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Vítejte v Martinicích! Po dvou letech se areál Equitany opět stává dějištěm bojů o kovy nejcennější,
totiž mistrovské medaile v kategoriích seniorů, žen,
mladých jezdců a družstev. Mnozí z vás zde byli
před dvěma lety, takže budete mít alespoň přibližnou představu o dění na českém šampionátu.
Ovšem pořadatelé slibují, že se budou svůj standard
z roku 2010 překonat a ve dnech 12.–15. července
2012 se tedy máte na co těšit. Právě tento zpravodaj,
který pro vás připravujeme k ranní kávě, je jedním
z důkazů…

Která žena obhájí?

Zuzana Zelinková a Ondra Zvára uvolňují místo – posune se výš třeba Jan Studnička, i když nemá k dispozici Magic Boye?

Pro koho uvolnili Zuzka a Ondra místo?

Předloni druhá, vloni první – a letos žádná… To je bilance Zuzany
Zelinkové, která do Martinic nedorazí, stejně jako loňský vicemistr
O. Zvára. Mají tak šanci další, když
podají na té nejtěžší úrovni ty nejlepší výkony. Mezi seniory je zatím
přihlášena pouze jedna žena (a maminka) – Natálie Roučková s Ahornem-T, i když se ještě rozhodne
podle momentální formy, zda
startovat mezi muži nebo ženami.
Třeba ji otec jejich syna Patrika, vedoucí jezdec Pavo Poháru Jezdectví
2012 Aleš Opatrný nechá vyhrát?
Konkurenci může mít tato rodina v bývalém východočeském duu
Šoupal – Skřivan. Proč bývalém?
Pardubický Martin Šoupal přece již

reprezentuje JK Kolowrat, což znamená oblast Praha, a pro tento klub
získal i vítězství ve dvouhvězdovém
T na Ptýrově. Jiří Skřivan naproti
tomu s Kallistou dosahuje vyrovnaných výkonů ve Skokovém poháru
České pojišťovny a je tak zatím na
vrcholu jeho žebříčku. Měli bychom zmínit i výsledky Martina
Matějky ve SP ČP nebo Josefa Kincla na zahraničních závodech, Jiřího
Hrušku, i když jeho Aristo nemá
takové zkušenosti v T soutěžích
(a tady se jedou k překvapení většiny jezdecké veřejnosti hned tři za
sebou!), Ludvíka Jandourka s Casiem Karsit a samozřejmě vítěze Memoriálu Jana Papouška Jiřího Lužu
s Land Rebelem-S.

Generální partner

Všechny tyto tři jezdkyně, tedy
zleva K. Bardonová, N. Bielíková
a M. Roubalová do Martinic dorazí. Jak se jim podaří obhájit své
loňské medaile? Podle posledních
výsledků, třeba i z místního Memoriálu Jana Papouška, je ve formě hlavně Nikola Bielíková s Calerim, velkou konkurenci bude

Snad pátek třináctého nepřinese žádné z těchto jezdkyň smůlu…

mít např. v Haně Pokorné s Chanellem, která ji předjela a zvítězila ve VC Brna. Z Německa však
přijede bojovná Češka Šárka
Schmaus, mezi 35 dvojicemi je
též Veronika Macánová s Chin
Chinem, bezchybná v Memoriálu Jana Papouška, svého času
mistryně mladých jezdců Kamila
Kupcová s Un Amim, v Martinicích úspěšná mladá maminka
Lenka Gladišová s Irrasem, zatím
ještě věkem juniorka Kateřina
Kubrická, stále se lepšící Veronika Krajníková s Balirínou nebo
několika medailemi ověnčená
dvojice Lenka Matunová – Orido
a jezdkyně Jitka Opatrná. Nejvíce
startujících žen, tedy 6, přijede ze
severomoravské a středočeské oblasti, tak uvidíme, jaký bude mít
tento boj výsledek. Opět je zde
dost vyrovnané pole, které slibuje
napínavou podívanou. Na startu
chybí např. zraněná Kateřina Veselovská, neboť si na posledních
závodech přivodila zlomeninu
lýtkové kosti, přijede tak alespoň
v neděli fandit.
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Jak jste ladil/a formu na MČR?

2.
3.
4.

S kterým koněm pojedete mistrovskou
soutěž, co nám o něm řeknete?

Máte při závodech nějaký talisman, jste
pověrčivý/á?
V neděli se koná zápis do registru dárců
kostní dřeně. Upíšete se?

Nikola Bielíková,

zlatá s Calerim v kategorii žen

1.

Snažili jsme se vybírat závody v dosavadní části sezony
tak, aby forma gradovala právě na
MČR. Trénink probíhal naprosto
standardně.
V soutěži žen budu startovat
s Calerim, je to devítiletý holštýnský hřebec po Calido. Caleri
je velmi silný kůň, někdy trochu
vznětlivý. Pokud se ho v průběhu
parkuru daří udržet v klidu a sou-

2.
Nejúspěšnější loňští mladí jezdci – Barbora Tomanová zlatá, Jan Zwinger jako stříbrný a Lucie Strnadlová bronzová.

Barbora Tomanová,

1.

2.

FieldForce
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1. Plnobarevná verze
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2. Negativní verze

FieldForce
on the way up

3. Černošedá verze

I.b Verze logotypu

4.

bronzová s Magic Boyem v kategorii seniorů

do finále. Carefula všichni dobře znají a Cojack, tak ten je sice
mladý a méně zkušený, ale letos
již absolvoval několik těžkých 140
parkurů (na CSIO Lamprechtshausen i při závodech na Karpatii nebo v Metelenu), tak doufám,
že i ten to zvládne.
Pověrčivá jsem a doufám, že
i letos se mi to vyplatí 
Upíšu se přímo vlastní krví!

3.
4.

3.

Jan Studnička,

zlatá s Kohenem v kategorii mladých jezdců

Před mistrovstvím jsem byla
měsíc v Německu a zúčastnila jsem se i několika závodů.
Mezi ně patřil i Hagen, kde jsem
si s Kohenem splnila kvalifikaci
na mistrovství Evropy, a Metelen.
Tam jsem se s Carefulem umístila
na 5. místě ve Velké ceně.
Mistrovskou soutěž pojedu
s Carefulem a Cojackem,
a až po druhém kole se rozhodnu, se kterým budu pokračovat

středěného, je schopný dokázat
velké věci.
Vyloženě talisman nemám,
spíš pár rituálů. Pověrčivá
jsem více, než bych chtěla, proto
mě mírně zneklidňuje, že první kola MČR připadají na pátek
13. 
Budu o tom přemýšlet…

1.

Do soutěže jednotlivců mám
2 koně. S Datasys Duelem
jsem ladil formu jako jindy, snažil
jsem se dobře jezdit a lehce jsme
skočili, s Datasys Anfí jsem bohužel moc formu neladil, protože
měla od neděle oteklou nohu, takže jsme pracovali málo.
Duel je již zkušený kůň, trošku
nervózní na parkuru, ale tuto
sezonu podává vyrovnané výkony.
Jen se nám zatím nedařilo moc na
úrovni T, tak doufám, že se to tady

2.

Hlavní partneři

prolomí. Anfí je naopak nezkušená,
letos šla T poprvé, ale ačkoliv ji beru
jako doplňujícího koně, může nakonec ještě překvapit.
Ne, nejsem pověrčivý, jakmile bych do něčeho takového
chtěl sklouznout, tak to hned na
další parkur vyměním 
To je perfektní nápad! I když
přesně nevím, co to obnáší,
zaregistruji se rád.

3.

4.
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Družstevníci jdou do boje!
Jak se asi povede podle našich prozatímních propočtů 17 týmům,
nejpočetnější kategorii na mistrovství republiky? Do třetice budou úspěšní Západočeši nebo ne?
Martinice jsou jejich oblíbenou
destinací, takže uvidíme, i když
také ostatní družstevníci nasazují
svá horká tělíska. Středočeši i Severní Morava jistě budou chtít stát

Mladí
jezdci –
výstavní
skříň?

opět na stupních vítězů. Na jednu
stranu je potěšitelné, že družstev
se účastní tolik a snad každá zúčastněná oblast má 2 družstva,
ovšem na druhou stranu to leccos
napovídá o úrovni českého skokového sportu (jedou se totiž dvě S**
soutěže…).

Kategorie mladých jezdců je bohužel opět nejméně početnou
kategorií, a to i přesto, že generality skokového sportu ji vidí jako
výstavní skříň skokového sportu
(právě proto také přitvrdily kvalifikaci na MČR). Ano, je v ní několik výrazných a silných jedinců,
ovšem podle nich zřejmě nemůžeme posuzovat zbytek. Obhájkyně zlata a v zahraničí úspěšná
Barbora Tomanová, vítězstvím
v Budapešti ověnčená Lucie Str-

Zlato Západočeši, stříbro Středočeši, bronz Severomoraváci. První příčky již po 2
roky patří těm stejným – není to výzva pro ostatní?

Čtvrteční NEJ
Nejrychlejší

Partneři

Tým Zdeňka Žíly dorazil do areálu jako první. Spolu s ním a Cavalinem, jehož bude sedlat v soutěži seniorů, dorazily i tréninkové
svěřenkyně do kategorie žen Lucie Dzimasová (Connery) a Kateřina Jeníková (Catango M). Cesta
ze severu Moravy z JK Chotěbuz
trvala 6,5 hodiny, a jak nás poprosily spolucestovatelky, tak sdělujeme, že celou cestu poslouchat
Moravanku, je, Zdendo, za trest!

nadlová, na CSI Zduchovice dobře se předvádějící Jakub Ludvík,
stabilně výkonní sourozenci Vachutkovi, sestry Vojtkovy nebo
mezi mladé jezdce postoupivší
juniorská mistryně Veronika Jelínková. Chybí snad jen Martin
Štorkán, jenž ukončil angažmá ve
stáji Novohradský, a místo něj si
stihl s Aragonem splnit kvalifikaci Jakub Smrčka. Ze své rakouské
stáže se nedostaví ani další zájemkyně o start na ME mladých jezdců, Nathalie Crnková. Vicemistr
Jan Zwinger zase již nestartuje na
koních stáje Mustang, s nimiž se
mu do loňska velmi dařilo, ostatně někteří z nich byli nedávno
umístěni do zahraničních stájí
(Lordana, Al Cambero).

Co nás čeká dnes?
9.00 – 12.00
13.00
19.00

prezentace koní a jezdců
zahajovací tréninky
technická porada, losování družstev

Nejpočetnější

Nejvíce přihlášených má severomoravská oblast, a to přes 30 koní! Dokonce díky ní stoupl počet mladých
jezdců z 6 na 17 startujících, přihlásila
totiž do této kategorie 11 dvojic! To už
by si zasloužilo nějakou medaili pro
tým vedoucího Ladislava Vachutky, co
říkáte?

Nejmenší

Na MČR se nepřihlásil nikdo z oblasti
Vysočina ani ze Zlínského kraje. Nejméně přihlášených má pak karlovarŽílův tým s Cavalinem po příjezdu do Martinic, zleva: starší syn Zdeněk, maská a severočeská oblast.
minka, sestra a Kateřina Jeníkovy, Zdenda, přítelkyně Zuzka a Lucka Dzimasová.

VII. Memoriál
Jana Papouška –
mistrovská generálka

Pakliže by se měřilo podle sedmého ročníku Memoriálu
Jana Papouška, má dobře naladěnou formu jeho vítěz,
reprezentant stáje Schneider Jiří Luža a Land Rebel-S (nezapomeňme však na poněkud jiné technické podmínky,
než je mistrovské T*, T** a T**).

Co říkají čísla?
Během 4 dnů se odehrálo přes 1000 startů ve 14 soutěžích
Přihlásilo se na 500 koní
Dotace hlavní soutěže činila 150 000 Kč
Pořadatelé přidali do cen 40 000 Kč

Kamil Papoušek si přál
memoriál svého otce vyhrát, stejně jako jeho bratr
Jiří. Nakonec však skončil
těsně druhý. O pár dní
později se při tréninku
bohužel zranil a nyní
má zdravotní pauzu.

Loňský vítěz Jiří Hruška se musel spokojit s 6. (Aristo Z) a 15. (Espri, na fotografii)
příčkou. Na Martinice však nedá dopustit.

Zpravodaj vydává: Equitana Martinice, text Zdena Motyginová, foto Tomáš Holcbecher, Michael Motygin, Magdaléna Straková, grafická úprava Vlasta Ramplé
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