

Program

Co nás čeká
a nemine?

9:00 hod Začátek sobotního programu
Soutěž stupně L*
II. kolo kategorie dětí + otevřená
Věcné ceny v hodnotě 6.000 na 1.-5. m.

Dnes se budou obsazovat stupně vítězů družstvy. A kdo bude
kromě medailistů slavit? Třeba španělský herec Antonio Banderas
(53) nebo český spisovatel Vladimír Páral (81!). A jeho díla se nám
velmi hodí – kromě toho, že kolem koní je to taková menší Země
žen, může o víkendu nastat třeba Veletrh splněných přání nebo
Soukromá vichřice, viďte?
A dnešní pranostika? Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří!

Soutěž stupně S*
II. kolo kategorie ml. juniorů + otevřená
Ceny: 6.000 (1.500, 1.300, 8 x 400,-)
Věcné ceny v hodnotě 5.000 na 1.-5. m.
Soutěž stupně S**
II. kolo kategorie st. juniorů
Ceny: 7.000 (1.800, 1.000, 600, 9 x 400,-)
Věcné ceny v hodnotě 5.000 na 1.-5. m.
Soutěž stupně L**
II. kolo kategorie družstva

Sobotní a nedělní on-line přenos
a poprvé i televizní studio!

20:00 hod on-line televizní studio v Seníku

Všechny boje o medaile budou letos přenášeny on-line. To znamená,
že kamery přenášejí již sobotní druhé kolo družstev. Poté se přemístí
z kolbiště do Seníku, odkud začnou od 20 hodin vysílat televizní studio,
diskusní pořad s nositeli medailí družstev, jejich trenéry a funkcionáři
závodů doplněný sestřihy jízd. Vrcholit bude překvapením pro vítězné
družstvo. V neděli je již on-line přenášen celý program. Jezdci, kteří
mají zájem zakoupit si DVD s nahrávkou třetího kola mistrovské soutěže, mohou navštívit režii studia JBS umístěnou u Seníku a vyžádat si ho.

Stewardi Bohumil Rejnek a Ing. Jan Metelka na slavnostním nástupu. Připomínáme, že ve stájích je noční klid od 22 do 6 hodin, pracovat pod sedlem
se smí 1 hod před první soutěží a 20 min po dojetí posledního startujícího.
Během závodů se budou kontrolovat kamaše (max váha 500 g).

Diváci se nudit nebudou

Stánek Mercedes Benz pro děti!
Děti, navštivte o víkendu stánek Mercedes Benz u věže rozhodčích,
namalujte obrázek a můžete vyhrát stolní kalendář časopisu Jezdectví
s fotkami koní! Každý obrázek bude odměněn plakátem. A když
nechcete malovat, můžete lovit rybičky, házet míčky do krtka nebo
skákat přes překážky! Spolu s rodiči zase můžete vyluštit kvíz a zařadit se tak do slosování o knihy!

O víkendu je připraven i pro diváky doprovodný program. V době,
kdy bude probíhat on-line přenos, zveme diváky 5 minut před zahájením každé soutěže na nový pořad „Pozdravy domů“ – dostavte se
k Aleši Suchánkovi a kameře, odkud můžete poslat pozdravy domů
k počítači svým blízkým a známým. Po celou sobotu a neděli po dekorování každé soutěže dojde k vyhlášení malířské soutěže pro děti,
kterou pořádá Equitana Martinice ve spolupráci s časopisem Jezdectví. Každý výherce obdrží na kolbišti ceny. V neděli odpoledne přijede voltižní skupina ze Zooparku Chomutov se svým vystoupením.

Zpravodaj vydává: Equitana Martinice, text Zdena Motyginová, foto Michael Motygin, grafická úprava Vlasta Ramplé
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Starší junioři:
„Evropské“ jezdkyně vpředu
Už pěkně postavené oproti předchozím soutěžím bylo S* pro starší
juniory. Nastoupilo do něj 30 dvojic, z nichž 11 (!) tvořily účastnice
mistrovství Evropy. A také ony postupují do druhého kola s nulou na
kontě: hned 3x A. Kellnerová, 2x A.
Půlpánová (ta však je na MČR bez
„evropské“ Queen C), 1x N. Grünthalová a T. Šalková. Bohužel K.
Málková s Corneliem měla dvě zastavení a chuť si spravila až čistým
výkonem s Chintou ve východočeském družstvu. Ani Tina Šalková
nevzala do Martinic „evropského“

Tora a startovala s maminčinou
Merrou (viz foto, a my zdravíme tatínka do Wiener Neustadtu,
kde působí jako rozhodčí). Další
úspěch měla s Fatimou jako finishmann severomoravského družstva, když přes nepřízeň počasí také
nechybovala a družstvo s čistým
štítem vede. Ovšem parkur Zdeňka
Krpely dokončili bezchybně i další jezdci: L. Krulichová (Loretta,
Aktie), svěřenkyně Pavla Hudečka
Eliška Hrdá (Chin), svěřenec Viktora Aschenbriera Viktor Trávníček
(Baldino) nebo L. Anovčínová.

Roztržená
družstva

Průtrž mračen rozdělila k částečné
nelibosti startujících soutěž družstev na dvě části. Ze 38 startujících
absolvovalo soutěž L* (děti) a L**
(junioři) 12 dvojic bezchybně. Jediné severomoravské družstvo (Kaločová, Czyžová, Chlanda, Šalková)
si udrželo čisté konto, chybu mají
první družstva Středních a Východních Čech. Severočechům se
na kontě skvěje jen šestka, osmička
Západočechům 1 a zlato-obhajující
Praze.

Domácí Anna Bierhanzlová absolvovala
s Piňou Coladou soutěž družstev bezchybně. Večer pak ještě na slavnostním
nástupu za jezdce přečetla slavnostní slib.

Generální partner

Slavnostní páteční nástup ekip se opravdu povedl i přesto, že počasí mu nepřálo
a musel se odehrát v kryté jízdárně. Většinou stylově oblečení členové ekip
se skvěle bavili (někdy i na cizí účet, jako třeba Severomoraváci) a atmosféru
umocnili nejenom přítomní aplaudující diváci, ale i rytmické taneční tóny či
vystoupení mažoretek různého věku. Díky všem!
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Jezdci a jejich trenéři aneb pojďme nejenom mluvit česky
mówić po polsku
Deutsch sprechen
говорить по-русски
speak English…
hovoriť po slovensky

Lucie Krulichová se nezalekne ani moravského dialektu
Vladimíra Tretery, ani konkurence – s oběma koňmi
dokončila bezchybně a dokonce opanovala otevřenou
soutěž. Loňská vicemistryně
si už zase brousí zuby na některou medailovou pozici…

Je až k nevíře, jak pestrá směsice jazyků se vine
z martinického pracoviště – od slovenštiny přes
němčinu až po polštinu… Odkud tedy někteří
trenéři dorazili?
Od Frankfurtu, konkrétně z areálu Fichtenhof
v Bad Homburgu dorazil za Nicoletou Germanovou Andreas Wendenburg. Trenér, který hodně staví na drezurní přípravě, by měl být zatím
spokojen – jeho svěřenkyně (vpravo) je s oběma
koňmi po prvním dnu bezchybná…

Ranní ptáčata doskákala daleko
Děti přišly na řadu jako první. Hned
v osm hodin ráno odstartovalo první
kolo této kategorie (ZL) a hned první výkon byl bezchybný – Annabelle
Kruf s klisnou Eurostar za něj byla
odměněna potleskem diváků. Bo-

hužel z druhého koně spadla a s chybou dokončila se zkušeným Guffym
svého trenéra Martina Šlechty. Ze 49
mistrovských dvojic dokončilo s nulou 23, a čtyři jezdci dokonce v sedle
dvou koní: P. Dajbych, P. Benešová,
N. Germánová a D. Pospěch. Další
bezchybní jsou: L. Šrámková, K. Kučerová, L. Heřmanová, V. Vacková, L.
Ptáčková, Š. Pastorková, P. Brusová,
K. Smith, K. Míčková, F. Stružinský,
A. J. Skřivánková, A. Hanáčková, S.
Najmanová a R. Johanovský.

Bezchybně dokončila s Harlekinem K také Sofie Najmanová. A její rodiče a sestřička si v Martinicích udělali spolu s Vašákovými pohodlí…

FieldForce
on the way up

1. Plnobarevná verze

FieldForce
on the way up

2. Negativní verze

V prvním vydání našeho deníku jste
se od Antonie Sabathilové dozvěděli, že obhajovat vítězství kvůli zdravotním potížím nepřijede s Antalií.
Opak je pravdou – veterinářka Helga Krüger uznala Antalii zdravotně způsobilou, a tak diváci v pátek
mohli být svědkem další bezchybné
jízdy obhájkyň vítězství. Tonička
dokončila bezchybně dokonce i se

Dvakrát Jiří Tměj, jednou
trenér, jednou jezdec. Tady se
mluví východočesky, i když
možná v Martinicích trošku
posmutněle – „Jirkoj“ se totiž
zranila nejlepší klisna Corsika Mag Centrum.

Z Polska dojel do Martinic trenér a aktivní
jezdec Andrzej Lemanski (877. m. v žebříčku
FEI). Působí jako konzultant a poradce jezdkyně Francescy Kolowrat-Krakovské a jejího
českého, tedy vlastně moravského trenéra Davida Fialky. Během pátku odstartovala Francesca 3x a ani jednou nechybovala.

Mladší junioři: Vše je jinak

Marie Hrudková je letos po prvním
kole bezchybná s Donou.

Tak tady se zřejmě mluví česko-moravsky: Aleš Opatrný a Lucie Anovčínová
(ale když tu měl Aleš syna Patrika, mluvil
s ním německy, takže těžko říci…). Starší juniorka má nulu na kontě s jedním
ze svých třech koní, klisnou Azurkou
(Przedswit X-68, potěšme pana Skřivana
staršího), kterou od letoška jezdí.

Pavla Benešová nyní jezdí klisnu Asteres (Przedswit XVI64), kterou jsme znali v sedle s Janem Studničkou. I s ní
stejně jako s Donely dojela bezchybně. A dokázala, že na
čele žebříčku DJ Stars 21 není náhodou…

druhou klisnou, Alisou. Nebyla však
sama, kdo na úrovni L** nechyboval s oběma koňmi – přidala se
k ní i Francesca Kolowrat-Krakovská (Calista-T, Tarola D). Celkem
je v mladších juniorech stejně jako
u kategorie děti 23 bezchybných
výkonů (43 start.). Také loňská vicemistryně Petra Boháčová a Sissi
patří k těmto bezchybným: K. Kocu-

Hlavní partneři

mová, V. Nágr, V. Havlová, M. Hyka,
I. Nedělková, A. Siatková, S. Roušalová, N. Kaločová, L. Schmiedhammerová, D. Vegrichtová, R. Anýžová, H. Dostálová, E. Urbaníková, B.
Kejvalová, M. Kučerová, A. Baraldi,
K. de Jager a M. Hrudková. Posledně jmenovaná má nemocného vloni
bronzového Nelsona, naštěstí dokončila bezchybně s Donou.

Nenechme se zmást německy znějícím jménem Nicoly
Grünthalové – jistě si se svým trenérem Jiřím Pecháčkem rozumí hezky česky. Nula na kontě zůstala u této
starší juniorky s jedním ze tří koní, osmiletým hřebcem
Trevorem Coylem Z.

A pestře to znělo i ve VIPu. Až v Martinicích se museli
potkat dva Valaši, i když Zdeněk Krpela už po západočeském angažmá jistě mluví o „tutěch parkurech“. A ty
Jihočeský dialekt bychom slyšeli od Františka Lom- sobotní budou, podle jeho slov, o hodně techničtější
ského, který dává rady starší juniorce Sáře Kalivo- než páteční (u kategorie starší junioři jsme dokonce zadové. „Frantovo rady“ však nezabraly, nešťastné slechli něco jako „español“).
kolečko v sedle Lady Jane znamenalo 4 tr. b.

Jadrná čeština se jistě line z úst této
dvojice – Andrey Halíkové a Martina Šoupala. Zvláště poté, co věkem
starší juniorka se dvěma koňmi
chybovala na jedničce (Wyoming,
Goodwins 007).

Partneři

Ne, nebojte se, Reskátor neutekl… Tam opravdu
sedí malý Daniel Pospěch. A dokonce dojede do
cíle bezchybně, jako to dokázal s Pialotou!

Tady by měla znít
v podání Marka Javorského slovenština – ale tu už musí
Anna
Kellnerová
zvládat levou zadní.
Jak by jinak mohla
dokončit se všemi
čtyřmi koňmi s čistým kontem?

No a jestli vám chybí ta ruština, tak sice s Viktorií Havlovou (bezchybná
v mladších juniorech) Sergej Motygin rusky nemluví, ale s Danielem Uleščenkem ano. Tomu však zarazilo vstup na MČR pravidlo o národnosti, aby se neopakovala situace, kdy nám to mistrovství vyhrál cizinec, jako to bylo v případě
Lukasze Kozy v Martinicích roku 2010. A ta angličtina? Čekáme, zda nedorazí
trenér Kateřiny de Jagerové…

