořáčková R. - LIBERTY (Stáj Vors), JU/06
(7) 1. Dvořáčková P. - ZIFAN (Stáj Vors), 2.
Skrzyniarz - LACRIMA (JK stáj Adam), 3.
Pechová - WELINGTON (Pferdimex Tlustice),
JD/06 (10) 1. Dvořáčková P. - ZIFAN (Stáj
Vors), 2. Skrzyniarz - LACRIMA (JK stáj
Adam), 3. Skripová - BLUSZCZ (JK Skrip),
mistr. SmO v drezuře junioři DD/03 (7) 1. Lan-
gerová - HATUM (František Cvetler), senioři
JD/06 (5) 1. Dvořáčková P. - ZIFAN (Stáj
Vors), družstva DD/03 + JD/06 (6) 1. Stáj Vors
(Dvořáčková P. - ZIFAN, Dvořáčková R. -
LIBERTY),

Heroutice 7. - 9. 7. -pony handicap ZLP-
(11) 1. Petrus - JURÁŠEK, -stup. obt. do 105
cm- (20) 1. Strnadlová - MARIO 2, 2. Osteren -
NIGHTFEVER 2 (Rakousko), 3. Hažmuková -
E. T. LORICUS, -stup. obt. do 125 cm- (22) 1.
Vachutková - VIOLA 6, 2. Perníčková - CAR-
DIFF, 3. Perníčková - LAVA LIT, -do 115 cm-
(8) 1. Szubert - LA BOURGET (POL), -do 130
cm- (14) 1. Dabkowska - MILFORT DUSZKA
(POL), 2. Szubert - BURGHOFS VOYAGER
(POL), 3. Rajdlová - FEŠÁK IWT, -do 130 cm-
(20) 1. Němcová - NIKOLA 10, 2. Nurkowska -
LATIGO BAY (POL), 3. Nurkowska - ENDY 6
(POL), -do 140 cm- (7) 1. Pálková - NOBERLI-
NA, 2. Štochlová - TUNIKA, 3. Nurkowska -
ENDY 6 (POL), 4. Němcová - NIKOLA 10, 5.
Němcová - PRINCESS, -Ponyhandicap LP-
(10) 1. Nedělová - MARKÝZA 3, 2. Šrámek -
GIOM 1, 3. Petrus - JURÁŠEK, -dvouf. sk.
90/100 a 100/110- (13) 1. Krátká -
WANTON’S ANTHONY, 2. Osterer - NIGHT-
FEVER 2 (Rakousko), 3. Malinowska - ALEKS
(POL), -dvouf. sk. 115/120 a 125/130 cm- (16)
1. Perníčková - LAVA LIT, 2. Weagová - ABC
OCLAHOMA WEPOL, 3. Kovářová - GEN 7, -
do 105 cm- (8) 1. Szubert - LA BOURGET
(POL), -do 115 cm- (10) 1. Dahlke - PIETREK
(POL), -dvoukol. sout. 130/130 cm- (22) 1.
Dahlke - SIMONE (POL), 2. Nurkowska -
ENDY 6 (POL), 3. Kramer - CONTENDUS 4
(POL), -dvoukol. sout. 130/130 cm- (6) 1.
Nurkowska  - LATIGO BAY (POL), 2. Němcová
- PRINCESS, 3. Plachý - CHANTAL 2, -Pony-
handicap LP- (10) 1. Nedělová - MARKÝZA 3,
-do 115 cm- (8) 1. Hažmuková - E.T. LORI-
CUS, -stup. obt. do 125 cm- (12) 1. Plachý -
CHANTAL 2, 2. Perníčková - ÚSVIT 2, 3. Per-
níčková - CARDIFF, -do 115 cm- (9) 1. Novák -
BANJO, -do 130 cm- (9) 1. Osterer - NIGHT-
FEVER 2 (Rakousko), 2. Szubert - BURG-
HOFS VOYAGER (POL), 3. Dabkowska - MIL-
FORD DUSZKA (POL), -do 130 cm- (19) 1.
Vachutková - VIOLA 6, 2. Nurkowska - ENDY 6
(POL), 3. Němcová - PRINCESS, -do 140 cm-
(8) 1. Nurkowska - LATIGO BAY (POL), 2. Kři-
vancová - FARAON, 3. Štochlová - TUNIKA.

Sloupno 9. 7. -L- (13) 1. Vrtek - DALLAS 1
(JK při SOUZ Horní Heřmanice), 2. Vereš -
GEORGIA 2 (JK při SOUZ Horní Heřmanice),
3. Černohorský - FERNET 1 (JK Sloupnice), -
ZL- (13) 1. Kořínek - KORÁL (Stáj Nový Dvůr),
-Z- (13) 1. Mohelníková - HELIA 1 (JO Stáj
Mohelníková).

Nebanice 13. - 16. 7. -čtyřspřeží- (16) 1.
Juhasz (HUN), 2. Erikson (SWE), 3. Wein-
mayer (GER), 4. Vozáb (CZE), 5. Bosik
(HUN), -dvojspřeží- (19) 1. Pointl (AUT), 2.
Jirgala (CZE), 3. Junghanns (GER), 4. Matuš-
ka (CZE), 5. Kohout (CZE), -jednospřeží- (14)
1. Wehr (GER), 2. Exnar (CZE), 3. Harm
(GER), 4. Barták (CZE), 5. Kůrka (CZE), -čtyř-
spřeží pony- (5) 1. Gerich (GER), 2. Wan-
strath (GER), 3. Ritter (GER), -dvojspřeží

pony- (4) 1. Kristiansen (SWE), 2. Ganhör
(AUT), 3. Prášek (CZE).

Humpolec 14. - 17. 6. -Z- (9) 1. Vobořilo-
vá - PRESTIGE 1 (JK Flamenco Sloupno), 2.
Slavíková - JOHANKA (JK Tedos), 3. Kornalík
- ZARJAD (JK Horymír Neumětely), -CNC*-
(10) 1. Hájková - QUINT (JK Farma pod
Lípou), 2. Konečný - FLEJTA (JO Pegas), 3.
Pejřilová - LESTER (Hradecký jezd. klub), -
CNC*- MČR junioři (9) 1. Hájková - QUINT
(JK Farma pod Lípou), 2. Konečný - FLEJTA
(JO Pegas), 3. Pejřilová - LESTER (Hradecký
jezd. klub), -CIC*- (10) 1. Rödl - OMNIA VIN-
CIT AMOR (GER), 2. Grodlová - FINLANDIA,
3. Rödl - HORSTLINDE’S (GER), -CIC**- (10)
1. Hatla - ARKÁDO (Horse Academy), 2.
Adamcová - LADA 13, 3. Vrtek - DALLAS 1, -
CIC**- MČR senioři (9) 1. Hatla - ARKÁDO
(Horse Academy), 2. Adamcová - LADA 13, 3.
Vrtek - DALLAS 1.

Nymburk 15. - 16. 7. -Z- (40) 1. Kocián -
TARA 14 (TJ JO Start Hořany), -ZL- (36) 1.
Chelberg - LORDANOS (JS Císařský ostrov),
-L*- (30) 1. Košťál - LESI 1 (HD Horse Cen-
ter), 2. Bleha - ANTHÉ (JK Dolany), 3. Kopec-
ká - ADRIE (JK Poděbrady), -S*- (21) 1. Crn-
ková - CONGO KING (JS Bost B.), 2.
Chelberg - BEACH GIRL (JS Císařský ostrov),
3. Košťál - LESI 1 (HD Horse Center), 4. Sloup
- BORGIO (TJJ Lysá n. L), 5. Hynek - WILLI-
AM’S MEMOR (Zámecká jízdárna Úholičky), -
ZM- pro děti do 14ti let (15) 1. Kupcová -
ŠERY 2 (Stáj Vlad. Kupec), -ZM- pro 4 a 5ti
leté start. prvním rokem (21) 1. Hudcová -
GOLDIE 1 (JK Dítě a kůň), -Z- koně start. prv-
ním a druhým rokem (26) 1. Vítek - DARRIUS
(JS Kamenice), -Z- (24) 1. Kytka - LUCIANO
(JK Vacek Bělá p. B.), -ZL- (26) 1. Kořínek -
BEN 3 (Stáj Nový Dvůr), -L*- (14) 1. Urbanová
- SAMANTA 9 (Stáj Urban Praha), 2. Kořínek -
KORÁL (Stáj Nový Dvůr), 3. Černá - ASWAN
TARA (JK Mělník).

Praha Cís. ostrov 15. -16. 7. -Y- kür (5) 1.
Hábová - LIBRA 8 (Horse Academy), 2. Sigis-
mondi - BONHEUR FS (JS Cís. ostrov), 3.
Střebáková - TEREZA 3 (JK Iluze Makotřasy),
-L1- (9) 1. Neumannová - EDIE 1 (PJK Gabri-
elka), 2. Hábová - PICASSO (Horse Acade-
my), 3. Sigismondi - LONE BEACH 2 (JS Cís.
ostrov), -IM1- kür (5) 1. Sigismondi - BONHE-
UR FS (JS Cís. ostrov), 2. Marešová - PLE-
SANT (JK Iluze Makotřasy), 3. Střebáková -
TEREZA 3 (JK Iluze Makotřasy), -J- kür (5) 1.
Krčmářová - SIMON (JK Epona Praha), 2.
Knitlová - HOMÉR 1 (JK Delta), 3. Soustružní-
ková - LALIQUE (TJ Pegas Brno), -SG- (5) 1.
Sigismondi - BONHEUR FS (JS Cís. ostrov),
2. Sigismondi - COME ON JUNIOR (JS Cís.
ostrov), 3. Hábová - LIBRA 8 (Horse Acade-
my), -IM1- (5) 1. Sigismondi - LALIQUE (JS
Cís. ostrov), 2. Marešová - PLESANT (JK Ilu-
ze Makotřasy), 3. Jeřábková - AVALON Z-
T (JK Nár. hřeb. Kladruby n. L.), -JU- (7) 1.
Pechová - WELLINGTON (JK Pferdemix Tlus-
tice), 2. Patenidisová - BARON (JK Helios), 3.
Krčmářová - SIMON (JK Epona Praha), -L0-
(15) 1. Neumannová A. - EDIE 1 (PJK Gabri-
elka), 2. Půlpánová - NICOLAS KINSKÝ (TJJ
Equus Kinsky), 3. Neumannová I. - BATMAN
(JK JS Ctěnice), 3. Kvapilová - MAUREEN 18
(JS Mirošovice), -T- dvoukolová (5) 1. Sigis-
mondi - LALIQUE (JS Cís. ostrov), 2. Marešo-
vá - PLESANT (JK Iluze Makotřasy), 3. Sigis-
mondi - BONHEUR FS (JS Cís. ostrov), -S-
dvoukolová (5) 1. Patenidisová - BARON (JK
Helios), 3. Krčmářová - SIMON (JK Epona
Praha), 3. Knitlová - HOMÉR 1 (JK Delta), -
ST- dvoukolová (5) 1. Sigismondi - BONHEUR
FS (JS Cís. ostrov), 2. Hábová - LIBRA 8
(Horse Academy), 3. Sigismondi - COME ON
JUNIOR (JS Cís. ostrov).

VZDĚLÁVÁNÍ
V rámci vzdělávacích programů v oblasti sportu

otevírá akreditované pracoviště MŠMT ČR
kvalifikační kurzy pro cvičitele a trenéry jezdectví.

✱✱   CVIČITEL JEZDECTVÍ:
– zahájení kurzů září–říjen 2006 v Praze a Středočeském kraji -

v rozsahu cca 170 hodin
– uzávěrka přihlášek 15. 8. 2006, k přihlášce přiložit kopii jez-

decké licence ČJF (držitel min.3 roky, věk min. 18 let)  

✱✱   TRENÉR JEZDECTVÍ:
– uzávěrka přihlášek 15. 10. 2006, k přihlášce přiložit kopii jez-

decké licence ČJF (cvičitelská licence min. 5 let), kopii maturit-
ního vysvědčení, doloženou výkonnost „S“, věk uchazeče min.
25 let

– termín zahájení kurzu (v rozsahu cca 240 hodin) bude upřesněn
(listopad, prosinec)

Pořadatel nezajišťuje ubytování a stravování.

Zkoušky probíhají před komisí ČJF.

Předběžné přihlášky zájemců (s uvedením základních údajů
a kontaktů) zasílejte na níže uvedenou adresu, popř. e-mail.
Mgr. Jaroslav Sedláček, Hillebrantova 1077, 158 00, Praha 5

Kontaktní tel.: 732 951 569, 724 511 140 
e-mail: kolarova_veronika@quick.cz

jaroslavsedlacek@centrum.cz
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