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ZPRAVODAJ
z MČR
Neděle 16. 7. 2017

Vážení přátelé,
vítáme Vás opět po roce v areálu
Jezdecké společnosti Equitana
v Martinicích. Doufáme, že zde
strávíte příjemné chvíle a celá
akce bude patřit mezi Vaše
nezapomenutelné zážitky!

Družstva:
JIHOČESKÁ
HISTORIE
SE OPAKUJE

Obě kola bezchybně dali pro svá družstva jezdci: J. Štěrba, A. Baraldi, B. Vojtková, J. Hruška, K. Málková, M. Kukačka, J. Smrčka, L. Strnadlová, M. Benešová (český teplokrevník Bacardi 2 po Veneur de Luc, foto) a K. Šimáčková.

Je to neuvěřitelné, ale v roce 2014 skončila martinická mistrovská soutěž družstev přesně jako
v roce 2017! I když to tak po prvním kole nevypadalo, nakonec zvítězili Jihočeši, druzí skončili Pražáci a třetí po rozeskakování Severomoraváci, přesně jako před třemi lety! Stalo se

to, co již v pátek prorokoval Jiří Tměj – že jeho
družstvo vyhraje… Jihočeši sice postupovali do
druhého kola s chybou, ovšem sobotní „stotřicítku“ absolvovali první tři z nich bezchybně
a tak si Jiří Tměj mohl dovolit luxus a po chybě vzdát. Jiným družstvům body na kontě spí-

še přibývaly, takže na stříbrnou pozici se dostal další tým zatížený čtyřmi trestnými body
z prvního kola, Pražáci, když druhé kolo dokončili s 1 tr. b. Drama se tentokrát konalo na
třetím místě, kde se muselo rozhodnout mezi
Severomoraváky, Východočechy a Středočechy
s celkovými osmi trestnými body. Nakonec zvítězily zkušenosti Jiřího Hrušky v sedle osmileté
dcery Arista Z klisny Oridy M, který nastoupil
do rozeskakování jako první a nasadil laťku tak
vysoko, že ji ani Kateřina Málková ani Michal
Kukačka nepřekonali.

<< 1. místo Jihočeši (zleva Horký Václav – ASILE DE
PAIX P, Tměj Jiří – LINEARIS DK, Špičák Roman
– COOL MC FLYNN, Štěrba Jakub – WARNESS)

2. místo Praha 1 (zleva Vojtková Alžběta – PINKY PAY, Pařenica Josef – EVERGREEN P, Baraldi
Alexandr – SOPRANIST K, Vojtková Barbora –
CHAKITO)
3. místo Severní Morava 1 (zleva Škanderová Miroslava – DEMONT, Hruška Martin – SALOU Z,
Klus Marek – CAREBIS, Hruška Jiří – ORIDA-M)
4. místo Východočeši
5. místo Středočeši 1

Generální partner

ZPRAVODAJ
z MČR

2/

JEDNOTLIVCI:
Zuzana upevnila vedení
Druhé kolo soutěže jednotlivců,
stejně jako v pátek na obtížnosti
145 cm, tentokrát nemělo tak těsný
čas – a vida, hned se objevilo osm
bezchybných výkonů! Nejdříve Marek Klus s Carisonem a plemenný
hřebec si tak namísto Al Cambera
vysloužil jízdenku do finálového
třetího kola (z prvního kola však
mají 5 tr. bodů). S naprosto stejným
výsledkem postupuje do posledního kola také jedna ze čtyř žen na
startu Nikola Bielíková a Carthinjo a Jiří Skřivan s Flying Star. Nechybovaly ani tři dvojice zatížené
jedním trestným bodem v prvním
kole, Rudolf Doležal a Lara Croft
(„ty parkury je radost jezdit“), Václav Staněk a Heartbreak ZH a Sergej Motygin s Dylanem. A nakonec
lehce udržela čisté konto Zuzana
Zelinková s Kleiner Lordem. Kdo si
pamatuje loňské mistrovství, vzpomíná, jak Václav Staněk startoval
v soutěži mladých jezdců a skončil

Rudolf Doležal a Lara Croft postoupili do III. kola s 1 tr. bodem.

pátý, přičemž po dvou kolech měli
s hřebcem stejné skóre, jako mají
nyní v jednotlivcích! „Heartbreak
toho už pro mě udělal tolik, že budu
spokojen, když dojdeme do cíle,“
komentoval letošní výkon jezdec.
Subtilního hřebce zatím jeho jezdec
šetřil, neboť se věnuje také povinnostem plemeníka a musí doma
v Proseči zůstat k dispozici klisnám.
„Proto jsme vyjeli pouze na pár
závodů jen na rozběhnutí. Ovšem
velmi dobře skákal v pátek na CSI
Olomouc, kde byl v Diamond Tour
nejlepší z českých koní, bohužel
v neděli jsme kvůli mojí jezdecké
chybě nedokončili,“ popisuje jezdec. „I když je menší, je to extra
kvalitní kůň a má srdce, chce udělat pro svého jezdce maximum…“
rozplývá se nad svým čtyřnohým
parťákem Václav. Do třetího kola
postupuje pouze 15 dvojic a soutěž
150 cm bude pro některé z nich letos premiérová.

Marek Klus a Carison měli před třetím kolem 5 trestných bodů.

TŘETÍ KOLO BEZ…

Mercedes si letos pro příchozí připravil celý koutek – nezapomeňte ho s dětmi
(i bez) navštívit!

… Jiřího Papouška – s jedním trestným bodem z prvního kola nasbíral v sobotu po odepření pohybu vpřed jeho Ducata v jednom z obratů příliš
mnoho trestných bodů a rozhodl se v soutěži nepokračovat.
… Jana Chýleho, když spolu s Cool Paradisem shodili překážku nad vodou
a přidali další chyby. Také tento jezdec se rozhodl opustit mistrovství
předčasně, přičemž první kolo absolvovali jen s 1 tr. bodem!
… Josefa Pařenici se Sarah Sun, Vladimíra Janči a Saciponta nebo Vladimíra Tretery a Quentina. Také tito jezdci vyhodnotili, že další pokračování
nemá cenu.

Hlavní partneři
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Michaela Mžiková má Caramela od jeho tří let, zakoupila ho u M. Pěchoučka. „Zaujal
mě svojí vyrovnaností. Jsme spolu nyní šest let a je to pro mě opravdu srdcovka. Je svůj,
pro mě udělá všechno, k cizím má odstup. Učíme se spolu, i když je to delší cesta…

Alexandr Baraldi a Elamé.

MLADÍ JEZDCI: Rozdá si bezchybná trojka medaile?
Ano, v jako vždy nejméně početné kategorii skokových mistrovství dopadlo druhé kolo tak, že čistí
jsou nyní pouze tři. Kateřina De Jagerová si totiž
udělala kolečko („zdálo se mi, že to nevychází“)
a o čisté konto v sedle Cinvena CR přišla. První
bezchybnou jízdu předvedla Kateřina Málková
s Bugattim (celkem 4 tr. b.): „Jsem ráda, že právě
s ním, protože s Dedijtje jsem stejně do třetího
kola jít nechtěla.“ S klisnou bohužel měla zastavení

a chyby. Další dvě nuly přidaly k 1 trestnému bodu
Nicola Grünthalová s Leandrem a frenštátská svěřenkyně Jiřího Zwingera Michaela Mžiková s 9letým Ultimem de Caramel. „Přijela jsem sem sbírat
zkušenosti na parkurech Marco Behrense a musím
přiznat, že dnes jsem měla trochu strach, je to přeci
jen víc technické, než včera. Marco ale staví dobře
na cválání dopředu, a když člověk cválá hned od
startu, tak se nic moc nemůže stát.“ Michaela už

na MČR v roce 2015 byla, osudnou se jí však na
Ptýrově stala voda. „Od té doby jsme problém postupně odbourali, vodu máme doma, jezdíme závodit do Polska 4-5x ročně a tam je voda v každém
parkuru od 120 cm.“ I přesto, že Denisa Vegrichtová měla strach z vody, s valachem Escape, kterého
dokonce jako mladého obsedala, bezchybné konto
udržela a přidala se k dalším dvěma bezchybným
V. Nágrovi a A. Baraldimu.

ŽENY: Devítka s největší šancí
Poté, co 25 dvojic dokončilo bezchybně první
kolo žen, již mnoho z nich nulu nezopakovalo
a do třetího kola postupuje bezchybných „jen“
devět. Osvědčené dvojice jako A. Vojtková
a Capua, Andrea Halíková a Coletta, Sandra
Tomaidesová a Princess, M. Refková a Grace Frederica, V. Humplíková a Buena Utopia,
T. Mücková a Control Me Karsit, I. Holíková
a Luana T nebo D. Stránská a Vanessa doplňuje
méně známá Daniela Tomášková, která podle jejího přítele Matěje Kotalíka přijela hlavně
„neudělat ostudu“. Plán již tedy evidentně překročila, osmiletého Sir Sida jezdí od roku 2016
a stejně jako Matěj startuje na MČR poprvé.

Daniela Tomášková a Sir Sid.

Loňská vicemistryně Iva Holíková s Luanou T je stále ve hře stejně jako obhájkyně zlata V. Humplíková.

Bezchybně do III. kola jde i Denisa Stránská, na fotografii s trenérem Janem Kubrickým a jeho dcerou
Kateřinou.



Co nás čeká
a nemine?

Program
neděle 16. 7. 2017

8.00 	Otevřená soutěž dvoufázové skákání 130/135 cm
Ceny 10 000 Kč

10.30 	III. kolo mistrovské soutěže mladých jezdců 140 cm
	Ceny 35 000 Kč od pořadatele a 18 000 Kč od ČJF

12.30 	III. kolo mistrovské soutěže žen 140 cm

	Ceny 35 000 Kč od pořadatele a 18 000 Kč od ČJF

15.00 	III. kolo mistrovské soutěže jednotlivců 150 cm

	Ceny 100 000 Kč od pořadatele a 18 000 Kč od ČJF

NAVŠTIVTE NAŠE DALŠÍ AKCE:
Mercedes-Benz Summer Cup 2017
27. 7. 2017 - 30. 7. 2017
Martinický šampionát mladých koní 2017
9. 8. 2017 - 13. 8. 2017
CZECH EQUESTRIAN MASTERS 2017
7. 9. 2017 - 10. 9. 2017
Jezdecké závody - ST*
6. 10. 2017 - 8. 10. 2017

VÍTE, ŽE…

Zdravíme naše nejmladší
čtenářky – Ellu Hrnčiříkovou
a Annu Ohnheiser!

Jezdecký sport,
to jsou hlavně
krásní koně,
mnoho přátel,
radost, když se
něco povede, ale
i smutek, když se
něco nepovede,
ale přesto, nebo
právě proto ho
máme všichni
rádi!

… 11letá klisna Deviline Z, se
kterou Linda Vondráčková absolvovala soutěž družstev
s 0 a 4 trestnými body, se v roce
2014 umístila na druhém místě
s jezdkyní Ivanou Hronovou na
MČR mladých jezdců zde
v Martinicích?
… klisna Flying Star (Con Cosmos
x Ladinos), startující v soutěži
jednotlivců, je narozená v ČR
u svého jezdce Jiřího Skřivana,
přesto je zapsaná do oldenburské plemenné knihy, a plemenný
hřebec Carison, ve druhém
kole bezchybný, je chov stáje
Mustang zapsaný do hannoverské knihy?
… českým teplokrevníkem v soutěži jednotlivců je např. Cool
Paradise, Aramis nebo Lara
Croft (Latinus x Sahib I), která
je na mistrovství ČR ve svých
12 letech poprvé?
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