
Audi Christmas Masters aneb Vánoce 2009 
 
V předvánočním čase se uskutečnily poslední závody série Elite Tour v roce 2009 – Audi 
Christmas Masters. Mrazivé teploty a poletující vločky ve vzduchu dotvářely sváteční 
atmosféru – společně s vánočním stromečkem, kupou dárků a sobem.  
 
Prudké ochlazení a náledí se projevilo na úbytku startovního pole, ale kdo dorazil závodit, 
určitě nelitoval. Ve vyzdobené hale TJ Equus Kinsky v Hradištku se uskutečnily celkem čtyři 
soutěže. V první z nich, dvoufázovém skákání 100/110 cm (Cena společnosti Dance and Jump 
a Top Secret Club), zvítězila Ivana Konvalinková s Dianou 23, následovaná Evelínou 
Weagovou s Grant Lady a Ilonou Kopeckou s Danorou. Další soutěž - Cena společnosti Delta 
B+B a Farnam následovala bezprostředně, jednalo se o stupňovanou obtížnost do 120 cm se 
žolíkem. A právě žolík jezdce startující v této soutěži pěkně potrápil, jednalo se o kolmý skok 
nad bazénkem, který velmi často padal. Zajet s plným počtem dobrých bodů a nejrychlejším 
časem se povedlo Janu Štětinovi s Rico-S, druhé místo opět „zbylo“ na Evelínu Weagovou 
s Grant Lady a třetí se umístila Kateřina Veselovská s Kirou. 
 
V pauze mezi soutěžemi se představila první část doprovodného programu – vánoční sob, 
jehož výstup vtipně okomentoval hlasatel závodů Aleš Suchánek, dále voltižní skupina Orion 
Praha. V soutěži stupně S** se sešlo 14 startujících, 5 z nich dokázalo překonat parkur bez 
trestných bodů a následovalo rozeskakování. V něm si první místo čistým parkurem a 
nejrychlejším časem vybojoval Jiří Luža s Land Rebel – S, o něco pomalejší byl Jiří Skřivan 
s Kallisto, následovaný oběma dcerami – Skřivanovou Petrou s Odysseou a Miroslavou 
s Mary Ann. V další části doprovodného programu vystoupila Libuše Půlpánová ml. a DAF 
Ondráš v drezurní vložce, dále se mohli diváci pokochat ukázkou dog dancing a dog frisbee a 
nakonec druhou a tentokrát vánočně laděnou ukázkou voltiže. 
  
Jezdecký poker byl hlavní soutěží dne – Cenou společností Auto – Exner – vozů Audi. Na 
jeho startu se sešlo šest statečných dvojic. Zvedaní jednotlivých překážek si určovali sami 
jezdi – nejvyšší byl nakonec modrý oxer a zeď – měřily rovných 150 cm. Tuto obtížnost 
zvládla překonat jediná soutěžící – Petra Skřivanová s Odysseou, když dokázala zvítězit nad 
mnohými zkušenějšími jezdci – Jiřím Lužou, Janem Štětinou, Jiřím Skřivanem, Lenkou 
Matunovou a svou sestrou Miroslavou. 
 
Vánoční závody v Hradištku měly výbornou atmosféru, diváků dorazilo slušné množství. 
Pořadatelé by velmi rádi poděkovali všem účastníkům závodů – jezdcům, divákům i 
partnerům a popřáli jim šťastné a veselé Vánoce, hodně spokojenosti do nového roku a aby 
zachovali přízeň sérii Elite Tour i v příštím roce. 
 


