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Nicolu čeká v letošním roce 
loučení s pony kariérou.  

Ohlédneme-li se trochu zpátky, 
tak v roce 2011 Nicola 
absolvovala většinu soutěží se 
třemi pony. BEAUTY, 
DIAMANT a PRIMUS DE 
L´AUBE a to jak ve skocích, tak 
i drezuře. 

Rok 2011 znamenal pro Nicolu 
účast na mezinárodním 
mítinku v drezuře CDIOP 
Hagen, kde s DIAMANTEM 
absolvovaly FEI pony úlohy a 
pokračoval zde boj o limity pro 
ME Pony. Nakonec se opravdu 
Nicola jako jedna ze tří členek 
i vydala na ME Pony 
v Jaszkowu. 

Nicola si však asi své největší 
úspěchy nechala do soutěží 
skokových. V rámci 
mistrovského skokového 
podniku ve Zduchovicích 
Nicola jako jediná absolvovala 
nejtěžší kolo mistrovské 
soutěže bezchybně a až  
v rozeskakování prohrála boj o 
zlato. Po loňském bronzu to 
byla pro změnu medaile 
stříbrná z MČR, úspěšně se 

zúčastnila mezinárodního mítinku v Lamprechtshausenu i podzimní CSIOP Manerbio bylo 
vydařené. Nicola, zde dosáhla v rámci skokových výjezdů nejvýznamnějšího letošního výsledku a 
to s jednou chybou dokončená soutěž 125cm a úspěšné dokončení GP Pony na výšce 130cm.  

Popřejeme Nicole úspěšný závěrečný rok pony kariery. 

NICOLA GRÜNTHALOVÁ 
JK OPŘETICE 
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 Maruška je pro rok 2011 
vítězkou výkonnostního 
žebříčku pony v rámci starší 
věkové kategorie ! Vítězství 
v rámci žebříčku to první 
rozhodně není. Připomeneme 
si předloňský triumf ještě 
v rámci mladší věkové 
kategorie, tedy rok 2009 a 
vítězství s FÍKem, mimo jiné 
s FÍKem bodovala už v roce 
2007.  

V roce 2010 byla Maruška s 
PEGASem druhou nejlepší 
domácí dvojicí v rámci GP CSIP 
Zduchovice, kde skončila na 
pěkném třetím místě. Na MČR 
ve Zduchovicích skončila na 
čtvrtém místě a stejnou příčku 
tedy čtvrtou obsadila i v rámci 
výkonnostního žebříčku za rok 
2010. 

Rok 2011 byl pro Marušku zdá 
se ještě vydařenějším.  
Absolvovala nejen řadu 
domácích startů, ale úspěšně 
dokončila i GP v rámci CSIP 
Zduchovice, absolvovala i 
výjezd do Jaszkowa (PL) na 
CSIP.   

HERBOLINA, TIM-TAM a 
PEGAS pony trojlístek s kterým Maruška bodovala v roce 2011. 
 I pro Marušku máme přání do nadcházející sezony – nechť se daří alespoň jako v té uplynulé. 
 

 

MARIE HRUDKOVÁ 
TJ SOKOL KLADNO - JEZDECTVÍ 



 
    WWW.PONYEUWEB.CZ 
 

Stránka 4 

 

 

 

 

 

 

 

. Bára v roce 2011 dosáhla řady 
úspěšných startů. Asi mezi ty 
největší si za rok 2011 přiřadí 
mistrovský titul ve 
všestrannosti v Lošticích. Byla 
účastna i ME Pony v Jaszkowu 
v rámci drezurních soutěží. 

Na domácích kolbištích, 
obdelnících i crossech získává 
oblastní tituly nejenom 
v drezuře, ale i ve skocích a 
všestrannosti. 

Bára nám představuje ideál 
jezdce, který je všestranně 
orientován a nespecifikuje se 
pouze na jednu disciplínu. 

Absolvuje úspěšně v sedle 
svých pony PRINCES AIDA, 
LIPTON SINAJ či  BLACK JACK i 
soutěže vypisované pro velké 
koně a zde dovede v mnoha 
případech bodovat oproti 
starším a zkušenějším. 

V žebříčcích končí Bára 
v drezuře druhá a čtvrtá. 
V žebříčku všestrannosti 
druhá a třetí. Boduje i ve 
skokovém žebříčku.  

 Báře přejeme, nechť vydrží 
nadšení a úspěchy i v dalších 

sezonách ve všech disciplínách napříč spektrem pony sportu. 

  

 

BARBORA KAMÍROVÁ 
JK BOROVÁ 
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 Kateřina v roce 2011 vítězí 
v drezurním žebříčku počtvrté 
za sebou!  Jednou v mladší 
kategorii a třikrát ve starší 
kategorii jezdců!  V roce 2007 
skončila druhá s klisnou 
BETINOU,  a od roku 2008 pak 
EMIL-R s Kateřinou vítězí! 

V letošním roce má za sebou 
úspěšný start na CDI v polském 
Radzionkowu a byla 
nejúspěšnější členkou našeho 
týmu na ME Pony v polském 
Jaszkowu.  Kateřina v rámci 
letošních startů absolvovala 
s EMIL-R i drezurní úlohy 
stupně obtížnosti „S“ s velkými 
koňmi . Podařilo se jí i v rámci 
těchto úloh zvítězit.  

Nejcennější vítězství si asi 
schovala do Zduchovic, kde na 
sklonku srpna v rámci 
mistrovského podniku 
zvítězila a obhájila tak 
mistrovský titul z roku 2010. 

S koncem sportovního roku 
přichází i loučení Kateřiny 
s EMIL-R, kdy ho Kateřina 
přenechává mladé nadějné 
jezdkyni a EMIL-R se stěhuje 
na Moravu. 

Kačce popřejeme, také hodně úspěchů a jen čas ukáže, zda-li jí uvidíme pro ni v rámci posledního 
možného roku v pony soutěžích. 

 

KATEŘINA ROSICKÁ 
JK CÉVA 
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 Viktorka patří opět 
k všestranným jezdcům. Na 
svém kontě má mimo jiné už 
mistrovský titul v drezuře 
z mistrovství ve Frenštátě 
v roce 2008 s klisnou 
LASKONKA.  

Pak jak léta plynula domů si 
samé velké medaile Viktorka 
vozila. Psal se rok 2009 a 
v prvním možném roce co 
pravidla umožnila, Viktorka 
na mistrovství ve všestrannosti 
zvítězila (TUBLATANKA). 

 A jak dále léta plynula pro 
další medaile si Viktorka 
jezdila.  

Rok 2010 a obhajoba 
všestranného  vítězství 
v Pardubicích se SAGARem. 

Rok 2011 by se dal nazvat 
hattrickem, neboť to byl pro 
Viktorku rok, kdy potřetí 
v řadě dokázala zvítězit na 
mistrovství ve všestrannosti a 
z Loštic si domů do Rudné 
vezla potřetí v řadě titul!  
Nelze ani opomenout takzvaný 
zduchovický „průvan“, neboť 
ze skokově-drezurního 

mistrovství si domů Viktorka přivezla skokové zlato (SAGAR) a drezurní bronz (CHUANITA)! 

Viktorce popřejeme ve starší věkové kategorii jezdců pony, kam nám letos přestupuje 
pokračování dobře nastoupené cesty a minimálně další „hattrick“ či „průvan“! 

 

VIKTORIE THEIMEROVÁ 
JK AMÍR 
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Viktor a DRAK. To je dvojice, 
kterou už známe z našich 
kolbišť nějaký „pátek“. 
Viktorův start v pony sportu 
má řada z nás spojen právě 
s tímto koněm. Ve čtyřech 
letech DRAKa to byl právě 
první rok nejen DRAKa ale i 
Viktora od té doby už pravda 
uplynulo dost vody v našich 
řekách a i dost úspěšných 
závodů má za sebou tato 
dvojice.  

V roce 2011 mimo jiné i výjezd 
na mezinárodní závody CSIP 
do Jaszkowa.  

Viktor byl i v loňském roce 
účastníkem mezinárodních 
závodů na našem území CSIP 
Zduchovice stejně tak i ročníku 
2010 i 2009. 

Viktor s DRAKem je již i 
pravidelným účastníkem 
mistrovských skokových klání. 
V roce 2009 skončil na 
děleném šestém místě o rok 
později v roce 2010 pak na 
děleném čtvrtém místě . 

Přání úspěšných startů v nové 
skokové sezoně míří i za dvojicí Viktor a DRAK.  

 

 

VIKTOR TRÁVNÍČEK 
JEZDECKÝ KLUB CHOMUTOV 
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Šárku na kolbištích potkáváme 
již od roku 2008, kdy se svým 
LUKÁŠem byla účastna i svého 
prvního šampionátu ve 
Frenštátě. 

O rok později již Šárka 
přesedlala na svou současnou 
„partnerku“ a to klisnu KARU. 
Šárka s touto ze začátku ne 
snadno voditelnou klisnou a 
vzhledem i k věku dokáže 
takřka nemožné a na dalším 
mistrovství tedy v roce 2009 ve 
Zduchovicích si v rámci své 
mladší věkové kategorie 
dokáže v rozeskakování 
vybojovat svůj první medailový 
úspěch, a to hned stříbro. 

Rok následují už Šárka 
přestupuje do starší věkové 
kategorie a na mistrovském 
klání dvojici nevidíme. Sezonu 
však Šárka uzavře vítězstvím 
ve velkém finále se střídáním 
koní v rámci nejstaršího 
seriálu pro pony u nás a to 
seriálu PONYLIGA - 
PONYEXTRALIGA 2010. 

Rok 2011 pro Šárku znamenal 
asi dosavadní vrchol, neboť 
v rámci mistrovského podniku 

dokázala v rozeskakování mistrovské soutěže zvítězit 

 

ŠÁRKA TŮMOVÁ 
JK KOBA 
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Šárku vídáme na kolbištích od 
roku 2009, kdy v sedle TAURa 
absolvuje skokové závody, 
účastní se i kvalifikačního kola 
seriálu Ponyliga a na podzim 
vyráží i na své první 
všestranné mistrovství do 
Loštic. 
V roce 2010 již Šárka 
představuje svou novou 
akvizici a to svoji jedničku do 
dalších let německého 
jezdeckého pony LIPTON KITE 
po otci BONSAY. 

V roce 2011 ihned na úvod 
sezony vítězí v soutěži 
všestrannosti v Pardubicích, 
další vítězství přidává 
v červenci v Humpolci a třetí 
vítězství si připisuje v září 
Rudné p. P.  

Šárka absolvuje i samostatné 
soutěže v drezuře i skákání. 
Účastní se i drezurního 
mistrovství ve Zduchovicích. 

Na mistrovském všestranném 
podniku v Lošticích končí na 
druhém místě. Sezóna 2011 
byla pro Šárku, co se týká 
výsledků, zatím asi tou 
nejvydařenější.  

V celoročním součtu vítězí ve výkonnostním žebříčku všestrannosti!  

Všem do další sezony samé úspěchy a spokojenost a málo chvil, kdy na tváři bude chybět 
spokojený úsměv. 

ŠÁRKA VOTAVOVÁ 
STÁJ J + J VOTAVA 


	Představ si, že stojíš na prahu nevídaného úspěchu, vše ti leží u nohou. Tak vstaň a čiň se!

