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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 snažit 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…

Stříbrné družstvo (S. Motygin, J. Papoušek, V. Malák, A. Opatrný), zlaté (L. Dub, L. Vondráčková, J. Pilecký, J. Novotný)
a bronzové (Ing. J. Pařenica, B. Vojtková, J. Studnička, B. Tomanová).

Družstva: Pražákům je v Martinicích hej

Pražský výběr by měl radost, kdyby byl v Martinicích přítomen na
dekorování nejlepších družstev.
Obě pražská družstva totiž stanula
na medailových postech, což historie dlouho nepamatuje (naposledy snad v roce 2006 ve Frenštátě
bylo pražské družstvo stříbrné…).
Nakonec se totiž v sobotu nekonala ani obhajoba dvakrát zlatého
západočeského družstva, to skončilo se 12 trestnými body ex aequo

čtvrté jako na medaile si brousící zuby dvě severomoravská, ani
vítězství silného středočeského
s oporou v mistrech Aleši Opatrném, Jiřím Papouškovi či Sergeji
Motyginovi. Ti však jako jediní
udrželi své loňské umístění, protože skončili na stříbrné příčce po
rozeskakování s Prahou 2. Jednoznačné vítězství získali pro matku
měst L. Dub, L. Vondráčková, J.
Novotný a podle vyjádření na tis-

Generální partner

kové konferenci spíše Středočech
J. Pilecký, neboť dokončili obě kola
S** s pouhými 4 trestnými body na
kontě. Přitom optimálně družstvo
sestaveno nebylo – dva členové
družstva J. Pilecký a L. Dub startovali na sedmiletých koních (Clinton a Crouch), což nedávalo moc
naděje na úspěch v konkurenci
16 týmů. Finishmanem, na němž
záleželo úplně vše, se stal Jakub
Novotný v sedle Filigrana, vybra-

Jakub Novotný v sedle Filigrana zabojoval a dokončil i druhé kolo s nulou.

ný jako nejzkušenější, který však
nepodlehl nervozitě a nechyboval.
Poněkud překvapivě se tedy plán
povedl a tým po pátku bezchybný
si v sobotu na obtížnějším parkuru přičetl jen 4 trestné body, takže
zůstal ve vedení. Kromě titulu se
ujal i hlavní role na večerní Party
mistrů, dostal jako dárek dort a písnička Pražákům, těm je tu hej se
hrála několikrát…
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otázky
pro ty, jimž
se v sobotu
dařilo

Jak hodnotíte druhé kolo
mistrovské soutěže?
Co nám prozradíte o svém koni?

Byl trenér spokojen?

Chtěla byste někomu něco
vzkázat?

Lucie Dzimasová,

do třetího kola žen nastupuje na druhém místě se
2 trestnými body

1.

Pád…

2.

…a hned za chvilku úsměv na parkuru!

Barbora Vojtková (21),

do třetího kola mladých jezdců postupuje jako druhá se
čtyřmi trestnými body na kontě

1.

Na prohlídce jsem si přála jít
do dvou chyb, protože voda
nám s Carusem činí potíže, nemám
dostatek holeně, abych ho přes ni
dostala. Pak jsem viděla problém ve
dvojskoku 3 ab, pro nás jsou všechny
krátké distance těžší. Trošku mě také
rozhodil pád na opracovišti, přivedla jsem ho blíž ke skoku a vyskočil
tak, že mě katapultoval ze sedla. Utekl do kolbiště (promiň, Honzo, snad
jsem ti Alexe moc nepoplašila), což
o něm také leccos napovídá – jiný
kůň by utekl domů... Pak jsem se na
jedničce držela zuby nehty, nervózní
před startem jsem vždycky a tady
kvůli tomu pádu dvojnásob. Má
dlouhý cval, a po skoku, hlavně po
vodě, ho musím vzít zpátky, podle
mě také kvůli tomu vznikla ta chyba,
vzala jsem ho moc a neměl z čeho

FieldForce
on the way up

1. Plnobarevná verze

FieldForce
on the way up

2. Negativní verze

FieldForce
on the way up

3. Černošedá verze

I.b Verze logotypu

Pro mě je, upřímně, každý
parkur těžký, takže i tento.
Ale žádné složité pasáže, které by
mi dělaly problémy, tam nebyly…
Chtěla jsem hlavně dobře jezdit
a nevzrušovat se tím, co je přede
mnou nebo po mně.
Connery je 8letý valach
a mám ho tři roky. Předtím
ho pro pana Sittu na Baníku jezdil
Tomáš Bajnar, já jsem s ním pod
vedením pana Hudečka začínala na 120 cm závodit. Ze začátku
jsme spolu trošku bojovali. Díky
Zdeňkovi jsme však začali jinak
pracovat, více jsme se sehráli
a lépe si teď s Conouškem rozumí-

skočit. Parkur byl určitě obtížný, ale
já mám Carusa, takže když dopadne
jednička
Caruso je šestnáctiletý hřebec,
jezdím ho rok a půl, je úžasný
a stoprocentně na něj spoléhám, takového koně už asi mít nebudu. Ze
začátku jsem myslela, že ho neujezdím, ale překvapil mě, dělá pro mě
první poslední, je zlatý, a myslím, že
jsme snad už s Ludvou přišli na to,
jak s ním pracovat.
Myslím, že byl, i když říkal, že
když jsem dala vodu, tak chyba
na kolmém skoku je už zbytečná
Sestře Bětce, protože měla
smůlu – jednoho koně má nemocného, a dnes byla s tím druhým,
kterého podědila po mně, vyloučena.
Takže ať je Micro už brzy v pořádku
a ať nová kobylka dobře funguje!

2.

3.
4.

Hlavní partneři

me. Snažím se jezdit klidně, pěkně
čekám na vzdálenost. Nejsem až
tak závodní typ, raději si zajedu,
než bych jezdila ostré obraty.
Od února jsem se přesunula do stáje Chotěbuz, takže
trénuji se Zdeňkem Žílou a tomu
vděčím za všechny svoje úspěchy.
Dnes byl spokojený, včera mu sice
1 bod za čas vadil, mně ne, dnes už
nevadil ani jemu…
Kamarádce Katce Jeníkové,
která má od začátku sezony
velmi pěkné úspěchy, ale tady včera
bohužel spadla, tak to mi bylo moc
líto, že se nemůžeme radovat spolu.
Jsme totiž takový „in team“.

3.

4.
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Mladí jezdci: Barbory v čele
V sobotu v devět hodin nastoupili
na start mladí jezdci. I když svítilo
slunce, foukal silný vítr a ozdoby
kolem parkuru se vesele třepotaly.
Ovšem také na jezdce čekal dost
náročný parkur. To potvrdily hned
první výsledky a nakonec ho absolvovala pouze jedna dvojice bez
chyby, a sice Barbora Tomanová
a Careful FJ. Vede tak soutěž s čis-

tým kontem. Jako druhá je zatím
B. Vojtková s Carusem (4) a na třetím místě L. Vachutka s Dárkem (8).
Stejný výsledek po dvou kolech měla
i B. Tomanová s Cojackem, dále
následuje M. Šínová s 10 tr. b.,
s 12 tr. b. J. Zwinger (Carletto),
L. Jakub (Kauce), L. Strnadlová (Atlanta), V. Jelínková (Forever).

Ženy: Padalo to hodně
Jako druhé nastoupily do svých druhých kol ženy. Také zde, stejně jako
v předchozí soutěži, to lidově řečeno „padalo“ - i když soutěž byla o něco
méně náročná, než pro mladé jezdce, nervy udělaly svoje. Nakonec zůstala
s čistým štítem pouze jedna dvojice, H. Pokorná a Chanell. Kromě ní nikdo
nezopakoval nulu, ovšem na druhém místě skončila dvojice se 2 tr. b. L. Dzimasová a Connery a následují ty s jednou chybou: L. Poláková s Carosem,
Š. Schmaus s Rascaldinem a N. Bielíková s Calerim.

Senioři: Tři šimlové v čele
Poté, co bylo odstraněno z okolí
parkuru vše třepotavé, začala soutěž
pro dvojice nejostřílenější, seniorské. Úroveň T** absolvovaly pouze
tři z 25 bezchybně. K oběma čistým
z kola prvního, R. Fialovi a hřebci Cassini´s Son-T a J. Kinclovi
a Cascarovi se přidal třetí bělouš,
Nobel v sedle s Alešem Opatrným.

Ten však postupuje do kola třetího
s chybou z úvodní soutěže. Zajímavý bude boj na dalších místech,
neboť hned 5 dvojic má na kontě
8 tr. b.: J. Studnička (Datasys Duel),
J. Hruška (Aristo-Z), J. Skřivan
(Kallisto), J. Luža (Land Rebel-S)
a jeho stájový kolega J. Štětina
(Very Easy-S).

Mistrovství? Zívačka…(J. Zwinger a L. Strnadlová)

Nepostradatelné…

Koukej, kapky se koulí (Hana Zagorová, Petr Rezek a Aleš Suchánek)

Řekli v sobotu:

Jiří Skřivan (poté, co na roz- Martin Šoupal (poté, co
díl od dalších dvou bezchybných
s Kallistou 2x v T** chyboval):
„Zítra to nedaj´, to bude o patro
výš!“

Ludvík Jandourek

Partneři

(poté, co chyboval ve trojskoku
i dvojskoku): „Nechápu, jak můžu
mít na dvou překážkách
16 trestných bodů!“

s Cornadou-K překvapivě
3x chyboval): „Neměli jsme úplně
nejlepší den!“

Jiří Hruška (poté, co opět
s Aristem-Z jednou chyboval):
„Aristo je odpočatější, skáče ještě
lépe, než včera, tak snad se to už
zítra prolomí!“
Josef Schneider (poté, co
se Západočeši neumístili):
„Uvidíme zítra!“

Není to podmírák? (Aleš Opatrný)

Nikola Bielíková (poté,
co chybovala na posledním
skoku): „Pan Pecháček říká: ,Na
posledním skoku je to vždycky
chyba jezdce.´ Takže jsem na sebe
hodně naštvaná…“
Lenka Matunová (poté, co
chybovala na jedničce): „Orido byl asi
zděšen, že jsem se trefila na odskok!“
Diváci (poté, co Aleš Opatrný
jako první absolvoval T** čistě):
„Aleš, no…“



Co nás čeká
a nemine?

Program

Dnes, tedy v neděli 15. července jsou na
programu třetí kola soutěží jednotlivců.
Snad nebude foukat vítr jako včera, ale
když už, sledujme odkud, neboť dnešní
pranostika praví: Věje-li na den Rozeslání
apoštolů jižní vítr, bude velká drahota,
a tam, odkud věje, velká láce.

10.00 hodin

Cena Hartog
3. kolo mladí jezdci ST**
Ceny celkem 25 000 Kč

12.00 hodin

Cena Field Force
3. kolo ženy ST**
Ceny celkem 25 000 Kč

14.00 hodin

Cena Mercedes - Benz
3. kolo senioři T**
Ceny celkem 40 000 Kč

Po skončení soutěže tisková konference soutěže
jednotlivců

Dopingová kontrola

10.00 – 15.00 hodin – nábor dárců kostní dřeně pro
Český národní registr dárců dřeně

Dnes by se také měla dostavit MVDr. Helena Pokorná, která provádí odběry pro
antidopingovou kontrolu. Výběr koní má na starosti hlavní rozhodčí.

Zpravodaj Martinický mistrák číslo 4 s dnešním
děním najdete na www.csi-martinice.cz

SMŮLU
si v sobotu vybrali:
Lenka Vachutková, když v otevřené soutěži za velmi nepříznivého počasí po zastavení Korneta spadla

Zveme vás také na další akce
v Martinicích:
2.–5. 8.
14.–16. 9.

Rudolf Doležal, neboť spadl ve druhém kole před trojskokem
z klisny Action ´s Pride („Já už si asi zasloužím titul Jezdec roku
– dvakrát spadnout na jedněch závodech, to se jen tak někomu nepoštěstí…“)
Natálka Roučková a Kateřina Bardonová, když nemohly do

soutěže nastoupit kvůli zranění svých koní, přičemž po prvním kole
měly pěkný výsledek (Natálka 8 trestných bodů v soutěži seniorů
a Katka bezchybné konto v soutěži žen)

Martinický šampionát mladých koní
Velká cena Field Force
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