
České CSIO to nemělo v posledních čtyřech
letech snadné. Nejprve v roce 1999 vypověděl
na poslední chvíli jeho pořádání dlouholetý
a tradiční pořadatel TJ Žižka Praha. V roce
2000 vstoupila do pořadatelství mezinárodních
oficielních českých závodů velmi velkolepě
firma Equitop a CSIO se přesunulo do Podě-
brad. Rok na to se však ukázalo, že velkolepý
začátek byl nad síly tohoto pořadatele a opět
přišlo na poslední chvíli odvolání CSIO 2001.
Pravděpodobně již v té chvíli došli funkcionáři
ČJF k poznání, že nejlépe je se spolehnout na
vlastní síly. CSIO 2002 si tedy vzala na starost
sama ČJF.

Jezdci sobě
CSIO 2002 se rozhodně nerodilo snadno.

Nejvíce by mohl pravděpodobně
vyprávět ředitel závodů a člen VV
ČJF J. Sedláček. Na něho spadlo
největší břemeno výkonné pořada-
telské práce, společně s domácími
členy TJ Poděbrady v čele s
M. Píšou. Naštěstí právě areál JK
Poděbrady je ve velmi slušném
stavu a i díky jarní Velké ceně Tar-
pan Odolena Voda je na závody
vyšší úrovně zvyklý. CSIO je však
přeci jen něco jiného.

I když v počátku roku koketovala
ČJF s generálním sponzorem, který
by finančně CSIO zcela zásadně
zaštítil, tak jako mnozí pořadatelští
předchůdci se nakonec dožila i ona
zklamání. Proto se pořadatelé vydali
jediným možným směrem. Oslove-
ním mnoha sponzorských a majitel-
ských pilířů českého skokového
sportu, kterým, jak funkcionáři doufa-
li, ležel osud českého CSIO také na
srdci. Podle reklamních billboardů
okolo poděbradského kolbiště se dá
říci, že byli pořadatelé téměř 100%
úspěšní. A tak se po menších část-
kách nakonec sešla potřebná suma
a CSIO 2002 se ve dnech 12.-15.
září 2002 mohlo stát skutečností.

ČR v čele centrální
Evropy

Po dvou letech se tak opět mohli
čeští příznivci skokového sportu těšit
na vrcholné sportovní zážitky na
domácí půdě. V Poděbradech se
sešla slušná konkurence devíti druž-
stev do Poháru národů a počet
startujících zemí doplnili jezdci USA
a Nového Zélandu.

(Pokračování na str. 2)
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PROSTĚJOV

J. Pecháček - VENEUR přispěli k Pohárovému stříbru
dvěma nulami

I když se většina světově žebříčkových jezd-
ců pohybovala v pozicích třetí stovky a do ČR
tentokrát nepřijela žádná skutečná západoev-
ropská hvězda, pro konkurenci z centrální Evro-
py bylo poděbradské CSIO významným konkú-
rem. Poněkud překvapivě k nám nedorazil nej-
lepší maďarský jezdec J.Turri. Dalo se předpo-
kládat, že právě Turri se pokusí v závěru letoš-
ních světově pohárových kvalifikací získat kvali-
fikační body do Las Vegas. Naopak Poláci přijeli
všichni, včetně slavného z Lipska J. Zagora
s VOLKSWAGEN ELF.

Vedle našich centrálně „domácích“ soupeřů
pak zde byla ještě kompletní družstva Rakous-
ka, Itálie, Švédska, SRN, Belgie a i exotického

Blahopřejeme 
českým voltižérům
Světové jezdecké hry v Jerez de la Frontera

byly zahájeny 10. září velkolepým zahajovacím
ceremoniálem, ve kterém španělští hostitelé
využili veškerých svých hipologických tradic.

Jako první byly na pořadu drezura a voltiž.
Právě voltiž nás zajímala nejvíce, protože je tra-
dičně jedinou disciplinou, která skýtá příležitost
i pro české sportovce.

Jak jsme již informovali do místa konání Svě-
tových jezdeckých her se vypravila početná sku-
pina českých voltižérů. Na start soutěže týmů se
postavilo 14 skupin. Za ČR byli členy skupiny
L. Klouda, P. Eim, J. Dujíček, K. Králová,
K. Vlková, A. Eimová, N. Kouřilová, K. Horáčko-
vá a M. Urbanová. Skupina cvičila pod vedením
voltižérky P. Neprašové na koni FARMON.

Již v prvním kole bylo jasné, že ČR má při
letošním světovém šampionátu skutečně kvalit-
ní skupinu. Umístění na 5. místě za Německem,
Švýcarskem, Švédskem a Slovenskem bylo
skutečně lichotivé. I když se v dalších dvou
kolech naše skupina propadla nejprve na šesté
a potom na sedmé místo, postup do finále ji
neminul. Zde získali čeští voltižéři pro naše
barvy krásné šesté místo, když je předstihnul
ještě tým USA. Vítězství patřilo SRN před Švý-
carskem a Švédskem.

Ve čtvrtek 12. září následovala soutěž žen.
Zde momentálně nemáme závodnice s tak
výraznou výkonností a tak naše zástupkyně se
do finále nejlepších patnácti neprobojovaly. Ve
dvou kvalifikacích (47 žen) se umístila M. Grů-
zová na 26. a 24. místě, D. Trčková na 29. a
30. místě a J. Wolfová na 35. a 33. místě.

Za to muži nás opět dostali mezi elitu. Jejich
program zahájil v pátek 13. září a ve finále
o den později jsme měli hned dva zástupce.
Mezi nejlepších patnáct postoupil P. Eim, který
se v celkové klasifikaci nejlepších světových
voltižérů nakonec umístil na 6. místě a druhým
finalistou byl J. Dujíček, který domů přivezl
9. místo. Poslední z našich individelních zástup-
ců D. Jablonský skončil ve kvalifikačních kolech
na 23. a 20. místě.

Zlatou medaili si v ženách odvezla N. Zulow
ze SRN a v mužích F.M. Lang z Francie.
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Egypta, který trénuje v Maďarsku pod vedením
B. Hevessiho.

Jak jezdci Maďarska tak Polska o sobě dáva-
li již od prvních zahajovacích skákáních vědět
a tak se dalo předpokládat, že nastává souboj
o prvenství na čele Světového poháru Centrální
Evropy. To v současnosti patří P. Doležalovi,
kterého těsně sleduje stájový kolega R. Chel-
berg. Specielně jezdci Polska se však netajili
tím, že nehodlají vzdát souboj o kvalifikaci do
Las Vegas. I naši jezdci však získali několik
umístění a tak se s napětím očekával souboj
o Pohár národů.

Za ČR nastoupilo k souboji národních týmů
družstvo ve složení P. Doležal (BEACH GIRL),
M. Matějka (KAŠMIR), J. Pecháček (VENEUR)
a A. Opatrný (SILVIO). Již před samotným star-
tem vládl mezi odbornými diváky optimismus.
Náš tým se po letech vyznačoval výrazně
vyrovnanou výkonností a zkušeností jezdců.
Optimismus v našich řadách ještě zvýšil parkur
„Poháru“. Stavitelka A. Tůmová využila všech
možností tříhvězdičkového CSIO a obtížnost
kursu příliš nepřeháněla.

Hned první člen našeho týmu P. Doležal
absolvoval jen s penalizací 2 body za čas. Dru-
hému M. Matějkovi se však nedařilo a přes sku-
tečnost jeho několika výrazných výkonů v těž-
ších „Pohárech“ dokončil s 12 body. Avšak oba
zbývající, J. Pecháček a A. Opatrný, na společ-
né konto již nic nepřidali a ČR se dvěma body
rázem ocitla na čele hodnocení prvního kola. Na
dalších pozicích však figurovalo šest družstev
se čtyřmi, sedmi či osmi body a tak ještě zdale-
ka nebylo nic rozhodnuto. Zcela mimo hru bylo
překvapivě jedině Polsko a vedle něho
i Rakousko. Ve druhém kole se do poražených
řad propadlo i Maďarsko a tak se jedině náš
tým postavil západoevropským týmům. Zatímco
na kontech všech body přibývaly, s naprostou
nulou proplula druhým kolem Belgie. Mezi fini-
šující trojici našich jezdců nepostoupil zákonitě
M. Matějka. P. Doležal a A. Opatrný se však
jedné chybě nevyhnuli a tak jediný dvojnásobně
bezchybný byl J. Pecháček. Ten se stal nejen
obdivovaným ze strany mnoha svých bývalých
zahraničních i domácích konkurentů, kteří však
v Poděbradech již vystupovali v trenérských či
funkcionářských rolích, ale pochopitelně i domá-
cího publika. Jeho dvojnásobně bezchybný
výkon ještě umocnila oficielní statistika, která

hovoří o maratonu 41 startů v Poháru národů,
který začal v roce 1962. Škoda, že v uplynulých
dvaceti letech neměl J. Pecháček tak vyrovna-
né partnery jako nyní a tak přišlo mnoho jeho
vynikajících pohárových výkonů zcela nazmar.
Ne však letos. Dvě Pecháčkovy nuly výrazně
pomohly k druhému místu českého týmu. V his-
torii českého a československého jezdeckého
sportu se tak naši jezdci postavili po čtvrté na
druhou příčku a J. Pecháček byl vždy u toho.
Třetí bylo Německo před Švédskem, Itálií
a Egyptem.

Prosíme o ticho
CSIO 2002 mělo velmi dobrou organizační

úroveň a pořadatelé sklízeli ze všech stran
chválu. Kvalitně byly provedeny tiskové materi-
ály a tradičně dokonalý byl i výsledkový servis.
Jakkoliv byla na letošním CSIO vidět snaha
všech zúčastněných o zdar celé akce a celý
organizační tým působil kompaktně, jednu kritic-
kou poznámku nemohu smlčet. V českém jez-
deckém sportu figurují mnozí hlasatelé, z nichž
někteří mají značný kredit. K těm jistě patří
i letošní poděbradští spíkři B. Oslík a J. Pellar.
Dříve bývalo zvykem, že se u mikrofonu střídali,
aby si mohl vždy jeden z nich na chvilku odpoči-
nout. Letos pojali svoji úlohu důkladněji a zatím-
co B. Oslík informoval diváky o výsledcích
a osobnosti jezdce, J. Pellar důkladně přiblížil
genetické pozadí koně. Bohužel však tak jejich,
jakkoliv fundovaný komentář, zabral téměř celý
čas, kdy dvojice na kolbišti bojovala o výsledek.
Díky tomu, že diváci sledovali soutěže pod
téměř stálou kulisou mluveného slova, panoval
i na tribunách a v ochozech až velmi čilý ruch,
který divákům neumožňoval precizní soustředě-
nost na výkony jezdců a koní. Proto bych chtěl
všechny hlasatele na všech úrovních jezdec-
kých soutěží požádat o více ticha při výkonech
jezdců. Doprovodný komentář se musí vejít
právě do chvil mezi zastavením a rozeběhnutím
časomíry, max. do prvního skoku. Důkazem
řečeného pak bylo několik situací, kdy i samotní
spíkři byli výkonem natolik napjati, že spolu
s diváky sledovali tiše výkony jezdců. Při dru-
hém pohárovém kole J. Pecháčka by
v naprostém tichu bylo slyšet špendlík spad-
nout. Soustředěnost publika, atmosféra napětí
i s následným výbuchem frenetického nadšení,
pak z tohoto okamžiku udělaly skutečně výji-
mečný zážitek.

Sobotní rekord
Sobotní program byl

korunován skokem mohut-
nosti. K němu nastoupilo
deset dvojic. K závěrečné-
mu pátému kolu se probo-
jovala dvojice jezdců
S. Szász (DON JUAN 140)
z Maďarska a náš A. Opatr-
ný (FATIMA). Zeď byla
nakonec postavena na
rekordních 215 cm. A. Opa-
trný napnul diváky ale sho-
dil. Sándor Szász však
i tuto výšku absolvoval
a postaral se tak nejen
o senzační vyvrcholení sou-
těže, ale i český skokový
rekord.

Průběh dobrý
konec ještě lepší

Neděle pak přinesla
konečně i vítězství českým
barvám. A. Opatrný a FATI-
MA zvítězili ve skoku do
135 cm na čas, těsně
následováni J. Hruškou na
LORIETA. Předposlední

soutěží bylo minutové skákání, ale to se již vše
upínalo na závěrečnou Velkou cenu.

Po snadnějším Poháru tentokrát stavitelka
zcela zásadně přitvrdila. Již při prohlídce bylo
zřejmé, že tentokrát se bude po sportovní strán-
ce jednat o výrazně větší zážitek. I proto je až
neuvěřitelné, že k takové soutěži nastoupilo za
ČR 14 dvojic. Navíc, jak se v průběhu soutěže
ukázalo, téměř všichni absolvovali soutěž dobře
až velmi dobře.

Ze startovního pole 49 dvojic dokázalo
13 jezdců postoupit do rozeskakování. K radosti
českého publika i A. Opatrný (SILVIO) a P. Dole-
žal (BEACH GIRL). Jen vlásek od rozeskakování
chyběl M. Matějkovi na KAŠMIR. Ten poněkud
doplatil na přestávku, při které pořadatelé čekali
na připojení televizních kamer. Ta byla sice plá-
novaná a předem oznámená, ale během ní se
nad poděbradské kolbiště, na kterém do té chvíle
panovalo až luxusní počasí, přihnala prudká
bouřka se silným deštěm. A právě M. Matějka si
rozmaru počasí užil nejvíce. Výsledných 5 bodů
stačilo na 24. místo. Ještě větším překvapením
byl D. Fialka a QUINTET, kteří absolvovali s jed-
ním shozením a skončili na 14. místě.

Do chvíle než nastoupil k rozeskakování
P. Doležal byla na kontě předchozích jezdců
jediná nula. P. Doležal (foto nahoře), pravděpo-
dobně vědom si potřeby co nejlepšího výsledku
pro „světového“ hodnocení, jel opatrně a bez-
chybně. Naopak A. Opatrný rozehrál škálu
svého jezdeckého umění a zajel skvělou jízdu
s výrazně nejrychlejším časem, která jej však
stála chybu. V konečném hodnocení se tak
P. Doležal s BEACH GIRL umístil na třetí příčce
za M. Stevensem (NIGHT AND DAY 8)
z Německa a J. Fredricson (GREVE MOLKE
937) ze Švédska. Získal tak další maximální
hodnocení do žebříčku Světového poháru cent-
rální Evropy a upevnil tak před posledními čtyř-
mi starty (CSIO Záhřeb, CSIO Atény, CSI
Poznaň a CSI Varšava) své vedoucí postavení.
A. Opatrný (SILVIO) skončil pátý. Mezi rozeska-
kujícími byl i R. Chelberg na AKTIV, který
dokončil s 8 body na 10. místě.

Co dál?
Na tiskové konferenci po Poháru národů

vyjádřili čeští jezdci touhu po účasti na CSIO
v Záhřebu. Protože ČJF již nemá prostředky
pro úhradu výjezdů, bude se jednat o soukromě
hrazený výjezd. Stejně tak musíme doufat, že
P. Doležal sežene prostředky i pro úhradu
cestovních nákladů na dva závěrečné prosinco-
vé starty v polských halách. Možná se tak
dočkáme vítězného konce pro ČR P. Doležalem
velkolepě rozehrané partie Centrální ligy Světo-
vého poháru. C. Neumann

M. Matějka a KAŠMÍR startovali ve VC až po přestávce, kdy se
čekalo na TV. Vzhledem k tomu je na parkuru zastihl silný déšť
a proto i přes výsledek 4 tr. body patřil jejich výkon k nejlepším.

(Dokončení ze str. 1)



gala (Šinkvický Dvůr), J. Nesvačil st. (Zámecká
stáj Svatý Jan Jihlava). V posledních letech pak
přibyli další jezdci především J. Nesvačil ml. či
A. Soukup (V. Drnková statek Kostelec). I zde
se soutěž odvíjela podle papírových předpokla-
dů. Mezi šestnácti spřeženími zajel nejlepší dre-
zúru L. Jirgala těsně sledovaný J. Nesvačilem
st. Třetí příčka patřila A. Soukupovi. Po marato-
nu se nejtěsnějším rozdílem 0,28 bodu dostal
před L. Jirgalu na čelo J. Nesvačil st. V parkuru
však již opět dominoval L. Jirgala, který si bez-
chybnou jízdou zajistil titul. Jedno shození stálo
zlato J. Nesvačila st. Bronz si nakonec odnesl
A. Soukup před velmi dobře finišujícím nováč-
kem soutěže Markem Jirga-
lou. Na dalších místech
skončili Ladislav Vyrtych,
J. Kohout, J. Nesvačil ml.,
J. Hrouda a devátý byl
P. Vozáb startující za stáj
Afrodita Němčice.

Titul tak skončil v nejlep-
ších rukách, protože v Bole-
hošti se mezi diváky rozšíři-
la neoficielní zpráva, že
L. Jirgala se stal vítězem
letošního Světového poháru
dvojspřeží Top World Pairs
Awards. V případě, že bude
tato zpráva potvrzena, bude
český sport spřežení opět
o pořádný krok blíže ke sku-
tečné světovosti.

Čtyřspřeží ve stínu
Královna sportu spřežení

nemá v ČR na růžích ustlá-
no. Bezesporu to je zavině-
no především značnou eko-
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Spřežení o medaile
O předposlední sady mistrovských medailí se

bojovalo v soutěžích spřežení ve dnech 13. -
15. září v Bolehošti Lipinách. Pořadatelé z JK
Bohuslavice nad Metují a SK Sokol Lipiny se
stali pořadateli nejvyšší domácí soutěže spřeže-
ní již podruhé. Tomu odpovídala i úroveň orga-
nizace celého šampionátu. Nejen, že vše klapa-
lo podle připravených plánů, ale organizátoři
zajištěním několika technických zlepšení posu-
nuli výše laťku i budoucím pořadatelům. Bylo jím
především elektronické měření časů ve většině
překážek, ale hlavně pak natáčení překonávání
překážek na videozáznam, který by při případ-
ném protestu mohl posloužit jako přesvědčivý
důkaz. Naštěstí žádné protesty nebyly, ale i tak
se pravděpodobně tato iniciativa stane výzvou
pro mnohé budoucí pořadatele.

Titul do Benic
K soutěži jednospřeží nastoupilo celkem 10

soutěžících. V podstatě již dvě sezony se spolu
utkávají především T. Barták ml. (Favory Benice)
a J. Koníř (Hrádek). Stejně tomu tak bylo i letos.
Po drezuře vedl jen velmi těsně J. Koníř. Prven-
ství si udržel i po terénní jízdě. V té byl ovšem
nejlepší R. Nesvačil (Zámecká stáj Svatý Jan
Jihlava), který tak překvapivě přeskočil i T. Bar-
táka. Závěrečný parkur však soutěž zcela otočil.
T. Barták již své konto nezatížil. R. Nesvačil sho-
dil jednou a opět se posunul za T. Bartáka. Úpl-
nou pohromou byl parkur pro J. Koníře, který
inkasoval hned za čtyři shození a musel se nako-
nec spokojit s bronzovou medailí.

Světový pohár pro Jirgalu
Dvojspřeží jsou v ČR nejvíce úspěšná a vedle

jejich domácí popularity začínají patřit ke špičce
v na evropské úrovni. K pilířům našich dvojek
patří již několik sezon především dvojice L. Jir- Zlatou medaili ve čtyřspřeží získal Z. Jirásek z JK Robousy

Drahota na Mělníku
Cena Karla IV. která se letos konala ve

dnech 6.-8. září vyvrcholila v neděli soutěží -ST-
. Té předcházela dvě -S-. V sobotním (32 star-
tujících) viděli diváci celkem 13 bezchybných
výkonů a nejlepším časem zvítězil O. Vinzenz
na MENDY. V neděli však j iž vše pevně
v rukách třímal R. Drahota a JAZA (Hořovice).
Nejprve zvítězil před R. Chelbergem (FRESKA)
a P. Mackem (VYŠEHRAD) mezi 37 dvojicemi
v -S-, když byl nejrychlejší z pěti bezchybných.

Závěrečné -ST- pak přivedlo na start 16 dvo-
jic. Dvěma jezdcům se podařilo překonat soutěž
bez chyb. Vedle R. Drahoty (JAZA) to byla ještě
H. Müllerová na LATINUS (ERC Mnětice).
R. Drahota byl v rozeskakování rychlejší, když
i zde viděli diváci oba výkony bez chyb. Na dal-
ších místech skončili T. Tesárek - ANNIE,
R. Chelberg - FRESKA, M. Lasabová - ARIKA
a L. Jandourek - OTEY. Podrobné výsledky na
www.jkmelnik.cz

Poměrně rozsáhlá ekipa juniorů a mladých
jezdců se pod vedením J. Beranové zúčastnila
prestižních skokových i drezurních závodů
CSIYJ-A/CDIYJ Babenhausen. Do městečka
cca 100 km za Mnichovem se vypravila skupina
čtyř skokových jezdců (M. Roubalová - CAPTAIN,
Z. Zelinková - CANTUS T, CORRADO T,
J. Papoušek - GEMINI, BARMA, L. Poláková -
RAINBOW STAR) a dvou drezúristů (L. Půlpá-
nová - AVALON, DAF ONDRÁŠ, F. Sigismondi
- EXCALIBUR). Již samotná přeprava na závo-
dy nepostrádala dramatičnosti. Při přechodu
státní hranice byla u klisny RAINBOW STAR
zjištěna kolika a po poradě s veterinářem se
strakoničtí majitelé rozhodli vrátit domů.

Ostatní se v pořádku dostali do Babenhausenu.
Ani zde však nebyl celé smůle konec. Hned první
zahajovací den si ji totálně vybrala M. Roubalová.
Ta nejprve spletla zahajovací parkur do 140 cm.
Potom nastoupila k prvé kvalifikaci Velké ceny
(150), kterou absolvovala jako jedna s osmi bez
chyby. Velikou radost však zkazil karambol
v rozeskakování, kdy CAPTAIN po zastavení šlápl
pravou zadní nohou do podezdívkového plůtku
a při snaze vyprostit se si přeťal tepnu. Soutěž
musela být zastavena a za necelou hodinu již
ležel CAPTAIN na operačním stole veterinární kli-
niky. Přibližně ve stejné chvíli byl vyhlašován na
babenhausenském kolbišti jako osmý umístěný.
Doufejme, že zranění bude přes zimu dobře vylé-
čeno a že budeme tohoto vynikajícího koně vídat
na našich kolbištích i v následujících letech.

Ostatní naši jezdci se prezentovali celkem
velmi dobře. BARMA absolvovala se 4 body
soutěž do 140 cm. Z. Zelinková v sedle CORA-
DO T nebyla sice úspěšná v soutěži do 130 cm
(17 bodů), ale chuť si spravila v kvalifikaci na
Velkou cenu v sedle CANTUS T. Ten absolvo-

nomickou náročností. Kvalifikační podmínky sou-
těže (absolvování alespoň jedné kompletní sou-
těže) splnilo letos pět čtyřek. Do Bolehošti jich
dorazilo o jednu méně, když se omluvila K. Kast-
nerová. Od začátku bylo jasné, že největší šance
na titul má Z. Jirásek (JK Robousy). V součas-
nosti je jezdcem s nejstabilnější výkonností a po
kariéře v soutěžích dvojek se ve čtyřspřeží již
zcela zabydlel. Soupeřem mu mohl být jedině
T. Barták (Favory Benice). Tito dva jezdci nako-
nec soutěž skutečně „udělali“, i když Z. Jirásek
nedal T. Bartákovi od počátku šanci. Jasně zvítě-
zil ve všech třech disciplinách a zlato mu po
právu náleží. Za těmito dvěma jezdci skončil
s výraznou ztrátou bronzový D. Hájek (JK Per-
štejn) před J. Jandlem (JK Semice), který nedo-
končil maraton.

CSIYJ-A/CDIYJ Babenhausen
val s jednou lehkou chybou a skončil na 11.
místě a start v nedělní hlavní soutěži měl zajiš-
těn. Z této kvalifikace postupovalo 30 nejlep-
ších. J. Papouškovi a GEMINI připadla 31. příč-
ka za výsledek 9 bodů (chyba a čas).

Tento výsledek sebou přinesl komplikovanou
situaci. Druhou kvalifikací na nedělní Velkou
cenu byla sobotní týmová soutěž. Naše přihláše-
né družstvo však nemohlo, po zranění CAPTAINA,
nastoupit. CANTUS již kvalifikaci nepotřeboval
a tak se nakonec J. Papoušek s GEMINI vmáčk-
nul k družstvu badensko-würtenberska. K velké-
mu překvapení pak byl druhým nejlepším čle-
nem týmu a v náročných dvou -T- parkurech
(S*) docílil výsledku 0+8 tr. bodů. Značným
dílem tak přispěl ke třetímu místu družstva a i on
splnil kvalifikační podmínky pro VC. J. Papoušek
měl v sobotu 14. září dobrý den a tak ještě přidal
10. místo ve 140 na čas v sedle BARMY. Stej-
nou soutěž absolvoval i CORRADO, který skon-
čil po chybě 32. CANTUS T šel klasickou 140
a po dvou chybách byl osmý.

V neděli pak BARMA a CORADO T nastou-
pili k finále střední rundy do 140 cm. J. Papou-
šek a BARMA skončili po výkonu 4+2 body na
35. místě, Z. Zelinková a CORADO T po třech
chybách a penalizaci za čas až ve druhé polovi-
ně startovního pole.

Velká cena měla podle německých pravidel
označení S** a naplňovala svoji obtížností
pověst, která závody v Babenhausenu, jako
malé ME, provází. Oba naši jezdci se s obtíž-
ností vypořádali dobře. J. Papoušek na GEMINI
měl 12 tr. bodů a penalizaci za čas a skončil na
28. místě. CANTUS T skákal velmi dobře a po
jedné lehké chybě skončil dvanáctý, když se
deset dvojic z 35 probojovalo do rozeskakování.
Zvítězil P. Weishaupt na FINESSE ze SRN.

Díky drezurním jezdcům měla ČR zastoupení
jak v juniorské rundě tak v soutěžích mladých
jezdců. Juniorka L. Půlpánová se v konkurenci
36 dvojic přeci jen prosadila lépe s DAF OND-
RÁŠ a v prvých dvou kolech (JJ + JÚ) skončila
na 21. a 30. místě. Na AVALON však soutěž
dvakrát uzavírala a jednou skončila předposled-
ní. F. Sigismondi na EXCALIBUR byl mezi 23
dvojicemi jednou dvacátý (YJ), jednou 23. (YU).
Zadní pozice patřily našim drezuristům i v sou-
těžích útěchy, protože finále byla vyhrazena
pouze nejlepším deseti. I tak však celá drezurní
výprava považuje kontakt z nejlepšími juniory
a mladými jezdci Evropy za velmi užitečný,
i když pravděpodobně v nejbližších letech nebu-
deme schopni posadit naše drezurní mládí na
tak schopné a dokonalé koně, jako západo-
evropští majitelé a trenéři.



Finále KMK
V sobotu a neděli 7.-8. září se konalo v Zem-

ském hřebčinci v Písku XII. skokové finále Krité-
ria mladých koní. Nejlepší čtyř, pěti a šestiletí
plemenní koně se spolu se všemi komisaři sou-
těží KMK dostavili k závěrečnému dvoukolové-
mu klání roku 2002.

Čtyřletých (2x-ZL-) bylo celkově dvanáct.
Jasné prvenství si již po prvém kole vybojoval
holštýnský LICORI (Libertino - Ordela po Cor de
la Bryere) s P. Doležalem ze stáje Bost Equist-
ro. Svůj bezkonkurenčí primát si udržel i po dru-
hém kole a stal se tak před CARNEWAL (hann.
po Carismo) V. Tretery (JS Veveří) a LYRA 7
(holšt. po Lansing) s J. Ditlem (JK Všemily - foto
vlevo dole), prvním vítězem.

Dramatickou předehru měla soutěž pětile-
tých. Jeden z favoritů na přední umístění
VOLONTER T z Tarpan Odolena Voda při ranní
procházce utekl své ošetřovatelce. Následovalo
celodenní pátraní po okolních píseckých lesích
a teprve večer byl uprchlík dopaden cca 12 km
od hřebčince. Naštěstí zcela zdráv, ale soutěž
byla ztracena.

V samotné soutěži pětiletých již druhé kolo
pořadím řádně zamíchalo. Prvenství po prvém
kole neudržel velmi dobrý RICARDO (Catango Z)

P. Vachutky (TJJ Pegas).
Z vítězství se tak mezi jede-
nácti konkurenty radoval
T. Bajnar (Baník Ostrava -
foto nahoře), který předvá-
děl českého teplokrevníka
MGT HILTON (Ascot -
Hilma po Quoniam II). Na
dalších místech skončili LE
PATRON (hann. Laptop) se
Z. Žílou (Mustang s.r.o.)
a ROY BOY (würtl. Ra-
phael Son) R. Doležala
(Stáj E. Martínková).

Mezi dvanácti šestiletými
působili na komisaře velmi
dobře především oba hřeb-
ci O. Nágra (JS Mariánské
Lázně). Prvenství získal
ACROS (holšt. Acord II -
Fatima VI po Landgraf I)
před ATLAS (holšt. Acord II
- Baroness VI po Corian-
der). Třetí skončil LEO-
NARDO (č.t. po Lombard 3)
s K. Papouškem ze stáje
Bost Equistro.

ZAJÍMAVOSTI TERMÍNY
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Sportovní 
kalendáfi

20.-22.9. Dolní Bukovsko CN/Z-L
20.-22.9. Ostrava - St.Bělá Z-S
21.-22.9. Přední Lhota Z-ZL, A/1,2
21.-22.9. Stará Role Z-S
21.-22.9. Němčovice ZM-S
21.-22.9. Hořice ZL-S
21.-22.9. Praha - Trojský ostrov

L-ST přeloženo do St. Boleslavi
21.9. Měník-hala voltiž
21.9. Řitka ZM-L
21.9. Měšice Z-L
21.9. Kaničky Z-L
21.9. Louny Z-L
21.9. Kladruby n.L. drez. Z-T
21.9. Brno - Veveří Z-S
21.9. Horní Heřmanice ZM-L
21.9. Kamenice n.L. Z-S
22.9. Brno - Soběšice drez. Z-ST
25.9. Koldín Z-L
27.-29.9. Karlovy Vary CCI*
28.9. Praha drez. zrušeno
28.9. Přední Kopanina drez. L-TT
28.9. Stará Boleslav Z-L
28.9. Holubice drez. Z-S
28.9. Husinec Z-L
28.9. Děčín Z-L
28.9. Liberec ZM-L
28.9. Brozany ZL-S
28.9. Brno-Žebětín ZM-L
28.9. Olšany ZL-S
28.-29.9. Kolín Z-ST
29.9. Praha - Modřany zrušeno
29.9. Vysoká n.L. drez. Z-S
29.9. Hodonín ZM-L
2.10. Mělník Z-ZL
4.-6.10. Hradec Králové pony S+D
5.-6.10. Most Z-S
5.-6.10. Opava Kateřinky Z-ST
5.-6.10. Frenštát p.R. MČR voltiž
5.10. Čakovičky drez. Z-S
5.10. Stará Role Z, drez. L-S
5.10. Koldín ZM-L
5.10. Brno-Soběšice Z-S
5.10. Šumperk Z-L
5.10. Havlíčkův Brod drez. Z-T
6.10. Kutná Hora Z-L
6.10. Poděbrady Z-L
12.10. Praha-Gabrielka Z-L
12.10. Kolín derby
12.10. Malonty Z-S
12.10. Cheb-Háje ZM-L
12.10. Brno-Veveří Z-S
12.10. Kolesa drez. FEI Test
12.10. Opava-Kateřinky ZL-S
12.10. Svinčice hala ZM-S
12.-13.10. Hořovice Z-ST
19.10. Hustířany ZM-ZL
19.10. Kolesa Z-L terénní
19.-20.10. Všemily hala Z-ST
20.10. Kolín (amatéři) Z-L

Napínavá drezura
Současně s voltižním programem se o šam-

pionátové medaile bojovalo ještě v drezúře
a všestrannosti. Od prvního zahajovacího kola
si první pozici suveréně držela N. Capelmann
na FARBENFROH (SRN). Za touto závodnicí
se však děly neuvěřitelné věci.

V soutěži týmů bylo ještě vše podle zavede-
ných pořádků a mezi 13 družstvy zvítězilo
Německo ve složení: N. Capelmann - FARBEN-
FROH, U. Salzgeber - RUSTY, K. Husenbeth -
PICCOLINO a A.K. Linsenhoff - RENOIR-UNI-
CEF. Druzí skončili Američané před týmem
domácích drezúristů.

Soutěž družstev (GP) byla současně prvním
kolem jednotlivců. Do druhého kola postupovalo
nejlepších 25 dvojic a na programu bylo GP
Speciál. I když byla U. Salzgeber s RUSTY člen-
kou vítězného týmu, nesla si z prvého kola znač-
nou ztrátu a tak, i když byla v GP Speciál za
N. Capelmann druhá v celkovém pořadí to stači-
lo jen na 5. místo. Po dvou kolech se tedy jezdci
seřadili v pořadí: N. Capelmann - FARBEN-
FROH, B. Ferrer-Salat - BEAUVALAIS (ESP),
D. Mc Donald - BRENTINA (USA), L. Wilcox -
KELEVANT (USA) a U. Salzgeber - RUSTY.

Pro nejlepších 15 dvojic pak bylo připraveno
finále GP Kür. Zde se prvenství konečně dočkal
RUSTY před FARBENFROH a domácím
BEAUVALAIS. V konečném pořadí si však již
celkové prvenství nenechala dvojice N. Capel-
mann - FARBENFROH vzít. Stříbro zůstalo
doma na krku B. Ferrer-Salat - BEAUVALAIS
a bronz si závěrečným finišem přeci jen vybojo-
vala U. Salzgeber - RUSTY. Bramborová meda-
ile zbyla Američanům a čtvrtá příčka patřila
D. Mc Donald na BRENTINA.

Rozhodl parkur
Souboj o mistrovský titul ve všestrannosti

začal také ve čvrtek 12. září. Na konci třídenní
soutěže, kterou mohli diváci českého Eurospor-
tu sledovat i na našich obrazovkách, si zlaté
medaile v soutěži týmů připsalo na své konto
družstvo USA ve složení J. Williams - CAR-
RICK, K. Vinoski - WINSOME ADANTE,
D. O‘Connor - GILTEDGE a A. Tryon - POG-
GIO II. Druzí skončili jezdci Francie před Velkou
Británií, Austrálií a Novým Zélandem. 

Soutěž jednotlivců byla napínavá až do
posledního jezdce. Nakonec se i přes jednu
chybu na parkuru radoval z prvenství Francouz
J. Teulere na ESPOIR DE LA MARE před
J. Brakewell - OVER TO YOU (GB) a P. Pantsu
- YPAJA KARUSO (FIN). 

Ještě o Giubiascu 
V minulém čísle jsme přinesli jen velmi struč-

nou informaci k vítězství A. Opatrného v sedle
SILVIA na CSI-B Giubiasco ve Švýcarsku. Po
návratu Aleše přinášíme podrobnější zprávu
i o startech dalších koní.

A. Opatrný se zúčastnil CSI-B Giubiasco ve
dnech 30. 8. - 1. 9. na pozvání pořadatele
s koňmi SILVIO, SURRENDER, CRAZY LOVE
a CHARLESTON. Nejúspěšnější byl se SILVIO.
Ten absolvoval nejtěžší parkury. Po 4 a 8
bodech ve dvou kvalifikacích na Velkou cenu
v nejtěžší soutěži závodů zvítězil, když se
o prvenství utkal v rozeskakování šesti dvojic.

SURRENDER měla na programu zahajovací
soutěž do 135 cm, kterou absolvovala s nulou.
Formu potvrdila v sobotním dvoufázovém ská-
kání 140/140, kde po dvou nulách skončila třetí.
V nedělní honební 140 chybovala dvakrát.

CRAZY LOVE absolvovala třikrát skákání do
140 cm, vždy s jednou chybou. A konečně
CHARLESTON byl v zahajovacím skákání do
130 cm s nulou jedenáctý a pak také oba zbý-
vající parkury v sobotu a neděli (130/135 a 140)
překonal s jedním shozením.

Jerez 2002
(Dokončení ze str. 1)



Příležitost pro
západočechy
Svaz chovatelů západních Čech

chystá na 19.-20. října další propa-
gační akci na podporu chovu koní
a jezdeckého sportu. Místem
budou tradiční Bernarti-
ce na Tachovsku a pilí-
řem dvoudenních závo-
dů bude Memoriál
pana Košana. Soutěž
bude probíhat ve čty-
řech kategoriích. Bude
dvoukolová a do druhé
části postoupí vždy
50% nejlepších z prvé-
ho kola. 

V sobotu budou na
programu 4. a 5letí
a v neděli 6letí a starší.
Jednotl ivé kategorie
budou soutěžit v úrov-
ních 100, 110, 120 a 130
cm. Podmínkou účasti
je, že kůň je narozen
u západočeského cho-
vatele a v současnosti je
i v majetku člena Svazu
chovatelů západních
Čech. Přihlášky přijímá
J. Šíma na adr.: Šumav-
ská 3, 350 02 Cheb -
Háje do 9. října. Pořada-
telé připravují i další
akce a tak si již dnes
rezervujte víkend po
Velké pardubické pro
západočeské Bernartice.

Hluboká n.V. 24.-25. 8. dvouf. skáká-
ní 110/120 cm (36) 1. Mayer - MAMBA
(Lučkovice), -L- (31) 1. K. Papoušek - VIK-
TORIE (Srnín), 2. Dohnal - NANY (Rohan),
3. Oulický - REMBRANDT (Sokol Husi-
nec), stupň. obt. do 130 (14) 1. K. Papou-
šek - VIKTORIE (Srnín), 2. Rosecká -
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Blahopřejeme...

MARO Kralovice s.r.o., 331 41 Kralovice 448
Tel.: 0182/39 77 07, Tel./Fax: 0182/39 74 18

e-mail: maro@top.cz, http://www.top.cz/maro
Prodejna Vyškov u Brna, tel.: 0603 204 606

MARO Kralovice
Pfiívûsy pro konû

Výsledky

Finále Pony
festivalů

Seriál letošních Pony festivalů
se chýlí ke konci. Finále se usku-
teční ve dnech 25.-28.10. v hale
ve Všemilech. Pořadatelé nijak
nepodmiňují účast na finále a chtě-
jí tvorbu proposic maximálně při-
způsobit zájmu potenciálních star-
tujících. Proto se obracejí na
všechny, kteří se chtějí tohoto, po
MČR pony druhého největšího
vrcholu sezony zúčastnit, aby
zaslali předběžné přihlášky na
adresu JK Mělník, Nad jatky 1723,
PSČ 276 01, nebo faxem na
315624279, nebo elektronicky na
jkmelnik@jkmelnik.cz

V předběžné přihlášce uveďte
stáří jezdce, výšku pony, drezurní
úlohu stupně, výšky parkuru ve
stylových soutěžích a v klasických
soutěžích. Dále pokud máte zájem
startovat s velkými koňmi v neofici-
álních soutěžích a s pony či jezdci,
kteří ještě l icence nemají

FEI Test
v Kolesách

Ve dnech 12. a 13. října pro-
běhne v areálu jezdeckého stře-
diska letošní FEI Test. V sobotu
12. října budou probíhat soutěže
a v jejich rámci bude zorganizová-
no i školení zájemců z řad rozhod-
čích. V neděli 13. října pak bude
následovat tradiční klinika pod
vedením zahraničních lektorů, kteří
přijedou úroveň našich jezdců
posuzovat. I ta je přístupna veřej-
nosti a manžer drezurní komise
Z. Beneš zve všechny zájemce ke
sledování drezurní práce.

... trenérovi a bývalému jezdci
Rudolfu Halbichovi ze Staré
Boleslavi, který 15. října oslaví
sedmdesátiny.

Koně ve 
Velichovkách
Novým jezdeckým areálem se

mohou pochlubit Lázně Velichov-
ky. Středisko vystavěla společnost
Karsit s.r.o. a areál zahrnuje nejen
stáje a otevřená sportoviště, ale
také krásnou halu. Právě v areálu,
který měl 14. září veřejnou premié-
ru a při dni otevřených dveří se
pochlubil i svými koňmi, působí
nově P. Švec. V rámci programu
byli koně předvedeni nejen na
ruce, ale ukázali i skokové předpo-
klady v rámci ukázkového parkuru
a soutěže mini-maxi.

Kdo se přidá? 
Jihomoravský oblastní výbor na

svém jednání dne 3. září rozhodl
o poskytnutí materiální pomoci jez-
deckým oddílům, postiženým
záplavami v Jihočeské oblasti, a to
nákupem 40 q krmiva - granulí
(cca Kč 25.000,-)

Distributor tohoto krmiva -JSC
Slavkov u Brna - manželé Holubá-
řovi a výrobce krmiva ZD Kelč
každý po 10 q granulí pomohou
oddílům ve Středočeské oblasti.
JSC Slavkov toto krmivo do obou
lokalit zdarma doveze.

Povodňové konto ČJF
ČJF vypsala sbírku na pomoc

jezdeckým oddílům postiženým
povodněmi. Příspěvky můžete
zaslat na číslo účtu: 

10006-1732702-504/0600 
GE Capital, Praha 6. Var. sym-

bol: 2002.

Inzerce
●● Prod. vynikající vyšší poníky kat. B. Řada umístění, a to

i v mistr. soutěžích. POZOR! Jeden z nich došel military -Z-
pro velké koně a skáče -Z- parkur s velkými koňmi.
Tel.: 0607 754 643.

●● Za výpomoc umožním velice levné ustájení 1 koně. Mezi
Kladnem a Slaným. Tel.: 0607 754 643.

●● Jezdecké centrum Zájezd přijme ošetřovatele - muže, řidič.
průkaz T. Tel.: 0602 314 462, 0723/316 491.

●● Prodám 7 let. klisnu po plnokrevném hřebci Mirrage. Sko-
ková výkonnost -L-. Tel.: 0604 313 192.

●● Prodám vraníka, 7l., val. A1/1, temperamentní, ježděný,
lehce voditelný, dobrý skokan, zdravý, zatím -ZL-. Cena
k jednání 75 000,- Kč. Tel.: 42737 518 812.

●● Nabízíme ustájení - obl. Slapy n.Vlt., venk. jízdárna.
Tel.: 602 225 691.

Skokové soustředění 
s MVDr. J. Hanulayem

Termín: 
21. - 24. listopadu 2002
11. - 15. prosince 2002

Další termíny: 
leden, únor, březen 2003

Místo konání: 
Karlovy Vary

Bližší informace a přihlášky:
I. Ronisová 

tel.: 0602 430 452 
tel./fax: 02/24 93 06 14

Hledá se průkaz
Majitelka koně VANGO Karolina

Alexová žádá všechny účastníky
závodů 23.-24. srpna ve Všeticích
u Neveklova, aby se podívali zda
náhodou nemají ve svých dokladech
i zdravotní průkaz koně VANGO.
Kontakt na tel.: 0608 248 012.

a v jakých soutěžích. Přihlášky
prosím zašlete obratem, včetně
kontaktů, na které chcete zaslat
proposice.

Ty budou po jejich schválení
rovněž zveřejněny na webových
stránkách jkmelnik.cz

Brusle na finále
Závěr letošní skokové sezóny

bude patřit poprvé i finále České-
ho skokového poháru. To se usku-
teční ve dnech 4. - 6. ří jna
v Opavě při tradičním Memoriálu
E. Režnara.

Organizátoři celého seriálu sáhli
pro finálové vyvrcholení k nejatrak-
tivnější finálové podobě, kdy se
závěrečná čtveřice utká ve čtyřech
parkurech. Všichni jezdci se vedle
svého koně objeví i na hřbetě koní
svých soupeřů.

Pořadatelé zvou všechny divá-
ky nejen na nedělní finále, ale i na

sobotní závěrečnou kvalifikaci. Po
ní pak i na společenský večer,
který se tradičně uskuteční na
zimním stadionu a probíhá na
bruslích.

Česká drezura
v Polsku

České jezdkyně Š. Koblížková
(RASPUTIN), V. Kadlecová
(HOROSKOP, SIMON) a K. Havlíč-
ková (KANT) se ve dnech 5.-8. září
zúčastnily na pozvání Polské jez-
decké federace národního šampio-
nátu Polska. Š. Koblížková a
V. Kadlecová se zúčastnily nejtěžší
soutěže a objevily se v soutěžích
IM II, GP a Kür GP. Mezi osmi
účastníky se RASPUTIN umístil
celkově na pátém a HOROSKOP
na šestém místě. Mistryní Polska
se stala Ž. Skovroňska na GOLDA-
MOS.

K. Havlíčková a KANT a V. Kad-
lecová - SIMON soutěžily v Malé
rundě (SG, IM I, IM I Kür).

Podobná sestava se sešla
i v sobotu 15. září v Praze na
Přední Kopanině. V nejtěžší soutě-
ži GP zvítězila Š. Koblížková na
RASPUTIN (JK Hlinovská Praha).
V dobrém světle se představil
i druhý kůň stáje JK Hlinovská
Praha BLACORO K, který startoval
v ČR poprvé po svém treninkovém
pobytu v SRN a mezi osmi koňmi
zvítězil v soutěži -S- (JU 97).
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Jezdecká škola Mariánské Lázně
● konzultační a výcvikové hodiny drezúrního ježdění (J. Holcbecher)
● připouštění chov. klisen (včetně ustájení před a po porodu) hřebci světových sportovních linií

s prověřenou výkonností
● ustájení a výcvik sportovních koní ve vlastním areálu s krytou halou a ubytováním

tel. 00420-165-62 31 53, 0608 97 99 82, fax 00420-165-62 65 59
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služ-

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

Ing. J. Kutěj Ing. J. Hanulay
Purkyňova 446/8, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.: 0616/622 774 tel.: 07/81 52 30
fax:0616/ 631 085

Od 1.11. 1999
v prodejně v Třebí-

či prodej veške-
rých jezdeckých potřeb na
splátky.

Nový český katalog jezdec-
kých potřeb firmy Equisport
na požádání zašleme na
dobírku.

Naše zboží můžete
nakupovat také

v internetovém obchodě 
http://www.equi-shop.cz 

http://www.v2000/sedla.cz

Podrobnější informace -
objednávky, na adrese: 

EQUISPORT 
Žižkova 505, Třebíč 674 01

Tel./fax: 0618-84 04 27, 

e-mail: equisport@atlas.cz, 
equisport@volny.cz

http://:www.equisport.cz

EEEEQQQQUUUUIIIISSSSPPPPOOOORRRRTTTT    ----     DDDDooookkkkuuuullll iiii lllloooovvvváááá
Velkoobchod s jezdeckými potřebami

Sokolí 23, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 0618-820 577  mobil. tel.: 0602-723325

-zásobuje prodejny a prodejce nejširším sortimentem veškerých potřeb pro
koně a jezdce v České republice

Katalog a ceníky prodejcům na požádání zašleme, u nových prodejců uvítáme
osobní nebo alespon telefonický kontakt

Sedla CTD – španělský Stübben opět na našem trhu
– kompletní řada za velmi výhodných cen

skoková sedla – hluboká, kontaktní, speciály, všestranná i drezúrní sedla

Špičková jezdecká výstroj od švýcarské firmy STÜBEN - celoživotní záruka na kvalitu
Stübben nerez program - udidla, třmeny, ostruhy, vysoká kvalita z nerezavějící ušlechtilé oceli za výhodné ceny

Žádejte naše zboží u svých prodejců Rádi zodpovíme veškeré Vaše telefonické i písemné dotazy
Maloobchodní prodej - Equisport-Studenec, Žižkova 505, 674 01 Třebíč - Tel.: 0618/840 427, fax: 0618/26 128

f irma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všech-

ny druhy vozíků možnost leasingu

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 08 PlzeÀ
Tel./fax: 377 451 914

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

ETOS (Panství Bechyně), 3. Hanušová -
SANTA (Lučkovice), -ZL- (33) 1. Lomský -
LATINA (JS ARS Č. Budějovice), stupň.
obt. do 120 (39) 1. Hruška - HOPE (TJ
Sokol Husinec), -S- (19) 1. K. Papoušek -
AMARCORD (JO Srnín Papoušek), 2. K.
Papoušek - ROXANA (JK Avanti Č. Krum-
lov), 3. K. Papoušek - ALPINA (JO Srnín
Papoušek), stupň. obt. do 140 (10) 1. K.
Papoušek - ROXANA (JK Avanti Český
Krumlov), 2. K. Papoušek - AMARCORD
(JO Srnín Papoušek), 3. Hanušová -
KAMAZ (Lučkovice).

Kosova Hora 31.8. -Z- 1. Merklová -
BAAL (Kosova Hora), -ZL- 1. Housa -
CONTUS 3 (Seco Praha), -HZL- 1. Švejna
- DELON (Švejna), -L- 1. Fiala - CASSINI-
S (Leon Blatná), 2. Plimlová - DUKÁT
(Poříčí n.S.), 3. Šebestová - CEDROS (JK
Český dvůr).

Čejkovice 1.9. Jezdecký den -Z- 1.
Mrkvica - LATERBORN (Uherčice), -ZL- 1.
Pavlica - LESTER (Dubňany), spřežení
parkur čtyřspřeží 1. Martinec (Čejkovice),
dvojspřeží 1. Martinec (Čejkovice), štafe-
ty dvojspřeží 1. Opluštil (Čejkovice), Musil
(Tuřany).

Moravany u Brna 7.9. drezura -Z 3-
(16) 1. Dvořáčková - ZIFAN (Vors Ostra-
va), -L 4- (9) 1. Honková - FANTA (JK
PAM), -L 5- (8) 1. Gerstmaier - DANES (JK
Žitná), -JU-97- (6) 1. Skripová - FATIMA
(JK Skrip), -YU-98- (6) 1. Sigismondi -
EXCALIBUR (JK Samson), 2. Ruszová -
CAREVNA (stáj Newport), 3. Dvořáčková -
ORINOKO (Vors Ostrava), -SG-00- (8) 1.
Sigismondi - EXCALIBUR (JK Samson), 2.
Ruszová - CAREVNA (stáj Newport), 3.
Škardová - PEREBOR (SJK Havlíčkův
Brod).

Frýdek-Místek 7.-8.9. XXXI. Bezručův
Pohár -Z- děti + jun. (14) 1. Vlková - MAX
(JK F-M), ost. (20) 1. Švihorová - VALZ
(Epona Jistebník), volba dr. do 110 cm 1.
odd. (29) 1. Ondryáš - LUSY 2 (Frenštát),
2. odd. (32) 1. Ondryáš - KLÉLIA, -L- 1.
Kučerová - SWING (Swing), 2. Živníček -
VARPA (JK Hradisko), 3. Holý - ANGELI-
KA (JK Trojanovice), minutové sk. do 100
cm 1. Kopišová - LADY D (Frenštát), -ZL-
(50) 1. Sandriová - HILDA (Stáj Václav), -
L- (34) 1. Ohnheiser - SCARLETT OIL
TEAM (Supreme), 2. Kubrický - EURIPI-
DES FIDES AGRO (JK Amigo), 3. Peři-
chová - ČERKA (Equicentrum Hrabová), -
L- (26) 1. Holý - ANGELIKA (JK Trojanovi-
ce), 2. Višinková - CHARLIE, 3. Višinková -
QUENTA EQUISTRO (Prosper Horse
Ranch), -L+L- 31. Bezručův pohár (17) 1.
Kučerová - SWING (Swing), 2. Holý -
ANGELIKA (JK Trojanovice), 3. Hrůzek -
ZIRKON (JK F-M).

Olšany 8.9. -Z- (19) 1. Staňová - DIOM
(JS Belcredi), post.obt.do 110 + žolík (33)
1. Váňa - ALBERTOVEC DICHITA (JK
Sloupnice), -L- (17) 1. Nováčková -ATLAN-
TA (JS Nováček), derby do 120 (8) 1.
Nešpůrková - TARA (JK Poulain Olšany).

Poděbrady CSIO 12.-15. 9. dvouf. sk.
135/145 (53) 1. Raskin - SYLVER II (AUT)
.. 3. Ditl - LA BELLE ORION (JK Všemily),
..5. Šoupal - ČARAS (1. ŠPZ Pardubice),
do 140 cm (54) 1. Vinckier - MALBORO
(Bel), ..4. Pecháček - VENEUR (Pechá-
ček), 5. Opatrný - FATIMA (Hořovice), do
140 cm (67) 1. Klain - CHWALA (Pol), ...4.
Opatrný - FATIMA (Hořovice), .11. Doležal
- ROCK∞A∞ROLL (Doležal), pohár náro-
dů (9) 1. Belgie, 2. ČR, 3. SRN, bodové
sk. do 140 cm (17) 1. Oscarson - ELTON
(Swe), . 4. Kubrický - AUTONOM FIDES
AGRO (Kubrický) .6. Jandourek - OLZA
(St. Boleslav), do 140 cm (41) 1. Vereecke
- SARAH DE SAINT PIERRE (Bel), ...6.
Opatrný - CRAZY LOVE (Hořovice), .9.
Šoupal - ČARAS (1. ŠPZ Pardubice), skok
mohutnosti (10) 1. Szász - DON JUAN
140 (Hun) - 215 cm, 2. Opatrný - FATIMA
(Hořovice), do 135 cm (32) 1. Opatrný -
FATIMA (Hořovice), 2. Hruška - LORIETA
(Opava Kat.), 3. Klain - CHWALA (Pol),
skok do 60 s do 140 cm (13) 1. Dreher -
JACKPOT (SRN), ..12. Ditl - LA BELLE
ORION (JK Všemily), GP Poděbrady do
150 cm (49) 1. Stevens - NIGHT AND
DAY 8 (SRN), 2. Fredricson - GREVE
MOLKE 937 (Swe), 3. Doležal - BEACH
GIRL (Doležal), ..5. Opatrný - SILVIO
(Hořovice), ..24. Matějka - KAŠMIR (ZOO
Chomutov).

Slavkov u Brna 14.9. drezura -Z 3-
děti + J a Y (5) 1. Skripová - CYKLON-1
(JK Skrip), -Z 3- (11) 1. Stupárková -
PRIMA (JK Hamal), -L 1- (10) 1. Holubářo-
vá - DERRICK - (JSC Slavkov), -L 4- (5) 1.
Heiserová - SAVANA (Slavoj Pardubice), -
JU 97- (3) 1. Skripová - FATIMA (JK
Skrip).

Olšany 15.9. drezura -Z 3- děti a junioři
(8) 1. Jančářová - ATHOS (JK Vega Brno),
-Z 3- (10) 1. Dvořáčková - ZIFAN (Vors
Ostrava), -L 1- junioři (5) 1. Šotková -
LARGO(stáj Stealy), -L 1- (9) 1. Zichová -
POLANA (Helios Mostkovice), -L 4- (5) 1.
Horáčková - CHOPER (stáj Hvězda), -L 5-
(7) 1. Horáčková - CHOPER (stáj Hvězda),
-JU 97- (6) 1. Dvořáčková - ORINOLO
(Vors Ostrava), -JD 97- (4) 1. Dvořáčková
- ORINOKO (Vors Ostrava).


