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PROSTĚJOV

Další čeští jezdci mají za sebou zkuše-
nost startu na olympijském stadionu. V jez-
deckém středisku Markopoulo, které ještě
voní olympijskými hrami se totiž ve dnech
7.-10. října konalo řecké CSIO-W, na které
ČR vyslala své reprezentanty K. Papouška
(MAGIC BOY, KODARCO), Z. Žílu (EVER-
DEN, PINOT GRIGIO), D. Fialku (CAR-
TOUGE, FARADAY) a Z. Zelinkovou (LA
MANCHE).

Vedoucím výpravy byl M. Martinec, který
nám také přinesl podrobné informace. Naše
ekipa vyrazila z Prahy v neděli 3. října večer
a po noční jízdě dorazila okolo 10. hodiny
dopoledne do stájí v itaském Cervia nedale-
ko Ascony, kde byl naplánován téměř 36
hodinový odpočinek. V úterý večer pak
pokračovala cesta dvacetihodinovým trajek-
tem do řeckého Patrasu a odtud čekala
naše koně ještě tříhodinová cesta do Atén.
Tentokrát se však plavba po moři neobešla
bez komplikací a závěrečná část byla nato-
lik bouřlivá, že naši jezdci měli ještě ve stře-
du večer po příjezdu do Markopoula přízna-
ky mořské nemoci.

Zahajovalo se ve čtvrtek a první byla na
programu dvoufázová soutěž 135/140 cm s
60 dvojicemi na startu. Všichni naši startují-

cí absolvovali první fázi bez chyb. Ve druhé
byl nejlepší K. Papoušek a MAGIC BOY,
který skončil po jedné chybě na 14. místě,
Z. Žíla a EVERDEN byli po stejném výsled-
ku osmnáctí a D. Fialka a FARADAY skon-
čili na 26. příčce.

Druhá zahajovací soutěž byla také na čas
a pro zkušenější koně byl připraven skok do
145 cm. Soutěž se konala již za tmy za
umělého osvětlení. Nejlépe si z našich vedl
opět K. Papoušek a Z. Žíla. První byl na
KODARCO s 8 body 21. a druhý se stejným
výsledkem na PINOT GRIGIO 23.

V pátek před Pohárem národů stačili
jezdci absolvovat ještě jednu „140“ na čas
a zde jsme si odnesli první umístění, když
Z. Žíla a EVERDEN skončili po bezchyb-
ném výkonu sedmí.

Do Poháru nastoupila ČR ve složení Z.
Zelinková - LA MANCHE, D. Fialka -
CARTOUGE, Z. Žíla - PINOT GRIGIO a
K: Papoušek - KODARCO. V konkurenci
11 celků přizpůsobili stavitelé obtížnost
společnosti na startu a ta byla v Aténách
skutečně vynikající. Mezi celky Švédska a
Švýcarska totiž stále ještě probíhá boj o
postup do Super ligy a tak země vyslaly
skutečně prestižní jezdce. Mezi nimi zářila

i Švédka H. Holm, která dorazila do Atén
právě na Pohár.

I pro obtížnost v Aténách nastavenou,
neskákali naše koně špatně. Nejprve LA
MANCHE absolvoval s 8 body. Druhý
CARTOUGE shodil třikrát a jeden bod
inkasoval D. Fialka za čas. Třetí PINOT
GRIGIO potvrdil formu Z. Žíly naznačenou
v Poděbradech a dvojice shodila jen jed-
nou, bohužel až poslední skok. Dobrý prů-
běh soutěže měl i KODARCO, ale i zde
přinesl závěr parkuru K. Papouškovi 12
bodů. S celkovým součtem 24 bodů
postoupil však náš tým do druhého kola.
Po prvním kole vedli s úplnou nulou Švédo-
vé před překvapením soutěže domácími
Řeky a druhým překvapením, týmem
Maďarska.

Druhé kolo, opět již za umělého osvět-
lení, nešel D. Fialka a CARTOUGE.
Naše zbylá trojice podala zlepšené
výkony, všichni jezdci shodili pouze jed-
nou, ale K. Papoušek inkasoval ještě
bod za čas. Chyba mohla mrzet právě
jeho stejně jako Z. Žílu, protože oběma
spadl poslední skok, Z. Žílovi již podru-

Podzim sebou přináší i hony. Letošní honební sezóna byla zahájena obzvlášť slavnostně ve dnech 24. - 26. září, kdy v Pardubicích,
Chlumci nad Cidlinou a v Kladrubech nad Labem proběhly hony se skutečnou smečkou. Tu do východních Čech přivezl pan Otto
Schütze. Pořadateli všech honů byly společnosti Via Perfecta, Česká spořitelna, Asbach Foxhounds, Česká parforsní společnost,
Dostihový spolek Pardubice a Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem. Na snímcích J. Bělohlava smečka společnosti Asbach Fox-
hounds a M. Vítek při překonávání vodní překážky.
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Velká cena 
Brandenburgu

Ve dnech 24.-26. září se Z. Zelinková na
pozvání pořadatelů zúčastnila CSN
v německém Juterbogu. Do pěkného nové-
ho jezdeckého stadionu s sebou přivezla
koně DAN 7-T a LA MANCHE-T.

DAN 7-T absolvoval Malou rundu která
se skládala ze dvou kvalifikačních parkurů
-MA- do 140 cm s finále pro 35 jezdců,
dvoufázového skákání -S*- do 150 cm.
První kvalifikaci absolvoval DAN 7-T bez
trestných bodů V druhé kvalifikaci, stejně
jako ve finále pak jednou shodil.

LA MANCHE-T byl přihlášen do Velké
rundy. Ta měla dvě kvalifikační kola -S*- do
150 cm a finále pro 30 jezdců -S**- do 155 cm.
LA MANCHE-T se po bezchybné a rychlé
jízdě hned v prvním parkuru -S*- kvalifikoval
do nedělního finále. V sobotu tak mohl
odpočívat. Do finále tak nastoupil odpočatý
a v dobré formě. Z. Zelinková tentokrát
dobře cválala dopředu a dvojice s lehkostí
zvládala i šířkové skoky. Náročný parkur
Velké Ceny Brandenburgu tak absolvovali
bezchybně. V rozeskakování pak dvojice na
kolmém skoku jednou inkasovala a naše
jezdkyně byla dekorována na 14. místě.

Kompletní výsledky a odkazy najdete na
www.tarpan.cz

Slavnostní vernisáží byla 2. října zahájena
výstava obrazů jezdkyně Natálie Roučkové
s názvem Koně na zdi. Výstava potrvá do
konce října a můžete ji vidět v Galerii Špej-
char v jezdeckém středisku v Želkovicích u
Berouna. Společně s N. Roučkovou vysta-
vuje své bronzové plastiky koní V. Kokeš.
Výstavu oběma tvůrcům zahájila Chantal
Poulain - Polívková.

Hattrick pro 
Jandourka

Hlavním sponzorem podzimních závodů
v Hořovicích, které byly na programu ve
dnech 9.-10. října byla firma TN Design, která
stojí za otevřením prvního obchodního domu
s jezdeckými potřebami v ČR. To je plánová-
no na 28. října a obchod ozdobí třídu Milady
Horákové v Praze 7 a ponese název Dance
and Jump.

Závody v Hořovicích vrcholily v sobotu
soutěží -S*- a v neděli -ST*-. V obou přípa-
dech se z vítězství radoval L. Jandourek na
OLZA Tiscali (Equest Team Stará Boleslav).

V sobotní soutěži bojoval o prvenství
s osmi soupeři v rozeskakování, v neděli pak
již jen s T. Tesárkem na ANNIE (Stáj Tesá-
rek) a sám se sebou na druhém koni KENDY
Tiscali. Nedělním vítězstvím dovršil svůj hat-
trick, protože na KENDY Tiscali zvítězil i
v sobotním -L*-. V -ST*- ho však pořádně
potrápil T. Tesárek, který odvážnou jízdou
docílil bezkonkurenční čas, ovšem nevyhnul
se chybě. Mezi jezdci s jednou chybou byla v
-ST- nejrychlejší a 4. místo obsadila další
zástupkyně stáje Equest Team K. Dambor-
ská na CONTENDER Tiscali.

V neděli odjížděla spokojena i L. Poláková
(Polák Strakonice), která vyhrála na COM-
TESSA III -ZL- i -L*- a s RAINBOW STAR
skončila 3. v -S*-.

CSI-W Tallin
Hlavní město Estonska bylo ve dnech 8.-

10. října svědkem dalšího kola centrální a
východoevropské ligy Světového poháru,
které se jelo při CSI-W Tallin. Z ČR se do
pobaltí vydal jen A. Opatrný s koňmi
CRAZY LOVE a FAMOUS. Náš jezdec se
snaží získat co nejvíce bodů do Světového
poháru, protože by rád startoval při 27.
finále SP v dubnu 2005, které se pojede
opět v Las Vegas. Podle výsledků po CSIO
Poděbrady byl zatím A. Opatrný na 2.
místě (postupují nejlepší tři), ale dá se
předpokládat, že nyní si o jedno místo
pohoršil. Výsledky po Záhřebu, Aténách a
Tallinu zatím nejsou k dispozici.

V Estonsku zahájila v pátek CRAZY
LOVE bezchybným výkonem ve „130“, ale
s pomalým časem. FAMOUS startoval v
soutěži o deset cm těžší a skončil také s
nulou na 6. příčce.

V sobotu startoval pouze FAMOUS v
klasickém skákání (140 cm) a se 4 body
skončil na 9. místě.

V neděli naopak pouze CRAZY LOVE,
pro kterou byla naplánována Velká cena.
Bohužel se náš jezdec nedostal do roze-
skakování a po chybě skončil spolu s další-
mi pěti jezdci na ex equo 9. místě. Roze-
skakovalo se sedm dvojic, osmý jezdec
inkasoval za čas. I když si z Tall inu
A. Opatrný pravděpodobně nějaké body do
SP přivezl, zisk bude jen velmi malý.

Poslední body se budou rozdělovat v
Polsku, kde je na programu v prosinci CSI-
W Poznaň a v březnu pak při závěrečném
CSI-W Varšava. Podrobnosti o CSI-W Tal-
lin naleznete na: www.horseshow.ee
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hé. Náš tým skončil i po druhém kole
osmý, ale jinak nezůstal v pořadí kámen
na kameni.

Řekové nezopakovali zázrak z prvého
kola a s 36 body skončili o jediný bod před
naším celkem. Maďaři přidali k 5 bodům
dalších 17 a byli čtvrtí. Švédové k nule
z prvého kola nasbírali ve druhém 16 bodů
a museli se o vítězství utkat v rozeskaková-
ní s celkem Irska, který jediný podal vyrov-
naný výkon 8 a 8 bodů. V té chvíli již bylo
Švýcarsko se 20 body třetí. K radosti Švý-
carů se Švédům v rozeskakování nepoda-
řilo Iry překonat a tak je boj o postup do
Super ligy i nadále neuvěřitelně těsný. Oba
celky tak čeká cesta do Argentiny, kde
v Buenos Aires letošní Samsung Series
Cup vyvrcholí. Pátí skončili Němci před
týmem Belgie.

Sobotní program zaháji l soutěží
135/140, která však žádného z našich
jezdců neoslovila. Další bylo na programu
skákání do 145 cm s rozeskakování, kde
jsme měli jen D. Fialku s FARADAY, kteří
dokončili s 20 body na 25. pozici.

Závěr dne patřil velmi dobře dotované-
mu zrcadlovému skákání, které mělo být
pochopitelně především diváckou soutěží.
Do této soutěže se kvalifikovalo prvních 16
dvojic ze čtvrtečního prvního zahajovacího
skákání a tudíž i náš MAGIC BOY a
K. Papoušek. Bohužel pro MAGIC BOY to
byl první start za umělého světla. V ozáře-
né aréně nebyl náš kůň ve své kůži a
vypadnul hned v prvním kole.

Nedělní program pak přinesl pro české
barvy další umístění a postaral se o něj
opět Z. Žíla a EVERDEN, kteří skončili ve
skákání do 140 cm s nulou na 5. místě.
Chuť si napravil i K. Papoušek a MAGIC
BOY, kteří se 4 body byli dekorováni na 8.
pozici.

V poslední příležitosti do 145 cm starto-
val za nás jen FARADAY s D. Fialkou, ale
opět neúspěšně s 20 body.

Do Velké ceny jsme vyslali pohárovou
čtveřici. Na startu se sešlo 46 koní a jen
čtyřem dvojicím se podařilo postoupit do
rozeskakování. Bohužel Čech mezi nimi
nebyl, i když jen velmi těsně. K. Papoušek
(KODARCO) a Z. Žíla (PINOT GRIGIO)
dokončili se 4 body a skončili spolu s další-
mi 11 jezdci ex equo na 5. příčce. D. Fialka
a CARTOUGE inkasovali za dvě shození a
čas, Z. Zelinková po chybách vzdala.
Z prvenství i druhého místa se radovali
Irové, když zvítězil kpt. G. Flyn na BORNA-
COLA před R. Swailem s CONDUCT.

Konec sezóny na
Libverdě

Poslední letošní parkurové závody
v Děčíně se konaly za pořadatelství JK
Větrný Ranč  na Libverdě. I přes počáteční
obavy z počasí, které již v pátek nadělalo
spoustu problémů spojených s udržením
kvalitního pískového povrchu na závodišti,
se vše nakonec v sobotu 9. října povedlo.
Počasí si i přes nepříznivou předpověď
meteorologů zachovalo ráz sice pozdního,
ale teplého slunečného babího léta.

Za početné účasti startujících jezdců
(cca 150 startů), ale i diváků, zde proběhly
skokové závody, které byly tečkou za spor-
tovní sezónou roku.

Vyvrcholením závodů byla soutěž -L-, ze
které si vítězný žlutý flot odvezl J. Chýle na
klisně DUBIRA (Sport. stáj Chýle).

Dunajsko-alpský pohár
Naše dvojspřeží se tradičně zúčastnila

soutěže o Dunajsko-alpský pohár. Ty byly
na programu 16.-19. září a pořadatelem byl
německý Greven-Bockholt v rámci CAI-A.

Oproti minulým letům se našim dvoj-
spřežím příliš nedařilo. Reprezentovali nás
jezdci J. Pavel, J. Nesvačil st. a J. Hrouda.
Po drezúrní zkoušce byl z našich nejlepší
J. Pavel, který skončil na 28. místě. Toto
postavení potvrdil i v maratonu a po 15
bodech na parkuru dokončil jako nejlepší
z našich na 25. místě. J. Nesvačil byl 36. a
J. Hrouda 38. Mezi sedmi týmy skončila
ČR na 6. místě. Zvítězil K. Burggraf
z Německa před Beat Schenk (SUI) a Zsolt
Selyben (HUN).



ZPRÁVYZE ZAHRANIČÍ

-3-

Výstava Koně a Pražané zahájena
Podzim a zimu 2004/2005 obohatí určitě i Muzeum hl. města Prahy, kde byla 30. září

slavnostně zahájena výstava Koně a Pražané. Jak jsme již informovali výstava představuje
ve dvou hlavních sálech historické budovy muzea v Praze Na Florenci úlohu koní ve spo-
lečnosti. Na více než 800 exponátech jsou dokumentovány historické souvislosti, které na
území města zanechali koně.

Součástí více než půlročního života této hipologické výstavy budou i odborné přednášky
předních hipologických odborníků a zajímavých osobností. Jednou z nich bude i J. Seyfried,
synovec a jmenovec našeho významného prvorepublikového jezdce, součastníka
H. Býčka, F. Ventury a J. Dobeše. Jeho přednáška bude věnována pražským honebním
společnostem, které před druhou světovou válkou tvořily páteř sportovního jezdeckého
života a především pak i informacím o současném životě honebních společností v Kanadě,
která se stala J. Seyfriedovi druhým domovem. Veškeré podrobnosti o chystaných před-
náškách, společně s termíny, budou zveřejněny na přelomu října a listopadu.

Výstavu zahájila společně s autory C. Neumannem a J. N. Ass-
mannem ředitelka muzea Z. Strnadová a hostem byl J. Váňa

Stěhujeme se 
pod střechy

Říjen a listopad přináší do naší země i
počátek halové jezdecké sezóny.

● Jedním z prvních dnes již téměř tra-
dičních halových setkání proběhne 28. října
v hale v Chomutově. Jak jsme již informo-
vali v Jezdci č. 18 3. ročník o Pohár města
Chomutova má na programu dvě soutěže.
Pro 4-5 leté koně na styl do 130 cm a skok
mohutnosti bez omezení věku koní. Začá-
tek od 10.00 hodin.

● Další závody chystají pořadatelé z TJ
Krakonoš Trutnov a HRCC Nová Amerika.
Nejprve ve dnech 23.-24. října to budou
Podzimní halové závody na Nové Americe.
Při nich jsou na programu v sobotu soutě-
že -Z-, -ZL-, -L- a v neděli postupná obtíž-
nost do 110 cm, -L- a -S-. Celková dotace
je 30.000,-.

Ve dnech 13.-14. listopadu to pak budou
druhé Podzimní halové závody, které mají
v sobotu na programu soutěže -ZL-,
postupná obtížnost do 120 cm a -S- a v
neděli soutěže -L-, postupná obtížnost do
130 cm a -ST- + zkrácené finále -T- pro
deset nejlepších jezdců a koní. Celková
dotace je 70.000,-.

Pro případné informace volejte na tel.:
605 502 725 nebo pište na 
e-mail: pejosova.alex@seznam.cz

● Na své halové soutěže upozorňuje i
JK Heroutice. Ty se konají 20. - 21. listopa-
du a jejich rozpis nebyl omylem zařazen do
Sborníku rozpisů okresu Benešov. Závody
budou mít na programu soutěže ZM-L pro
velké koně a Z-L pro pony a podrobný roz-
pis naleznete na www.heroutice.cz

Kromě těchto závodů bude v Herouticích
o týden později (27.-28. listopadu) i Finále
Pony ligy 2004, kde na nejúspěšnější jezd-
ce čekají ceny ve výši 100 000,- Kč.

Podzimní Opava
Kolbiště v Opavě Kateřinkách bylo 9. a

10. října místem setkání jezdců Moravskos-
lezského kraje na již pravidelných podzim-
ních závodech. O závody je velký zájem a
nebylo tomu jinak ani letos. V sobotu tak
bylo uskutečněno 216 startů. Nejvíce startů
(105) bylo v sobotním dvoufázovém skáká-
ní 110/120 cm a po prvé fázi bylo 35 dvojic
bez penalizace, ve druhé jedenáct. Zvítězil
Josef Kincl na LAURELA z Horymasu
Horní Město.

V neděli dopoledne viděli diváci 52 star-
tů, po kterých následovala pauza ke
shlédnutí Velké pardubické. V závěreč-
ném -S*- startovalo deset dvojic. Bez-
chybný výkon předvedl pouze vítěz,
domácí J. Hruška s AURELIUS a stejný
jezdec přidal i třetí příčku na CARIELO
Z Auto Sita. Druhý skončil P. Konvička
s DUEL 1 z Olzy Karviná. -jge-

Jiří Hruška - AURELIUS, Opava Kateřinky

Foto J. Gebauer

Finále Poháru
náměstka primátora

Jezdecká společnost Císařský ostrov
Vás srdečně zve dne 23. října na finále
Poháru náměstka primátora. První dvě kola
se již uskutečnila v Praze 6 - Suchdole
(Akademický JK) a v zámeckém areálu ve
Ctěnicích (JS Ctěnice). Začátek soutěží na
Císařském ostrově je ve 13.00 hodin.
Zahajuje soutěž - Pony handicap LP, po
které bude následovat skoková soutěž ZM
- pro děti do 14 let

Pořadatelé zvou však diváky již na
10. 00 hodinu, kdy začíná doprovodný pro-
gram.

Bližší informace na www.in-expo-
group.cz, tel. 221 877 254, fax 222 324
828, e-mail: info@in-expo-group.cz. Také
přihlášky můžete zasílejte na výše uvede-
né adresy.

Hanulay v Herouticích
Stejně jako v minulem roce i na zimu

2004/2005 je v Herouticích připraven seriál
skokových soustředění s J. Hanulayem st.
I letos budou soustředění od listopadu
vždy každý měsíc. Jednotlivé kurzy na
sebe navazují a proto pořadatelé doporu-
čují absolvovat celý seriál. Soustředěni
jsou vhodná i pro mladé koně nebo začína-
jící jezdce. Termíny pro letošní podzim
jsou: 16.-19. listopad (na tento kurz nava-
zují dvoudenní halové závody v Herouticích
20.-21. listopadu) a dále 9.-12. prosinec.
Zájemci se mohou přihlásit na tel. 604 232
834, 317 741 392 nebo e-mailem: 
heroutice@heroutice.cz Podrobné infor-
mace najdete na www.heroutice.cz
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Ve dnech 2. a 3. října se v jezdecké hale
společnosti IN-EXPO GROUP na pražském
Císařském ostrově uskutečnilo III. meziná-
rodní mistrovství ČR v paradrezuře. Akci
pořádal Klub Kvítek pod záštitou Mezinárod-
ního paralympijského jezdeckého výboru a
České hiporehabilitační společnosti. Po oba
dva dny začínali soutěže v 10.00 hodin. Do
areálu společnosti In Expo Group dorazili
konkurenci našim handicapovaným jezdcům
dělat reprezentanti Itálie, Německa, Sloven-
ska. Hlavní rozhodčí byla W. Luke z Anglie a
spolu s ní rozhodovaly V. Ondrušová ze Slo-
venska a naše L. Vítková. Koně pro zahranič-
ní jezdce zapůjčili J. Vaňha (Chov koní
Vaňha), Klub Kvítek a JS Císařský ostrov.

První soutěž „Cena Zuzky“ odstartovala
oba soutěžní dny. Tato soutěž byla letos
dvoukolová (druhé kolo v neděli) a byla
vypsána pro jezdce, kteří startují mimo skupi-
nu, do které jsou zařazeni klasifikátorem,
nebo pro jezdce, jejichž handicap je nezařa-
ditelný.

Po této soutěži předvedly děti z Klubu Kví-
tek ukázku hipoterapie.

Druhou soutěží byl zahajovací test a třetí
v pořadí byla hlavní soutěž jednotlivců, která
byla pro české jezdce zároveň soutěží mist-
rovskou. V sobotu startovali jezdci I., II. a III
skupiny. Mezi odpoledními soutěžemi před-
vedli své umění děti na ponících z JS Císař-
ský ostrov.

Neděle byla zahájena druhým kolem
„Ceny Zuzky“, po kterém následovala ukázka
výcviku handicapovaných dětí z Klubu Kvítek.

Další byl na programu M. Roden se svým
frízkým hřebcem MARKUS.

Odpoledne zajeli svoji mistrovskou soutěž
jezdci IV. skupiny a pak již byly na pořadu
volné sestavy na hudbu pro všechny skupiny.

Na závěr se představili paravoltižní cvičen-
ci z JO Orion Praha a po nich již následovalo
závěrečné vyhlášení výsledků a mistrů ČR.

Je velmi potěšitelné, že se od loňského
roku zvýšil počet českých jezdců startujících
ve své skupině a většina jezdců udělala ve
svých výkonech významný krok kupředu. To
zdůraznila ve svém hodnocení i zahraniční
delegátka IPEC Sue Adams, která zde byla
na MČR i v loňském roce a mohla tedy výko-
ny jezdců porovnat. Ve svém hodnocení se
velmi kladně vyjádřila i o organizaci závodů a
velmi spokojená byla i s bezbariérovou jez-
deckou halou Přislíbila větší  propagaci
našich závodů v rámci IPEC.

Účast zahraničních jezdců mohla být ještě
větší, ale kvůli Paralympijským hrám v Até-
nách, které skončily necelý týden před MČR,
nebyla pro mnoho jezdců i jejich doprovod
přítomnost u nás možná.

Memoriál M. Košana
Ve dnech 16.-17. října se v západočes-

kých Bernarticích konají skokové závody
Memoriál M. Košana. Program tradičně
doplní sobotní výstava hříbat a v neděli pak
skok ve volnosti tříletých koní. Začátek po
oba dny v 10.00 hodin.

Sportovní 
kalendáfi

16.10. Bernartice ZM-S
16.10. Svinčice hala Z-T
16.10. Karviná hala Z-L
16.10. Žďár n.S. E/ZM-L
23.10. Praha Císařský ostrov hala pony
23.-24.10. Nová Amerika hala Z-S
30.-31.10. Všemily hala Z-ST+pony
28.10. Chomutov hala - volnost
6.11. Svinčice hala Z-L
7.11. Všetice hala Z-L+pony
13.11. Bernartice hala Z-L
13.-14.11. Praha Císařský ostrov hala Z-ST
13.-14.11. Nová Amerika hala ZL-T
20.-21.11. Heroutice hala ZM-L, pony Z-L
27.-28.11. Heroutice hala finále Pony ligy

Mezinárodní mistrovství ČR v paradrezuře
Velmi ceněn byl, jak organizátory tak

všemi účastníky - jezdci i jejich doprovodem,
vstřícný a přátelský přístup a pochopení
všech v Jezdecké hale In Expo Group na
Císařském ostrově v čele s M. Martincem a
A. Tondrovou. Zásluhu za vytvoření příjemné
atmosféry závodů a jejich hladký průběh
měla i moderátorka M. Barešová.

Výsledky soutěží:
Cena Zuzky 1. H. Kratochvílová (test

6a) - ROBERT (Klub Kvítek), Cena Globu-
su III. skupina - test 32 1. M. Koch - HRA-
BĚNKA (SRN),  IV. skupina - test 51 1. Z.
Kocmanová - BURÁČEK (Klub Kvítek),
Cena Tesca I. skupina - test 6a 1. P. Šin-
delář - BETTY (Dorado Třebíč), III. skupina
- test 33 1. A. Schricker - DIONERO DE
(Německo), IV. skupina. - test 52 1. I. Hníz-
dilová - SUN SHINE (Stáj Honzík).

Cena Tesca byla současně i mistrov-
skou soutěží ČR a mistry ČR se v I. a IV.
sk. stali jezdci uvedení výše. Ve III. sk. se
mistrem ČR stal Jan Rous.

Sbor rozhodčích vyhlásil také nejlepšího
českého jezdce, kterým se stala Iva Hnízdi-
lová a nejlepšího jezdce závodů, kterou
byla Marion Koch.

Bohužel musíme oznámit smutnou
zpráva všem těm, kteří si oblíbili manže-
le Sádlovi z Roztok u Prahy. Ti společ-
ně po několik sezón předváděli na
všech výstavách a mnoha sportovních
akcích své minihorse, kteří tak i v čes-
kých zemích získali značnou popularitu.
V neděli 9. října tragicky zemřela paní
Soňa Sádlová.

Poslední ze staré gardy
Ve věku nedoži-

tých 93 let zemřel
3. října v Čeladné
plk. v.v. Jaromír
Novosad. Tento
neuvěřitelně vitální
člověk, který byl
ještě nedávno
divákem na opav-
ském šampionátu,
byl příslušníkem té
nejslavnější jez-
decké generace

Československa. Jako jezdec, ale pře-
devším jako trenér, rozhodčí a funkcio-
nář působil v jezdeckém sportu od
svých junáckých let až do nedávné
doby. Jaromír Novosad byl současní-
kem osobností jako byli J. Dobeš,
Z. Teplý - Widner, J. Zicháček a dalších,
kteří již mezi námi nejsou dvacet a více
let. I na sklonku svého života patřil ke
koloritu severomoravského jezdeckého
života a se svoji typickou aktovkou pod-
nikal výlety za každou důležitou událostí
v okolí svého bydliště v Čeladné. Jaro-
mír Novosad ovlivnil, ať už jako rozhodčí
či jako trenér, většinu dnešních osob-
ností jezdeckého života. Mnoho z nich
se s ním přišlo rozloučit i 8. října do
smuteční síně ve Frenštátě pod R.

Šampionát v Le Lion
Světový šampionát mladých koní ve vše-

strannosti ve francouzském Le Lion
d’Angers, který je na programu ve dnech
15.-17. října, obeslala ČR třemi účastníky.
V kategorii šesti letých to je VICKY s
P. Myškou, v kategorii sedmiletých pak
KARLA J. Hatly a GIN FIZZ J. Kornalíka.

Pony liga do Finále
V neděli 19. září proběhlo na novém pís-

kovém kolbišti JK Všetice na Benešovsku 4.
kvalifikační kolo Pony ligy 2004. Kromě rám-
cových soutěží pro pony se jely kvalifikační
kola jak Pony ligy (celoroční soutěž určená
jen pro mladší děti 8-12 let), tak i Pony
Extraligy (celoroční soutěž otevřená všem
jezdcům na pony do 148 cm). V Pony lize
(SP) startovalo 14 koní, v Extralize (STP) 11
koní. V soutěži -SP- (handicap) absolvovala
jako jediná bezchybně S. Tomaidesova z JK
Louňovice a hned s oběma svými koňmi
SANDROU a ELIOTEM.

V soutezi -STP-, započítávané do Extra-
ligy, se po bezchybném výkonu rozeskako-
valy B. Vojtková na MORESKA z JK Stará
Boleslav a J. Perníčková se SAYONARA.
Vítězství a nejvíce bodů si odnesla B. Vojt-
kova. Na třetím místě s jedním shozením
skončila B. Žáčková MAXIMO COPILOT z
Horse Academy Radimovice.

V Pony lize 2004 po 4. kvalifikačních
kolech stále vede M. Hažmuková z JS
BOST Praha, v Pony Extralize je to pak
J. Perníčková z JK Heroutice.

Poslední kvalifikační kolo a po něm fina-
le se koná 27.-28. l istopadu v hale v
Herouticich. Ve hře jsou finanční i věcné
ceny ve výši přes 100 000, - korun a zaji-
mavé by mělo být i finále Extraligy s výmě-
nou koní nejlepších čtyř jezdců.Chladnokrevní ve

Frenštátě
SCHK Moravy a Slezska, SCHK Valaš-

sko, SCHK Nový Jičín a JO Slovan Fren-
štát p.Radh. pořádali 2. a 3. října chovatel-
skou přehlídku nejúspěšnějších chladno-
krevných koní, v rámci které byly uspořá-
dány i soutěže předváděných koní. 

Výsledky: ovladatelnost (14) 1. Jan
Blizňák - STREIGRIP (JK Podlesí), 2. Hajt-
mar - MAREK (Rovensko), 3. Marek -
ZUZANA (Stáj Vermona Branky), forman-
ská jízda (8) 1. Vlašic - ELZA, LEIDY
(Ranč Ladná), 2. Marek - ALMA, ZUZANA
(Stáj Vermona Branky), 3. Blizňák - HLUBI-
NA, HILARY (JK Podlesí), těžký tah (12)
1. V. Hanuš - VIKTOR - 1800 kg - 20 m, 2.
M. Žilinský - REBEKA - 1800 kg - 8,30 m,
3. M. Košťál - BRET - 1800 kg-7,10 m. J. Blizňák - HLUBINA, HILARY (JK Podlesí)

Foto J. Gebauer
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OH nekončí
Olympijské hry 2004 ještě

nekončí. Antidopingová komise
8. ří jna oznámila výsledky
svých šetření. Na OH v Até-
nách bylo celkem testováno 40
koní (20% zúčastněných). Mezi
těmito odběry byly zjištěny čtyři
pozitivní vzorky. Antidopingová
komise nyní rozjíždí kompliko-
vaný proces ověřování zjiště-
ných skutečností, ve kterých
hrají hlavní roli v prvé řadě
duplicitní testy B vzorků, ale i
další administrativní kroky již i
ve spolupráci s Národními
federacemi.

Výsledky budou nejpozději
do konce října podstoupeny
rozhodčím orgánům, které pak
vyřknou závěrečný ortel.
Jména pozitivně testovaných
koní na zakázané látky zatím
nejsou oficiálně oznámena, ale
na veřejnost pronikla zpráva,
že jedním z postižených je i
olympijský vítěz ve skocích C.
O ’Connor a jeho WATER-
FORD CRYSTAL

Západoevropská
liga zahájena

Ročník Světového poháru ve
skocích se vydal ke svému dal-
šímu finále. To, v pořadí již 27.,
se bude konat opět v Las
Vegas v dubnu 20.-24. dubna
2005. Závěr kvalifikací patří tra-
dičně západoevropské lize a
první soutěž se konala 10 října
v Oslu. Prvním vítězem kvalifi-
kace Západoevropské ligy SP
2004/2005 se stal Holanďan
W. Schröder na EUROCOM-
MERCE MONTREAL. Osm

Inzerce
●● Nabízíme ošetřování a ustájení koně za 4000,- Kč měsíčně.

Ustájení v boxech, velký výběh, odborná péče. Možnost
vyjížděk, 15 km od centra Prahy. Tel.: 732 789 930 nebo
220 970 333.

●● Prodáme dvě německé klisny 7 a 12 let, výkonnost parkur
st.-S-. Tel.: 721 645 416

●● Prodám ČT - valach 8 let, KVH 180 cm, skok -L-, hodný,
dobře ovladatelný, o: Mys. Vhodný pro začínajícího jezdce -
parkur. Cena dohodou. Tel.: 777 200 796.

●● Prodám klisničku WPB, nar.: 6/04, šimla, výborný původ,
velmi hodná, vychovaná, cena 18 000,- Kč. Tel.: 605 166 493.

●● Prodám celolaminátový přívěs na dva koně, Maro r. v. 2000,
málo jetý, sedlovna, kola 185/70 R 14, černá metal., cena
105 000,- + DPH. Tel.: 605 263 590.

Mistrovství Saska
s českými jezdci
Ve dnech 24. - 26. září se

N. Němcová z JS Dani Zbožni-
ce a J. Perníčková z JK Herou-
tice zúčastnily Mistrovství
Saska ve skákání juniorů a
pony v Seelitz. Bohužel závody
v malebném areálu v blízkosti
Drážďan provázelo po cele tři
dny katastrofální počasí. Trav-
natý povrch kolbiště se v prů-
běhu soutěží změnil na téměř
neregulérní, opracoviště muse-
lo být dokonce přestěhováno.
Naštěstí naše jezdkyně nezá-
vodily v drezúře. Drezúrní
obdelníky byly totiž již od pátku
pod vodou a pořadatelé se je
snažili udržet v provozu čerpá-
ním vody a různými odvodňo-
vacími pracemi.

N. Němcová startovala s
koňmi NIKOLA a PRINCESS v
soutěžích starších juniorů do
130 cm, J. Perníčková pak v
soutěžích pony (všechny soutě-
že 110 cm) na VIDAR a SAYO-
NARA, v soutěžích mladších
juniorů do 120 cm s holštýnem
CARDIFF. Kdo by čekal
zohlednění terénu, čekal by
marně. Kursy byly náročné
(v každém parkuru pouze jeden
skok jen z barier, všechny
ostatní byly profily). Navíc byla
polovina soutěží ježděna na
čas a pouze nedělní soutěže
byly klasické s rozeskaková-
ním. Naše děvčata se s obtíž-
ností vypořádala velmi dobře.
V první soutěži celých závodů
(110 cm na čas) zvítězila
J. Perničková a pony klisna
SAYONARA. V zahajovací sou-
těži juniorů (120 cm na čas)
získala N. Němcová na PRIN-
CESS 2. místo. J. Perníčkova
pak připojila dvě třetí a jedno
sedmé místo s pony hřebcem
VIDAR, šesté se SAYONARA a

4. a 5. místo v juniorských sou-
těžích na CARDIFF.

N. Němcová po dvou dalších
dekorováních s oběma koňmi
zazářila s valachem NIKOLA v
závěrečné soutěži do 130 cm.
Terén již připomínal oranici, ale
naše jezdkyně přesto skončila
mezi třemi bezchybnými dvoji-
cemi. Po jedné chybě v roze-
skakování obsadila nakonec
velmi krásné třetí místo.

Memoriál
E. Režnara

JK Opava Kateřinky pořádal
2. a 3. října Memoriál Ericha
Režnara. Prvním vrcholem
závodů byla soutěž -S**-, ve
které v konkurenci 45 dvojic
zvítězil Marek Hentšel na
LADA (Baník Ostrava) před
A. Opatrným - CORSÁR (Opa-
trný Hořovice) a R. Šafratou
s BLESKEM (JK Tarpan).

Ke startu v hlavní soutěži
-ST**- nastoupilo dvacetdevět
dvojic z nichž osm dokončilo
základní kolo bez penalizace.
V následném rozeskakování
pak dvě. O vítězi tak rozhodl
lepší čas. Zvítězil Josef Kincl
na LERY (Horymas Horní
Město) před Vladimírem Trete-
rou na KONVENT (SS Tretera)
a Alešem Opatrným s COR-
SÁREM (Opatrný Hořovice).

Čtvrt století
aukcí

Performance Sales Internati-
onal - aukce se známkou nej-
vyšší kvality má v aukční hale
v Ankumu 12. prosince na pro-
gramu již 25. ročník. O den
dříve proběhne představení
koní ze stájí P. Schockemöhle-
ho a U. Kasselmanna. Veškeré
podrobnosti o aukci naleznete
na www.psi-sporthorses.de

tisíc diváků vidělo v hale Spekt-
rum Stadium v centru Osla str-
hující souboj 18 jezdců, kteří se
probojovali do závěrečného
rozeskakování. Druhý skončil
O. Becker na DOBEL∞S COR-
DINA před M. Michaels - Beer-
baum na CHECK MATE.

Dále budou na programu
kvalifikační kola při závodech
v Helsinkách (17. 10.), Veroně
(7. 11.), Ženevě (12. 12.), Lon-
dýně (19. 12.) a rok 2004
zakončí jezdci v Mechelenu
(30. 12.).

Západoevropská liga pak
bude pokračovat 23. 1. v Lip-
sku a dále se bude o nejpres-
tižnější body soutěžit v Amste-
rodamu (30. 1.), Bordeaux
(5.2.), Vigu (12.2.), Paříži
(12.3.), s ’Hertogenbosch
(20.3.) a závěr bude patřit
Göteborgu (27.3.).

P. Eiem (ZH Tlumačov) - vítěz
Poháru B. Polívky - Olšany 2. 10.
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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. +420-354 623 153, 608 979 982, fax +420-354 626 559
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.: 566 622 774 tel.: 00421 903 257 012
fax: 566 631 085 fax: 00421 245 985 498

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

Sokolí 23, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 568 820 577, mobil. tel.: 602 723 325, 

e-mail: equisport@tiscali.cz
nejširší sortiment veškerých potřeb pro koně a jezdce v České republice

Výhradní dovozce švýcarské firmy STÜBBEN a holandské
firmy HORKA INTERNATIONEL WEAR na našem trhu

prodejna: Equisport - jezdecké potřeby, Žižkova 505, 674 01 Třebíč 
Tel./Fax: 568 840 427, e-mail: equisport@tiscali.cz www.equisport.cz

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 00 PlzeÀ
Tel./fax: 377 451 914

ekvitan@ekvitan.cz

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

Pronájem přívěsu Wörmann
na 2 koně - hm. 640 kg

Cena 650 Kč/den víkend,
500 Kč/ všední den.

Praha 9 nebo
Brandýs n/L.

Tel. 607 514 348

Plzeň - Bory 11.-12. 9. volba př. do 100
cm (57) 1. Mudra - SLAVÍN (Stáj Mudra),
-ZL- (59) 1. Pěchouček - CABANA (JK
Tachov), -L- (23) 1. Ovsjanniková - LUISA 1
(Podhradí Vlčtejn), 2. Kůst - GISMA (Start
Domažlice), 3. Hlaváčková - VANESSA
(Joko Hlaváčková), dvouf. sk. 100/110 (27)
1. Váňa - BENY 1 (Jež Loděnice), dvouf. sk.
110/120 (28) 1. Rédl - CASANDRA 1 (Ber-
nartice), -L- (14) Rédl - CASANDRA 1, 2.
Rédl - HLADINA (Chov koní Bernartice), 3.
Mudra - HANNELORE 8 (Stáj Mudra).

Husinec 18. - 19. 9. -ZL- 1. Tomanová -
ANETA 2 (TJ Sokol Hřebčinec Písek), -L-
1. Dohnal - BÁZE (JSK Rohan Písek), 2.
Čoudková - SUNNANY (JO Blaťák Mažice),
3. Přechová - HENING (JK Fantasie Dunovi-
ce), -S- 1. Pecháček - VENEUR (Stáj Pechá-
ček Praha), 2. J. Papoušek - CHEEVA (JO
Srnín stáj Papoušek), 3. Kozák - QIUDAM
(JK CALETTO Hluboká n.Vlt.), -ST- 1. J.
Pecháček - VENEUR (Stáj Pecháček Praha),
2. Jindra - CONTENDER-S (JS Agrosport
Spálené Poříčí), 3. Jindra - M-LOUSAN (JS
Agrosport Spálené Poříčí), -Z- 1. Kotalík -
DARJA (JS DITA Opalice), -ZL- 1. Přechová
- ZANZIBAR (JK Fantasie Dunovice), -ZL-
junioři 1. Hnětilová - BIBI (Stáj Havel Strýči-
ce), -L-1. Kučera - BENTLEY KLETEČKA
(TJ Sokol Hřebčinec Písek), 2. Přechová -
ZANZIBAR (JK Fantasie Dunovice), 3.
Chmelař - LAGRANDEUR (TJ Sokol Hřebči-
nec Písek).

Opava 2.-3.10. stupň. obt. do 120 cm
(52) 1. Kincl - AC ATOM (Horymas Horní
Město), 2. Zwinger - DONA Z Kentaur
(Opava Kateřinky), 3. Hentšel - SALWADOR
(Baník Ostrava),-S**- (54) 1. Hentšel - LADA
(Baník Ostrava), 2. Opatrný - SUPREME Oil
team (Opatrný Hořovice), 3. Hruška -
CALETTA Auto Sitta (Opava Kateřinky),
-L**- (37) 1. Emil - JENY (Velká Polom), 2.
Hruška - ATYŠ (Opava Kateřinky), 3. Klár -
NOLI TANGERE (Agrostyl Otice),-S**- (45)
1. Hentšel - LADA (Baník Ostrava), 2. Opatr-
ný - CORSÁR (Opatrný Hořovice), 3. Šafrata
- BLESK (Tarpan), Memoriál E.Režnara
-ST**- (29) 1. Kincl - LERY (Horymas Horní
Město), 2. Tretera - KONVENT (SS Tretera),
3. Opatrný - CORSÁR (Opatrný Hořovice), 4.
Tretera - CALANDRO (SS Tretera), 5. Kuba
- ASTERIX 1 (SS Kentaur).

Mikulov 2.10. drezura -Z 1- (9) 1. Kruží-
ková - PRIVILEG (JK Certa Brno), -Z 3- (10)
1. Danielová - ROMEO (TJ Pegas Brno),
-L 1- (6) 1. Kociánová - FASCIOLA 45 (JK
Ideas Brno), -L 4- (7) 1. Hollá - CAPITOL (JK
Čec - S.Pečínka), -JU 93- (5) 1. Hollá -
CAPITOL (JK Čec - S. Pečínka).

Brno-Veveří 9.10. dvoufáz.sk.100/110
(40) 1. Skřivanová - LABE JEFF (stáj
Manon), -ZL- (46) 1. Nahodilová - JACKIE 1
(SS Tretera), -L- (26) 1. Skřivan - ROZITA
(stáj Manon), -S- (11) 1. Chudyba - FELICI-
TAS (Žižka Bratislava), 2. Tretera - CARNE-
WAL (SS Tretera), 3. Skřivan - ROZITA (stáj
Manon).

Děčín 9. 10. dvouf. sk. 100/110 1. Palič-
ka - APRÍL Obrocký (Fapaso Vysoká Libeň),
stupň. obt. do 110 cm + žolík 1. Řimnáčová
- Mario (Bon Equi Club Louny), -L- 1. Chýle -
DUBIRA (Stáj Chýle).

Opava 9.-10. 10. -Z- děti a junioři (21) 1.
Michálková - VISBY (Cabaleeero), ostatní
(43) 1. Ivančin - FATIMA 7 (Casin Svinov),
dvouf. sk. 110/120 (105) 1. Kincl - LAUERA
(Horymas), -L*- (47) 1. Škuta - DEKORT
(Malenovice), 2. Kincl - DOMINA 1 (Hory-
mas), 3. Tůma - ALITA (Supreme), -ZL- děti
a junioři (5) 1. Zwinger - MARIA FAU (Opava
Kateřinky), ostatní (15) 1. Veselá - QUAR-
TET (Empresa), -L**- (22) 1. J. Hruška -
ALABAMA, 2. J. Hruška - AURELIUS, 3. J.
Hruška - CARIELO Z Auto Sitta (Opava
Kateřinky), -S*- (10) 1. J. Hruška - AURELI-
US (Opava Kateřinky), 2. Konvička - DUEL 1
(Olza Karviná), 3. J. Hruška - CARIELO
Z Auto Sitta (Opava Kateřinky).

Hořovice 9.-10. 10. dvouf. sk. 100/100
(49) 1. Štětina - BLECK (Holiday Horses),
-ZL- (69) 1. Jindrová - HERIET ASSENT (JS
Agrosport), -L*- (52) 1. Jandourek - KENDY
TISCALI (Equest Team), 2. Štětina - CEDRA
1 (Holiday Horses), 3. Papoušek J. - ALPINA
(Srnín), -S*— (29) 1. Jandourek - OLZA TIS-
CALI (Equest Team), 2. Pilecký - BOLERO
(Hořovice), 3. Papoušek J. - AMARCORD
Biofaktory (Srnín), -ZL- (41) 1. Poláková -
COMTESSA III (Polák - Schaumann Team),
-L*- (36) 1. Poláková - COMTESSA III (Polák
- Schaumann Team), 2. Opatrná - CARDI-
NAL (JS Opatrný Hořovice), 3. Tesárek -
PIERO (Stáj Tesárek), -S*- (35) 1. Tesárek -
ANNIE (Stáj Tesárek), 2. Jindra - CONTEN-
DER S (JS Agrosport), 3. Poláková - RAIN-
BOW STAR (Polák - Schaumann Team),
-ST*- (22) 1. Jandourek - OLZA TISCALI
(Equest Team), 2. Tesárek - ANNIE (Stáj
Tesárek), 3. Jandourek - KENDY TISCALI,
4. Damborská - CONTENDER TISCALI (oba
Equest Team), 5. Papoušek J. - CHEEVA
(Srnín).


