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Dvû finále na ostrovû

První dvě finálové vítězky ČDP 2006 H. Pavlíková (RICCO) a K. Chelbergová
(DARWIN)

Když J. Žižka zhruba před rokem vymýšlel seriál drezúrních soutěží
s názvem Český drezúrní pohár, určitě měl již v hlavě především návrat kol-
biště Trojského ostrova na naší pořadatelskou scénu. Ve dnech 31. září a
1. října se konala drezúrní finálová premiéra a po týdnu si další skupina čes-
kých jezdců po čtyřech letech zkusila kolbiště Trojského ostrova.

První ročník Českého drezúrního poháru vyhlásila TJ Žižka Praha na počát-
ku roku 2006 a hlavním cílem byla snaha o finálové porovnání drezúrních dvo-
jic úrovně -S- (Novice Cup) a SG + IM I (Top Ten Cup). Účast ve finále však
byla podmíněna ziskem bodů (podle Matice pomocných bodů) na základě
výsledků z vybraných 18 závodů roku 2006. Každý uchazeč o účast ve finále,
které bylo přístupno desítce nejlepších, musel absolvovat nejméně šest startů
na vybraných závodech a do bodového ocenění se mu započítávaly čtyři nej-
lepší výsledky.

Díky velkorysosti generálního sponzora Raiffeisen stavební spořitelny a.s.
byly pro vítěze a umístěné obou kategorií připraveny i pěkné finanční dotace
(60 000,- + 40 000,- Kč).

Pro finále Top Ten Cup se z desítky kvalifikovaných omluvila Š. Charvátová
(PASCOLINI) a P. Dvořáčková (ZIFAN). Jejich místa tak zaplnily náhradnice
L. Půlpánová a DAF ONDRÁŠ a M. Nágrová s COMPAS. Pro finále Novice

Foto: L. Sieger

V rozmezí jednoho týdne se v Praze na Trojském ostrově konala dvě finálová vyvrcholení celoročních seriálových soutěží.
O víkendu 30. září a 1. října to bylo Finále Českého drezurního poháru (TJ Žižka Praha) a 8. října pak Finále Poháru
náměstka primátora Prahy (JS Císařský ostrov).

Finále Českého drezúrního poháru

O Pohár náměstka Prahy

Vítezem letošního Poháru náměstka primátora Prahy se
po čtyřech kolech stala A. Bačkovská na MARLOW 1
(JK Všemily). Vítězce poblahopřáli (zleva) hl. rozhodčí
J. Formandl, v zastoupení ekonomického náměstka pri-
mátora P. Hulínského náměstek J. Choděra a ředitel
seriálu J. Vávra

Čtvrté a zároveň finálové kolo skokového seriálu pony
soutěží o Pohár náměstka primátora Prahy se konalo
8. října v kryté hale JS Císařský ostrov. Po třech kolech
byla ve vedení seriálu T. Pavlíková na INES 1 (Farma
Všemily) s 25 body, kterou pronásledovala A. Bačkovská
na MARLOW 1 s 22 body (JK Všemily).

V zahajovacím pony handicapu -L- zvítězila A. Gogo-
lová na KASPER (Kočík), ale T. Pavlíková s INES se
umístila jako druhá. Do závěrečné soutěže tak vstupova-
la v roli favorita.

Ve vyvrcholení celého seriálu (pony handicap -S-)
startovalo 19 dvojic. Čtyřem se podařilo překonat základ-
ní kolo s nulou a v rozeskakování pak zvítězila L. Kruli-
chová na FÍK (La Bohéme Zduchovice).



WIN, která v JD zvítězila před E. Jančaří-
kovou s COURTAGE (L. Umlauf) a
M. Habáskovou se SAPIENS-K (Ronex).
Ve druhém kole své postavení K. Chelber-
gová potvrdila, ale na druhém místě se
objevila Z. Skripová a BLUSZCZ (JK
Skrip). Volná jízda pak opět patřila K. Chel-
bergové, ke které se nejvíce přiblížila
Z. Skripová a M. Habásková.

V prvém kole Top Ten Cup podle očeká-
vání splnila roli favorita H. Pavlíková na
RICCO (Pavlík Pocínovice), které sekundo-
vala L. Půlpánová s DAF ONDRÁŠ (Equus
Kinský) a F. Sigismondi na BONHEUR FS
(JS Císařský ostrov). Stejné pořadí měla
i druhá úloha Top Ten Cup -IM I- a první

dvě místa se nezměnila
ani při závěrečné volné
jízdě.

V celkových součtech
pak v prvním finále Čes-
kého drezúrního poháru
zvítězila v úrovni Novice
Cup K. Chelbergová
před E. Jančaříkovou
a Z. Skripovou. V úrovni
Top Ten Cup pak
H. Pavlíková před L. Půlpá-
novou a A. Onoprienkem
na ARCON (JK Aleko).

První ročník Českého
drezúrního poháru je za
námi a podle ohlasů
účastníků i zkušenností
pořadatele se o druhý
nemusíme obávat. Jak
nám sdělil J. Žižka nyní
je hlavním zimním úko-
lem vytvořit novou tabul-
ku pro přepočet výkonů
na kvalifikační body, kte-
rá by lépe vyjadřovala
skutečnou výkonnost
dvojic.
Podrobnosti naleznete na
www.ffinfo.xf.cz
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Finále Českého drezúrního poháru

CSI** Arena Nova
První týden v říjnu se čeští jezdci vypra-

vili také na první halové CSI a na CSI** ve
Wiener Neustadt startovali K. Mestenhau-
serová (QUEREN, PAY DAY), V. Macáno-
vá (L’AMIE, POMPÖS), O. Pospíšil (JUP,
HONTO) a R. Olšák (SALOMEE).

Od čtvrtka 5. října se naši jezdci zúčast-
nili soutěží od 125 do 145 cm. Dobře zahá-
jila K. Mestenhauserová, která v 1. kvalifi-
kaci Amateur Tour obsadila po bezchybném
výkonu 6. místo. V páteční kvalifikaci sice
dokončila s oběma koňmi s 8 body, ale
i tak se probojovala do sobotního finále.
Zde startovala na PAY DAY a po chybě
skončila mezi nejlepšími 30 na 16. místě.

V. Macánová a O. Pospíšil zahájili se
všemi koňmi ve čtvrtek na výšce 130 cm
a nejlépe si vedl O. Pospíšil a JUP, kteří
s nulou skončili dvacátí. Nedařilo se pře-
kvapivě V. Macánové na POMPÖS, která
dokončila s 20 body a její trápení pokračo-
valo i v pátek a sobotu, kdy nejprve nedo-
končila soutěž do 145 cm a v sobotu pak
na stejné výšce inkasovala 16 bodů.

Naopak další bezchybný výkon předvedl
O. Pospíšil na HONTO, který byl v sobotu
ve 140 cm s nulou čtrnáctý a tato dvojice
postoupila i do finále střední rundy, kde
parkur úrovně 145 cm dokončila s 12 body.

R. Olšák na SALOMEE startoval ve finá-
le malé rundy a zde inkasoval 12 bodů.

Veškeré podrobnosti o CSI** Wiener
Neustadt naleznete na 
www.csib-arenanova.at

Září 
v Zeingersheide
● Ve světovém chovatelském centru

v belgickém Zeingersheide probíhal ve
dnech 14.- 17. září další ročník světového
chovatelského šampionátu 5 až 7letých
koní. Tentokrát byla česká výprava výrazně
skromnější než tomu bylo v minulosti
a české barvy zastupovali pouze V. Tretera
na RED STAR mezi 5letými a K. Papoušek
s CORAL Kuzďas mezi 6letými.

RED STAR nastoupil v konkurenci 198
koní a první kvalifikaci (120cm) se mu poda-
řilo překonat s nulou a skončil tak ex equo
na 1. místě stejně však jako dalších cca 110
dvojic. V druhé kvalifikaci (120) však se na
jeho kontě objevila osmička (143. místo).
Cesta do finále tak byla uzavřena a závě-
rečnou soutěž „útěchy“ (125 cm) absolvoval
V. Tretera také s 8 body (97.).

Pole sedmiletých mělo 202 koní
a CORAL Kuzďas s K. Papouškem dokon-
čilo obě kvalifikace (130 cm) s penalizací
(8 a 13 bodů). To stačilo jen na 178. a 174.
místo a tak i tato dvojice startovala pouze
v poslední příležitosti v sobotu 16. září
s výsledkem 4 tr. body.

● O týden později se pak v Zeingershei-
de konala další prestižní soutěž pod
názvem Open European for Future Mas-
ters. Do té mají přístup jezdci do 25 let. Pro
české fanoušky byla soutěž zajímavá tím,
že v britských barvách v sedle s Ch. Fraze-
rem nastoupil donedávna na našich kolbiš-
tích působící MAGIC BOY. Dvojice nejprve
v prvé kvalifikaci (145 cm) po rozeskaková-
ní 20 dvojic získala 15. místo. Ve druhé
kvalifikaci (145/145cm) pak s 1 bodem 27.
místo, což stačilo na postup do finále.

I v něm se pak MAGIC BOY společně
s dalšími devíti koňmi rozeskakoval o vítěz-
ství a v závěrečném souboji podlehnul pou-
ze jedinému soupeři. Druhým místem za
švédskou dvojicí S. Kroon a GUCCI, pak
udělal velkou radost i svému českému maji-
teli panu J. Martincovi. I my blahopřejeme.

Češi opět
v Le Lion Angers

Česká republika bude mít opět své
zástupce ve světovém chovatelském šam-
pionátu všestrannosti známém pod
názvem Mondial du Lion (19.-22. října).
Do Francie odcestují k soutěži šestiletých
koní R. Dvořáková - DAMON, G. Slavíko-
vá - JACK JACK a P. Sukdolák - GOLD-
WIN. Mezi sedmiletými budem,e mít jedi-
ného zástupce a bude jím P. Myška
a FLUT.

Cup se kvalifikovalo 12 dvojic. Omluvil se
však F. Kološ a také K. Skrzymiarz. A pro-
tože se E. Jančaříková kvalifikovala se
dvěma koňmi a mohla startovat pouze
s jedním, zbylo tak místo i na Z. Skripovou
na BLUSZCZ.

Obě finále byla tříkolová. Účastníci Novi-
ce Cup absolvovali dva starty v sobotu
30. září (JD + JJ) a závěrečnou úlohu (vJ)
pak v neděli 1. října, finalisté úvodní úlohu
v sobotu (SG) a naopak dvě kola v neděli
(IM I a vIM I).

V Novice Cup od prvního kola získala
převahu domácí K. Chelbergová na DAR-

K. Chelbergová na DARWIN se po malé přestávce stává opět
favoritem našich drezurních obdelníků

Foto: L. Sieger

O Pohár náměstka
Prahy

T. Pavlíková sice v rozeskakování
nechyběla a skončila druhá, bohužel však
na CIPÍSEK. S INES 1 udělal chybu stejně
jako A. Bačkovská s MARLOW. Ta však
byla výrazně rychlejší a tak se umístila na
5. místě, zatímco INES skončila až devátá.

To rozhodlo pořadí celého seriálu
a z vítězství se radovala A. Bačkovská na
MARLOW před T. Pavlíkovou na INES.
Tato jezdkyně obsadila se svým druhým
koněm CIPÍSEK i třetí seriálovou příčku.
Na čtvrtém místě skončil J. Novák - BAN-
JO (Tarpan) před A. Homolovou - NIGHT
BOY (Bost Praha).

Vítězkou posledního kola seriálové skoko-
vé soutěže o Pohár náměstka primátora
Prahy určené dětským jezdcům na pony se
stala L. Krulichová na FÍK (La Bohéme
Zduchovice)



ZPRÁVYZE ZAHRANIČÍ

-3-

Horse Academy
podruhé

Druhý ročník Velké ceny Horse Academy
Radimovice, v rámci které se konal i skokový
přebor mladých jezdců a seniorů Prahy, pro-
běhnul společně s Autohase Tour v neděli 1.
října. Na startovní listině Velké ceny (-ST+T-)
bylo 18 dvojic a po dvou kolech skončil jako
jediný bez trestných bodů R. Chelberg na
klisně BEACH GIRL z JS Císařský ostrov.
Na druhém místě se se součtem 4 body
umístil J. Jindra na CONTENDER-S (JS
Equitana) před L. Vondráčkem na ARGON 1
(Stáj Vondráček) s 8 body. O dalším pořadí
mezi třemi dvojicemi se součtem 12 bodů
rozhodoval čas a další pořadí bylo V. Krajní-
ková na CIKÁDA (Accom Praha), M. Šlechta
s GOLAS (JK Všemily) a T. Tesárek - ANNIE
(Stáj Tesárek).

V přeboru Prahy tak získal titul R. Chel-
berg a mezi mladými jezdci pak P. Hrnčířo-
vá na ATAMAN-N z PJK Gabrielka.

Pony Channel
Star do finále

První ročník nového seriálu Pony Chan-
nel Star se blíží do finále,které se uskuteční
v Praze na Trojském ostrově 17.-18. listo-
padu. Mimo posledních kvalifikačních kol
a finálových soutěží jednotlivých kategorií
o ceny v hodnotě 70 000,- Kč jsou na pro-
gramu ceny útěchy pro ty, kteří nepostoupí
do finále a předávání několika speciálních
cen. Podrobnosti na 
www.ponychannel.cz

Zimní sezóna
ve Zduchovicích
Jezdecký areál La-Bohéme Zduchovice

připravil pro své klienty opět řadu zimních
akcí.Po loňské úspěšné premiéře se bude
v rozmezí prosince až března konat opět
série zimních skokových soustředění s Pet-
rem Doležalem. Dále se připravují zimní
soustředění se zahraničními ternéry Davi-
dem O’Brienem a Sebastianem Holtgräve.
Zduchovický areál se stane v zimní sezóně
opět střediskem pro přípravu talentované
mládeže pro středočeský kraj vedeným
Z. Goščíkem. Sezónu 2006 zakončí ve
Zduchovicích halovým tréninkem 30.12.
spojeným se Silvestrovkými cenami
a neformálním posezením. Podrobné infor-
mace o všech akcích naleznete na
www.kone-zduchovice.cz

Podzimní Opava
Pravidelné podzimní závody proběhly na

kolbišti v Opavě Kateřinkách 7. a 8. října
za ideálního počasí, převážně za účastí
jezdců severní Moravy.

V -S**- bylo na startu devatenáct startují-
cích dvojic. Pouze tři zvládly základní kolo
bez penalizace. Po rozeskakování, kde již
nebyl nikdo bez chyby bylo pořadí:
1. K. Lamich - CONTINUAL (Opava Kate-
řinky), 2. R. Doležal - CANTANO 1 (Hřeb-
čín Suchá), 3. S. Kalábová - ERIK 1 (ZH
Tlumačov). -jge-

Závody v Chomutově
Dne 1. října pořádal JK PZOO Chomutov

své druhé závody na otevřeném kolbišti.
Soutěžilo se od stupně -Z- až -S-. V soutěži
-Z- zvítězila I. Holotíková na PAOLA (JK
PZOO Chomutov). V -ZL- to byl M. Matějka
na CHANTAL a v -L- O. Pospíšil na
GRAND. Závěrečné prvenství získala v post.
obt. do 130 cm se žolíkem G. Hrbková na
DAFNE. Ceny věnovaly firmy Obchodní dům
Dance and Jump a pivovar Krušovice.

Šampionát Brém
Tradiční začátek mezinárodní halové

sezóny viděla městská hala v němec-
kých Brémách. Šampionát města Brémy
vyhrál Alois Pollmann-Schweckhorst na
CANDY(GER), druhý byl Robert Smith na
MARIUS CLAUDIUS(GBR), třetí Daniel
Etter na PEU A PEU(SUI).

Soutěž Euroclassic, dotovanou 124 500
EUR vyhrál Christian Ahlmann na holštýnu
CÖSTER (GER), druhý Alois Pollmann-
Schweckhorst s klisnou CANDY (GER),
třetí skončil Laurent Goffinet s hřebcem
FLIPPER D ’ELLE (FRA), čtvrté místo
obsadil Albert Zoer na Lincoln (NED).

Drezurní soutěže ovládli domácí. V GP
byl první Hubertus Schmidt na PRIVATE
DANCER, druhý Rudolf Zeilinger na FES-
TIVAL, třetí Gina Capellmann-Lütkemeier
na CASHMERE, čtvrtá Holga Finken na
WUNSCHTRAUM. GP Kür vyhrál  Benjma-
in Werndl na SAM, druhý byl Rudolf Zeilin-
ger na FESTIVAL třetí Hubert Perring na
DIABOLO ST MAURICE(FRA), čtvrtá Hol-
ga Finken na WUNSCHTRAUM.

Podrobnosti jsou na 
www.escon-marketing.de -v.dvoř-

ERC CUP
Sport dětí na pony v letošním roce končí

šestou oficiální sezónu. Na jeho vznik zarea-
govalo hned v prvních letech Equinní repro-
dukční centrum Mnětice, které zařadilo do
své nabídky velmi kvalitní plemeníky pro pro-
dukci sportovních pony. Kdo jich využil, se
už začíná radovat z dorůstajícího potomstva,
které vyniká jak exteriérem, tak charakterem
a učenlivostí.

ERC Mnětice jde však v podpoře pony
sportu ještě dál a rozhodlo se sponzorovat
přímo sportovní soutěže. Vybralo si k tomu
Mělnický podzimní pony festival, který se
konal ve dnech 28.-30. září a věnovalo vítě-
zům sedmi kategorií jako cenu bezplatné při-
puštění jejich klisen hřebci, které bude mít
v nabídce v roce 2007. Tyto ceny přilákaly
na Mělník početnou konkurenci i z Moravy.
Odtud přicestovala ke skokovým soutěžím
L. Přikrylová z HC Pamír, Tina a Jakub Šal-
kovi z JS Oxer, Lenka a Ladislav Vachutkovi
z Dubicka a M. Kovářová ze Starkon Nová
Říše. Dorazili ale i drezurní specialisté
J. Maludová z Hipoklubu Natur a K. Sméka-
lová ze stáje M. Smékala.

Třídenní speciální akce pro pony byla tedy
opravdovým festivalem s početnými startov-
ními listinami a nabitým programem, který již
v proposicích dbá na to, aby se v soutěžích
utkávali rovnocenní partneři.

ERC Cupu byl letos již čtvrtou a současně
i závěrečnou akcí vypsanou pouze pro děti
na pony. Po nižších účastích pony na závo-
dech konaných v srpnu a září, byly obavy, že
se ani na Mělníku příliš startujících nesejde.
Naštěstí tomu tak tentokrát nebylo.

Dvojice získávaly za svá umístění v jedno-
tlivých soutěžích body dle letošního pony
žebříčku, ale v případě, že by celkový největ-
ší zisk bodů patřil jezdcům pořádajícího sub-
jektu, cenu získával umístěný na dalším mís-
tě. Tato situace nastala hned v mladších
dětech v drezuře, kde zvítězila letošní mistry-
ně ČR K. Hájková a KRISTAL, ale poukázku
získala K. Smékalová na SALINA ze stáje
M. Smékal, pro změnu letošní mistryně ve
všestranné způsobilosti. Mezi staršími dětmi
zvítězila J. Maludová se SHETAN z Hipoklu-
bu Natur.

Ve skákání na pony -S- byla nejlepší
M. Hrudková na SARG ze stáje Poncar Klad-
no, která jediná prolomila nadvládu morav-
ských ekip. Na pony „A“ zvítězila T. Šálková
a GERA 1 ze stáje D. Šálková - Oxer, která
s touto klisnou dokázala na Mělníku absolvo-
vat úspěšně i parkury stupně STP.

Na pony „B“ získala vítězství M. Kovářová
s LATINA 3 ze Starkonu Nová Říše.

Ve starších dětech se závodilo jak ve
standartní kategorii na parkurech „SP“, tak
v Super třídě „STP“ a obě se staly kořistí
L. Vachutkové z JO Dubicko, která se svým
běloušem PEGAS 12 již dlouho dominuje
v soutěžích pony i velkých koní, nyní však
získala na takové jistotě a dvojice je natolik
sehraná, že by mohla v příštích letech měřit
síly na mezinárodních závodech. 

V. Mestenhauser

Západoevropská
liga zahajuje

Tento víkend (13. - 15. 10.) je v norském
Oslu odstartována západoevropská liga
Světového poháru 2006/07. Další kola
letošního vyvrcholení Světového poháru se
kanají: 19. - 22. 10. Helsinki (FIN), 10. - 12. 11.
Verona (ITA), 15. - 19. 11. Stuttgart (GER),
7. - 10. 12. Geneva (SUI), 13. - 19. 12.
Londýn-Olympia (GBR), 26. - 30. 12.
Mechelen (BEL).

Liga pak pokračuje v roce 2007:
18. - 21. 1. Lipsko (GER), 25. - 28. 1. Ams-
terdam (NED), 1. - 3. 2. Bordeaux (FRA),
8. - 11. 2. Vigo (ESP), 22. - 25. 2. Göte-
borg (SWE), 22. - 25. 3. ‘s-Hertogenbosch
(NED) a celý seriál bude zakončen finále
v opět 19. - 22. 4. Las Vegas (USA).

V Las Vegas budou mít tentokrát své
finále opět i drezuristé. Ti zahajují svůj
západoevropský seriál 19. - 22. 10. v dán-
ském Aarhus. Drezurní SP pak pokračuje:
24. - 25. 11. Maastricht (NED), 1. - 3. 12.
Stockholm (SWE), 12. - 18. 12. London-
Olympia (GBR), 14. - 17. 12. Frankfurt
(GER) a poslední drezurní SP bude v 26. -
30. 12. v Mechelen (BEL). V roce 2007
budou drezuristé pokračovat 25. - 28. 1.
v Amsterdamu (NED) a dále pak 14. -
18. 2. v Neumünsteru (GER), 22. - 25. 2.
v Göteborgu (SWE) a 22. - 25. 3. v ‘s-Her-
togenbosch (NED).

V rámci halové sezóny pak proběhne
i FEI World Cup Driving. Čtyřspřeží zahájí
26. - 29. 10. v Hannoveru (GER) a další
kola proběhnou 15. - 19. 11. ve Stuttgartu
(GER), 1. - 3. 12. ve Stockholmu (SWE),
7. - 10. 12. v Genevě (SUI), 26. - 30. 12.
v Mechelen (BEL), 18. - 21. 1. 2007 v Lip-
sku (GER), 25. - 28. 1. v Amsterdamu
(NED) a 22. - 25. 2. v Göteborgu (SWE).

Vítězem 2. ročníku Velké ceny Horse Aca-
demy Radimovice a současně seniorským
mistrem Prahy ve skocích se stal R. Chel-
berg na BEACH GIRL (JS Císařský ostrov)
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Aukce 
sportovních koní

Dne 18. listopadu se koná ve Svinčicích
u Mostu v kryté jezdecké hale předvádění
sportovních a chovných koní spojené
s aukcí. Několik desítek potomků prověře-
ných sportovních chovatelských linií bude
prezentováno na ruce, ve volnosti a pod
sedlem podle věkových kategorií od dvou-
letých koní počínaje.

Začátek: prezentace koní ve stájích od
10:30 do 11:30 hod., následně předvedení
koní na ruce, ve volnosti a pod sedlem.

Vyvrcholením programu bude aukce
předváděných koní.

Možnost ubytování, občerstvení zajiště-
no. Uzávěrka pro zájemce, kteří chtějí pre-
zentovat svého koně je do 8. listopadu

Bližší informace na tel.: 605/149002 -
Ivana Staňková a 603/211784 - Martin
Matějka a na stránkách Equiparku
www.equipark.eu

Mistrovství světa
v jednospřeží

Na konci letošního září se v italském Pra-
toni del Vivaro nedaleko Říma uskutečnilo
Mistrovství světa v jednospřeží. V rozsáhlém
jezdeckém areálu sportovního centra Italské
jezdecké federace (FISE) probíhalo během
20. - 24. září klání světové špičky. Soutěží
se zúčastnilo 78 jednotlivců a 20 týmů. Čes-
ká republika vyslala J. Exnara, T. Bartáka,
L. Kurku a jako vedoucího ekipy J. Pavla.

V drezurní zkoušce zvítězila švédka Ceci-
lia Qvarnström (33 b.), vítězka MS roku
2002 v Conty. V drezúře byl nejlepší
z našich Tomáš Barták (46. místo a 59, 60
b.). Jan Exnar skončil po prvním dni na 57.
(65 b.) a Libor Kurka na 71. místě (76,80 b.).

Sobotní maraton byl veden velmi těžkým
kopcovitým terénem. Vítězem se stal fran-
couzský reprezentant Benoit Vernay (71,66
b.). Nejlepší z našeho týmu byl tentokrát Jan
Exnar (22. místo, 79,75 b). Libor Kurka
obsadil 28. (81,17) a Tomáš Barták 53. mís-
to (92,69).

Pražské skokové
Derby

V sobotu 7. října se v Praze na Gabriel-
ce konal zkušební „nultý“ ročník Pražského
skokového derby. Soutěž vypsanou podle
pravidel Derby stupně -L- a dlouhou 1 000 m
s využitím terénních skoků uspořádala
Pražská jezdecká společnost, která tak po
letech nepřímo navázala na svoji po léta
populární Malou cenu Gabrielky. Tato sou-
těž všestrannosti -Z- bývala vstupní branou
do světa soutěžení především pro mladé
koně a i určitým jezdeckým testem pro celé
generace pražského dorostu.

Pražské skokové Derby by se v budouc-
nosti mohlo stát také takovým testem, pro-
tože již nultý ročník odhalil, že terénní sko-
ky jsou přeci jen poněkud komplikovanější
zkouškou jak pro koně tak pro jezdce.
I přes řadu problémů na trati však byla vět-
šina jezdců se soutěží spokojena a zdá se,
že by se mohla nová tradice na sklonku
jezdecké sezóny v Praze uchytit. Prvním
vítězem se stal specialista na soutěže vše-
strannosti J. Cipra na DAR CHURY (Past-
viny Pilníkov), kterého však řádně prohnala
domácí Z. Kunstová s VELVET LAW. Třetí
skončila J. Nagyová na HARRY POTTER
z JK Smrček.

Režnar pro Hošáka
Desátý ročník Memoriálu Ericha Režna-

ra ve skokových soutěžích proběhl o víken-
du 30. září a 1. října v jezdeckém areálu JK
Opava Kateřinky. Nejlépe bude na letošní
ročník Memoriálu vzpomínat S. Hošák, kte-
rý ve třech soutěžích zvítězil. České jezdce
doplnil I. Šulek z JŠ Topolčianky se třemi
koňmi, který zvítězil v -S**- a v dalších čty-
řech soutěžích byl na dekorovaném místě.

V hlavní soutěži (-ST**-) odstartovalo
21 dvojic. Pouze tři překonaly základní kolo
bez penalizace. V rozeskakování zvítězil
S. Hošák - FEDERWEISSER ze ŠZP Nový
Jičín před Z. Tothem na ESEJ z Fresty
Brno a P. Eimem na GENIUS LYSÁK ze
ZH Tlumačov.

Při závodech byly uděleny i tituly oblast-
ních mistrů ve skoku mužů a žen pro rok
2006. Výsledky se započítávaly z vypsa-
ných šesti soutěží v průběhu roku.

V mužích zvítězil J. Hruška (JK Opava
Kateřinky) před M. Hentšelem (Baník
Ostrava) a S. Hošákem (ŠZP Nový Jičín).
Mezi ženami byla nejlepší D. Durčáková
(Beskyd Nábytek Havířov). Druhá skončila
P. Hrůzková (Toratex Ostrava) před
P. Látalovou (JK Sana). -jge-

Vítězem Pražského skokového derby se stal
J. Cipra s DAR CHURY (Pastviny Pilníkov)

Dlouho byla ve vedení skokového derby na
Gabrielce domácí Z. Kunstová na VELVET
LAW, která nakonec skončila druhá

Bratři Adam a Tomáš Bartákovi v akci při
maratonu MS v Itálii

Nejedno překvapení připravil divákům
nedělní parkur. Jeho autorem byl Christian
Iseli, který věrný své tradici připravil také
tentokrát pro jezdce opravdový „oříšek“.
Jediným jezdcem, který si v parkuru dokázal
udržet čisté konto se stala jeho vítězka Di
Hayes z Velké Británie. Český tým si však
obtížným parkurem dokázal svou pozici
vylepšit. J. Exnar se umístil na 25. (12 b.), T.
Barták na 30. (14, 22 b.) a L. Kurka na 54.
místě (23, 95 b.).

V celkovém hodnocení obsadila ČR mezi
20 týmy 13. místo, když zvítězil tým Velké
Británie. V soutěži jednotlivců se J. Exnar
umístil na 34. místě, T. Barták na 43. místě
a L. Kurka na 54. místě. Převahu ostrovních
jezdců dokázal nový mistr světa. Tím se stal
také britský závodník Paul Sidwell, který
však nebyl zařazen do týmu. Oproti předcho-
zímu šampionátu byl zřejmý posun vpřed jak
v drezurních výkonech světové špičky, tak
také v obtížnosti maratonu či parkuru. Pokud
má české spřežení v úmyslu „držet krok se
světem“, musí se snažit o navázání kontaktu
se světem. Řada států se v tomto ohledu
poučila, jako trenéry mají význačná světová
jména - např. Portugalsko- F. Brasseur, Fin-
sko - T. Erikson či Itálie - A. Pointl.

Vítězem 10. ročníku Memoriálu E. Režnara
se stal S. Hošák - FEDERWEISSER ze
ŠZP Nový Jičín

Foto: J. Gebauer
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Apassionata
podruhé

Ve dnech 11. a 12. listopadu
se v pražské Sazce aréně
koná podruhé vystoupení jedné
z největších světových jezdec-
kých show. Po loňském úspě-
chu již není třeba koňařské
obci vystoupení představovat
a všichni jsme zvědavi, zda se
pořadatelům podaří opět vzbu-
dit tak masivní zájem diválů
nejen z Prahy, ale z celé ČR.

Apassionata 2005 naplnila
naše odborné kruhy bouřlivými
diskuzemi na téma úrovně před-
vedené show. V každém případě
však zanechala mnoho dojmů
v široké veřejnosti. Tak velká
prezentace koní a hipologie
vůbec zatím nemá v českých
zemí obdoby. I proto jsme za
redakci Jezdce rádi, že Apassio-
nata přijíždí do ČR i podruhé
a doufáme, že bude opět tak
úspěšná jako v roce 2005. 

Vstupenky získáte ve
všech prodejních místech
Sazka a.s., na webovém
portálu 
www.sazkaticket.cz
nebo v prodejním místě Tic-
ketpro, Prague Tourist Cen-
ter, Rytířská 12, Praha 1

Dětské a skupinové sle-
vy, vstupenky v prodeji od
20. září.

Jak se má
SILVIO

Nejednoho fanouška jezdec-
kého sportu letos napadla otáz-
ka, kam zmizel nepřekonatelný
kůň několika minulých sezón
SILVIO. Ten se ze stájí A. Opa-
trného nejprve stěhoval do stáje
Bardonová - Hauzr a pak jsme
jej ztratili z očí. Kde tedy je
momentálně SILVIO? Kůň byl
majitelem Z. Tenkrátem koncem
dubna letošního roku zapůjčen
do stáje společnosti AgramM
(R. Koubek) v moravských Boj-
kovicích u Uherského Brodu.
Cílem sezóny bylo udržet SIL-
VIA v dobrém zdravotním stavu
pomocí speciální výživy, cílené
na pohybový aparát a postupné
sžívání se s jezdcem T. Daňkem
pod trenérským dohledem
V. Daňka. SILVIO však letos
i bez možnosti zimní přípravy
rozhodně nezahálel. Dvojice
absolvovala šest parkurů stupně
-ST- a sezónu zakončila osmým
místem v Memoriálu Ericha
Režnara v Opavě. Doufejme, že
o SILVIOVI uslyšíme i příští rok.

Přehlídka v Lázních
Západočeský chovatelský

svaz pořádá 14. ří jna v JŠ
v Mariánských Lázních oblastní
přehlídku chovných klisen
a hříbat. Součástí programu
bude skok ve volnosti tříletých
koní. Začátek v 10.00 hodin.
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Sportovní 
kalendáfi

14.10. Unhošť Rymáň Z-L
14.10. Mělník D/Z-L
14.10. Přeštěnice Z-L, D/Z-L, L**
14.10. Kolesa ZM-ST

hala
27. - 29.10. Nová Amerika ZM-ST, ST**
4.11. Všetice ZM-L
4.11. Bernartice Z-L
11.-12.11. Praha Cís. ostrov ZM-ST + pony
11.11. Frenštát p. Radhoštěm Z-L
17.-18.11. Praha Cís. ostrov L-T, pouze pony
17.11. Trojanovice Z-L + pony zrušeno
18.-19.11. Heroutice ZM-L, + pony, L**
25.-26.11. Heroutice ZL-L, finále pony ligy
1.-3.12. Brno - výstaviště

L-ST, CSIJY, CSIP-B zrušeno
8.-10.12. Brno - výstaviště 

S-T, D/S-T, CSI*, CDI* zrušeno

Obřadní síň zámku v Hradci nad Moravi-
cí se zaplnila jezdci, když zde 30. září uza-
vřeli manželství jezdec Petr Živníček (JK
Hradisko) a rozhodčí jezdectví Martina Mil-
lerová (JK Frýdek Místek).

Blahopřejeme...

Víkendová sobota 16. září patřila posled-
ní možné nominaci na blížící se Mistrovství
ČR ve voltiži a to Oblastnímu mistrovství
Moravskoslezského kraje. Pořadatelem byl
už skoro tradičně JK Děti a koně a závod
probíhal v prostorách kryté haly TJ Slovan
Frenštát p. R. Na startu jsem za morav-
skoslezskou oblast mohli vidět 3 skupiny
kat. „C“ a 2 v kat. „D“ a dále 6 žen. Z důvo-
du nemoci členů reprezentační skupiny „A“,
která startovala letos v srpnu v Aachen,
tato nestartovala.

„Září“ ve znamení voltižních Mistrovství

Byla vyhlášena také přátelská soutěž
otevřená pro ostatní účastníky, kteří nebyli
z moravskoslezské oblasti. 

Pořadatelé by chtěli srdečně poděkovat
firmám ZD Běstonice, EMCO, Obec Doub-
rava, Česká pojišťovna a Česká spořitelna
a také oddílu TJ Slovan Frenštát p. R. za
pomoc při organizaci soutěže.

O pár dní později, 29. září se sjeli volti-
žéři do Měníka - Humburk na poslední
závody letošní sezony, na Mistrovství
České republiky ve voltiži. Pořadatelem
byl Jezdecký oddíl TJ Orion Praha spolu
s TJ Hřebčín Kubišta, v jehož prostorách
se Mistrovství konalo.

Mistrovství bylo otevřeno také pro přátel-
skou soutěž skupin kat. „C“, a přátelskou
soutěž mužů a žen, kteří neměli možnost
splnit si kvalifikaci. Asi nejsmutnějším zjiš-
těním bylo, že mistrovská  soutěž nebude
probíhat v kategorii skupin „A“, sešly se na
startu jen dvě. Nesouhlas s tímto verdiktem
projevili zástupci obou skupin již na schůz-
ce. Pro složenou skupinu z TJ Slovan
Frenštát p.R., která reprezentovala ČR na
WEG to byl totiž poslední start v tomto slo-
žení vůbec, proto zklamání bylo o to větší.
Nakonec však s druhou skupinou TJ Voltiž
Tlumačov předvedli perfektní show pro
diváky a sklidili velký potlesk.

Po dvoudenním sportovním zápolení se
pak v neděli na slavnostním defilé před-
vedlo všech 17 zúčastněných koní a slav-
nostně nastoupilo všech 110 účastníků.
Mistry ČR pro rok 2006 se stali: P. Eim a
J. Sklenaříková v kat.jednotlivců A, K. Duš-
ková v ženách „B“ a skupina TJJ Lucky
Drásov v kat. B.

Třikrát hobby na
Císařském ostrově

Jezdecká společnost Císařský ostrov
zve všechny zájemce na sobotní hobby
závody, které se konají ve dnech 21. října -
Vítězné říjnové hobby závody, 18. listopa-
du - Porevoluční hobby závody a 16. pro-
since - Předvánoční hobby závody. První
závody budou pořádány v závislosti na
počasí buď na otevřeném kolbišti či v hale,
v listopadu a prosinci pak v hale. Na pro-
gramu bude dvoufázové skákání 50/60 cm
a 60/70 cm. Dále pak štafetové skákání
dvoučlenných družstev do 70 cm, parkur
80 cm o 9 překážkách a stupňovaná obtíž-
nost do 100 cm.

Jmenovité přihlášky zasílejte na adresu:
Jezdecká společnost Císařský ostrov,
P.O.BOX 388, 110 00 Praha 1, Zlatnická 6
, tel.: 221 877 251, 221 877 254, 222 320
666, fax: 222 324 828, 
e-mail: info@in-expo-group.cz

Uzávěrka konečných přihlášek vždy den
před závody v 16.00 hodin. Začátek první
soutěže vždy v 9.30 hod.

28. říjen na Mělníku
Mimo dvou plánovaných hobby dní

15. a 29. října uspořádají pro velký zájem
pořadatelé v JK Mělník ještě třetí hobby
den v sobotu 28. října. V listopadu pak
akce pro hobby jezdce pokračují na Mělní-
ku víkendovými soustředěními. Podrobnos-
ti na www.jkmelnik.cz

Vítězem hlavní soutěže -S*- v Hořovicích
se 8. října stal K. Papoušek na AMAR-
CORD (foto) před domácím A. Opatrným
(REBEKA). K. Papouškovi patřilo i 3. místo
na LA ZARRAZ-T.

Foto: L. Sieger

Vyhlašovaly se však nejen výsledky
soutěží. Byl vyhlášen také „Voltižní kůň
roku 2006“, kterým se stala klisna SCANIE
z TJJ Lucky Drásov, ale také například
„Miss a Missák“ mistrovství V. Krátká z JK
Hřebčín Albertovec a O. Svoboda z TJ Slo-
van Frenštát p.R. Na závěr defilé proběhlo
také rozloučení s 16-tiletou klisnou NICOL,
která se od roku 2002 účastnila všech vel-
kých domácích i zahraničních soutěží. Tato
klisna odchází do „sportovního důchodu“
a uvidíme ji už jen se začínajícími dětmi.

Výsledky OM Moravskoslezského kraje:
Skupiny: 1. TJ Voltiž Frýdek Místek,

Madrid, L. Bujňáková, 2. JK Děti a koně,
Nicol, A. Švanová, JK Hřebčín Albertovec,
Scanie, P. Cinerová

Jednotlivci: 1. K. Chovančíková, TJ
Voltiž F. Místek, Madrid, L. Bujňáková,
2. T. Fusková, Nicol, A. Švanová, 3.
N. Mikesková, Cedr, A. Valštýnová (obě TJ
Slovan Frenštát p.R.)

Mistrovství České republiky
Skupiny B 1. TJ Lucky Drásov, Scanie,

P. Cinerová, 2. JK PZOO Chomutov, Chris,
B. Fartáková, 3. JK Doli Praha, Dolinka, P.
Neubergová

Muži 1. P. Eim, 2. J. Dujíček, oba Cata-
lin IV-33, P. Neprašová, TJ Voltiž Tluma-
čov, 3. L. Klouda, Duke 2, P.  Cinerová, TJ
Lucky Drásov

Ženy „A“ 1. J. Sklenaříková, Eskadra,
D. Trčková, TJ Lucky Drásov, 2. A. Eimo-
vá, Catalin IV-33, P. Neprašová, TJ Voltiž
Tlumačov, 3. M. Andrlíková, Eskadra, D.
Trčková, TJ Lucky Drásov

Ženy „B“ 1. K. Dušková, Robin Purina,
A. Švanová, PZOO Chomutov, 2. J. Bar-
toňková, Atom, P. Cinerová, TJ Lucky Drá-
sov, 3. T. Hanová, Catalin IV-33, P. Nepra-
šová, TJ Voltiž Tlumačov

„Družstva jednotlivců“ 1. TJ Voltiž Tlu-
mačov I., Dujíček, Eim, Eimová, 2. TJ Luc-
ky Drásov, Klouda, Sklenaříková, Andrlíko-
vá, 3.TJ Voltiž Tlumačov II., Králová,
Hanová, Urbanová
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- 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

Inzerce
●●   JK Mělník nabízí kvalitní seno. Kulaté balíky (průměr

120 cm) za 190,- Kč/q včetně nakládky. Možno zajistit
i dopravu za 20,- Kč/km s kapacitou 16 balíků na jednu
dodávku. Prodej i malých balíků za 220,- Kč/q. Tel.: 777 234 448.

●●   JK Mělník nabízí k prodeji větší množství sportovních pony
s bohatými závodními zkušenostmi v parkurech i drezuře.
Tel.: 777 234 448.

Humpolec 30.9. zkrácené soutěže vše-
strannosti -ZK- (14) 1. Bláha - VANILKA
(Miřetice), 2. Bendová - HEBRON 1 (PJK
Gabrielka), 3. Hnát - VALENTINO 1 (Trio
Kaliště), -Z- (19) 1. Pažoudková - LIPAN
(Alfa Bakov), 2. Molík - ORCHIDEA, 3.
Molík - JASNĚNKA (Kamenice n.L.).

Bělá p.B. 30.9. dvouf. sk. 100/110
(78) 1. Malá - ČILA (MJS), stupň. obt. do
110 + žolík (98) 1. Jandourek - CHRISTO-
FER (Equest), stupň. obt. do 120 + žolík
(73) 1. Nagyová - HARRY POTTER (Kmo-
níček), 2. Kabátová - K-ERB (Nesměň), 3.
Bartošová - LULA Ka (Černožice), -S**-
(32) 1. Kabátová - K-ERB (Nesměň), 2.
Vodseďálková - LEO LUSTIG (JS Javor-
ník), 3. Charvátová - VIGORA (Strážiště).

Praha - Trojský ostrov 31.9. - 1.10.
ČDP 1. kolo Novice Cup -JD/2006- 1.
Chelbergová - DARWIN (TJ Žižka Praha),
2. Jančaříková - COURTAGE (Ladislav
Umlauf), 3. Habásková - SAPIENS-K (JK
Ronex), 4. Skripová - BLUSZCZ (JK
Skrip), 5. Perníčková - IBRAHIM II (JK
Heroutice), 2. kolo Novice Cup -JJ/2006-
1. Chelbergová - DARWIN (TJ Žižka Pra-
ha), 2. Skripová - BLUSZCZ (JK Skrip), 3.
Jančaříková - COURTAGE (Ladislav
Umlauf), 4. Perníčková - IBRAHIM II (JK
Heroutice), 5. Habásková - SAPIENS-
K (JK Ronex), 3. kolo Novice Cup -
vJ/2005- 1. Chelbergová - DARWIN (TJ
Žižka Praha), 2. Skripová - BLUSZCZ (JK
Skrip), 3. Habásková - SAPIENS-K (JK
Ronex), 4. Pechová - WELLINGTON (JK
Pferdimex), 5. Jančaříková - COURTAGE
(Ladislav Umlauf), 1. kolo Top Ten Cup -
SG/2000- 1. Pavlíková - RICCO (JS Pavlík
Pocínovice), 2. Půlpánová - DAF OND-
RÁŠ (TJ Equus Kinsky), 3. Onoprienko -
ARCON (JK ALEKO), 4. Sigismondi -
BONHEUR FS (JS Císařský ostrov), 5.
Nágrová - COMPAS-K (JS Marián. Láz-
ně), 2. kolo Top Ten Cup -IM1/2002- 1.
Pavlíková - RICCO (JS Pavlík Pocínovice),
2. Půlpánová - DAF ONDRÁŠ (TJ Equus
Kinsky), 3. Sigismondi - BONHEUR FS
(JS Císařský ostrov), 4. Onoprienko -
ARCON (JK ALEKO), 5. Nágrová - COM-
PAS-K (JS Marián. Lázně), 3. kolo Top
Ten Cup -vI/2005- 1. Pavlíková - RICCO
(JS Pavlík Pocínovice), 2. Půlpánová -
DAF ONDRÁŠ (TJ Equus Kinsky), 3. Jan-
čářová - ATHOS 7 (JK Vega Brno), 4.
Onoprienko - ARCON (JK ALEKO), 5.
Sigismondi - BONHEUR FS (JS Císařský
ostrov), -Novice Cup 2006 - celkové
výsledky 1. Chelbergová - DARWIN (TJ
Žižka Praha), 2. Jančaříková - COURTA-
GE (Ladislav Umlauf), 3. Skripová -
BLUSZCZ (JK Skrip), 4. Habásková -
SAPIENS-K (JK Ronex), 5. Pechová -
WELLINGTON (JK Pferdimex), -Top Ten
Cup 2006- celkové výsledky 1. Pavlíková -
RICCO (JS Pavlík Pocínovice), 2. Půlpá-
nová - DAF ONDRÁŠ (TJ Equus Kinsky),
3. Onoprienko - ARCON (JK ALEKO), 4.
Sigismondi - BONHEUR FS (JS Císařský
ostrov), 5. Nágrová - COMPAS-K (JS
Marián. Lázně).

Opava - 30.9.-1.10. -stup. obt. do 120
cm (58) 1. Hrušková - GENYLOP (JK
B.U.K.Opava), 2. Toth - LUKY 3 (FRESTA
Brno), 3. Hošák - GEJZÍR 2 (ŠZP Nový
Jičín), -S**- (58) 1. Šulek - DARIA (Sloven-

Výsledky sko), 2. Toth - ESEJ (FRESTA Brno), 3. J.
Hruška - CRYSTAL (Opava Kateřinky), -
ST*- (22) 1. Hošák - FEDERWEISSER
(ŠZP Nový Jičín), 2. Eim - GENIUS
LYSÁK (ZH Tlumačov), 3. J. Hruška -
CRYSTAL (Opava Kateřinky), 4. Šulek -
DARIA, 5. Šulek - DENVER (Slovensko), -
L**- (42) 1. Hošák - RAUL 1 (ŠZP Nový
Jičín), 2. Šulek - WAVO CHOPIN (Sloven-
sko), 3. Konvička - DUEL 1 (Baník Ostra-
va), -S**- (39) 1. K. Kopišová - LUSY 2
(Frenštát), 2. Kincl - LAUREA (Horymas
Horní Město), 3. Šulek - DARIA (Sloven-
sko), -ST**- Memoriál Ericha Režnara (21)
1. Hošák - FRERWEISSER (ŠZP Nový
Jičín), 2. Toth - ESEJ (FRESTA Brno), 3.
Eim - GENIUS LYSÁK (ZH Tlumačov), 4.
Šulek - DARIA (Slovensko), 5. Bajnar -
SALWADOR Baník Ostrava).

Opava - 30.9.-1.10. -stup. obt. do 120
cm (58) 1. Hrušková - GENYLOP (JK
B.U.K.Opava), 2. Toth - LUKY 3 (FRESTA
Brno), 3. Hošák - GEJZÍR 2 (ŠZP Nový
Jičín), -S**- (58) 1. Šulek - DARIA (Sloven-
sko), 2. Toth - ESEJ (FRESTA Brno), 3. J.
Hruška - CRYSTAL (Opava Kateřinky), -
ST*- (22) 1. Hošák - FEDERWEISSER
(ŠZP Nový Jičín), 2. Eim - GENIUS
LYSÁK (ZH Tlumačov), 3. J. Hruška -
CRYSTAL (Opava Kateřinky), 4. Šulek -
DARIA, 5. Šulek - DENVER (Slovensko), -
L**- (42) 1. Hošák - RAUL 1 (ŠZP Nový
Jičín), 2. Šulek - WAVO CHOPIN (Sloven-
sko), 3. Konvička - DUEL 1 (Baník Ostra-
va), -S**- (39) 1. K. Kopišová - LUSY 2
(Frenštát), 2. Kincl - LAUREA (Horymas
Horní Město), 3. Šulek - DARIA (Sloven-
sko), -ST**- Memoriál Ericha Režnara (21)
1. Hošák - FRERWEISSER (ŠZP Nový
Jičín), 2. Toth - ESEJ (FRESTA Brno), 3.
Eim - GENIUS LYSÁK (ZH Tlumačov), 4.
Šulek - DARIA (Slovensko), 5. Bajnar -
SALWADOR Baník Ostrava).

Radimovice 1.10. Autohase Tour han-
dicap jezdci do 21 let 115 cm, ostatní 125
cm (48) 1. Vachutková - VIOLA 56 (Dubic-
ko - Úsovsko), 2. Skálová - ALIGÁTOR
(Skála Třeboň), 3. Vachutková - KORNET
(Dubicko - Úsovsko), handicap jezdci do
21 let 125 cm, ostatní 135 cm (43) 1.
Vachutková - VIOLA 56 (Dubicko - Úsov-
sko), 2. Holíková - FABIENNE 1 (Dani
Zbožnice), 3. Štochlová - TUNIKA (Hej-
dov), -ST+T- (18) 1. Chelberg - BEACH
GIRL (JS Císařský ostrov), 2. Jindra -
CONTENDER-S (JS Equitana), 3. Vondrá-
ček - ARGON 1 (Vobdráček), 4. Krajníková
- CIKÁDA (Accom Praha), 5. Šlechta -
GOLAS (JK Všemily), přebor Prahy ml.
jezdci 1. Hrnčířová - ATAMAN-N (PJK
Gabrielka), sen. 1. Chelberg - BEACH
GIRL (JS Císařský ostrov).

Praha - Gabrielka 7.10. -Z- 1. Rosic-
ká - SATÉN 2 (JS Císařský ostrov), -ZL-
1. Krátká - CONCORD (La Boheme Zdu-

chovice), Pražské skokové Derby -L-
(16) 1. Cipra - DAR CHURY (Pastviny
Pilníkov), 2. Kunstová - VELVET LAW
(PJK Gabrielka), 3. Nagyová - HARRY
POTTER (JK Smrček).

Brno - Veveří 7.10. dvouf. sk. 100/110
(41) 1. Veselá - FREDERIK (JK Elipse
Brno), -ZL- (46 + finále pro 10) 1. Lidmila -
CIRTA (TJ Moravan Brno), -L**- (40) 1.
Mráčková - ATOS (JK Mahu Modřice), 2.
Toth - KLEOPATRA 1 (JS Fresta Brno), 3.
Chudyba - NATAL (JS Fresta Brno), -S*-
(23) 1. Kovářová - GEN 7 (SS Starkon
Nová Říše), 2. Staňová - MARKET TIN-
KAS BOY (JS Fresta Brno), 3. Diringer -
HISPANO de SIVRY (JK MZLU Brno).

Opava 7.-8.10. dvouf.sk. 100/110 děti
a junioři (31) 1. Orlovová - LASTURA 1, 2.
Brátová - AQUILLA 1 (obě Baník Ova), 3.
M. Tošenovská - DIANA 21 (JK Svébo-
hov), ostatní (49) 1. Pavlín - GABARDEN
(JK Alika Čelčice), 2. Hlavatá - JERMETI-
EU (JK Gladiš), 3. Klus - DORIS 3 (Dřevě-
ný dvůr Baška), dvouf.sk. 110/120 (116)
1. Hlaušek - TERRY (JK Šilheřovice), 2.
M. Hruška - GRADARCO (Opava Kateřin-
ky), 3. Strnadlová - NIWARA (JK Trojano-
vice), -L*- (50) 1. Hlaušek - AVENA 1 (JK
Šilheřovice), 2. Pavlín - GABARDEN (JK
Alika Čelčice), 3. Majetný - CALANTHA-
NO (Stáj Mustang), -ZL- děti a junioři (12)
1. Brátová - AQUILLA 1 (Baník Ova), 2.
Ohnheiser - COLATO Oil Team (Stáj
Supreme), 3. J. Zwinger ml. - SIAMOR
(Opava Kateřinky), ostatní (13) 1. Lamich
- GEORG (Opava Kateřinky), 2. Šídlo -
VERONIKA 4 (Hřebčín Albertovec), 3.
Kalábová - GINO 2 (ZH Tlumačov), -L**-
(34) 1. J. Hruška - ARISTO Z (Opava
Kateřinky), 2. P. Hrušková - GENYLOP
(B.U.K.Opava), 3. Fehér - EURA (Opava
Kateřinky), -S*- (19) 1. Lamich - CONTI-
NUAL (Opava Kateřinky), 2. Doležal -
CANTANO 1 (Hřebčín Suchá), 3. Kalábo-
vá - ERIK 1 (ZH Tlumačov).

Hořovice 7.-8.10. -Z- (42) 1. Motygin -
ERUDIT 1 (JK Všetice), -ZL- (59) 1. Stra-
ková - SANDY/CORLANDA-T (Němčovi-
ce), -L*- (30) 1. Papoušek K. - AMAR-
CORD (Srnín), 2. Opatrný - REBEKA, 3.
Opatrná - BOXER (oba Hořovice), -ZL-
(35) 1. Papoušek K. - ALTAIR (Srnín), 2.
Opatrný - STAFFORD (Hořovice), 3. Jind-
rová - HERIET (JS Equitana), -L*- (49) 1.
Rédl - NARCIS (Bernartice), 2. Opatrná -
BOXER (Hořovice), 3. Perníčková - CAR-
DIFF (JK Heroutice), -S*- (31) 1. Papoušek
K. - AMARCORD (Srnín), 2. Opatrný -
REBEKA 8 (Hořovice), 3. Papoušek K. -
LA ZARRAS-T Biofaktory (Srnín).

Praha - Císařský ostrov 8.10. Finále
Poháru náměstka primátora Prahy pony
handicap -L- (24) 1. Gogová - KASPER
(Kočík), pony handicap -S- (19) 1. Kruli-
chová - FÍK (La Boheme Zduchovice), 2.
T. Pavlíková - CIPÍSEK (Farma Všemily),
3. Homolová - NIGHT BOY (Bost Praha).

Nehasit hořím!
V sobotu 14. října na ČT 2

v 11:30 bude 2. díl dokumen-
tární řady o talentované mláde-
ži věnován několikanásobné-
mu Mistru ČR v jednospřeží
Tomáši Bartákovi z Hřebčína
Barták Nahoruby. Tomáš Bar-
ták byl zařazen do třinácti díl-
ného cyklu o talentované mlá-
deži jako jediný koňař . Více na
www.bartak-horses.wz.cz

Nyní máte také možnost
podpořit Tomáše v anketě
o nejlepšího sportovce Středo-
českého kraje. Hlasovat lze na 
www.kr-stredocesky.cz

Zlínský pohár
V sobotu 21. října se v prů-

myslové zóně Zlín - Příluky
uskuteční druhý skokový závod
zařazený do I. ročníku Zlínské-
ho poháru jezdeckých závodů
2006. V tomto termínu budou
probíhat skokové závody úrov-
ně -ZM- až -L-. Více informací
najdete na webové stránce
www.jezdectvizlin.cz/zlinsky-
pohar

Fieracavalli 2006
Stáje špičkových chovů koní

z celého světa se představí ve
dnech 9. - 12. listopadu v ital-
ské Veroně na 108. ročníku
Fieracavalli 2006. Loňského
ročníku se zúčastnilo na ploše
400 000 m2 584 vystavovatelů
z 25 zemí. Koně z šedesáti
chovů shlédlo více než
130 000 návštěvníků.

Fieracavalli je místem, kde
se setkávají chovatelé koní nej-
různějších plemen. Chybět
nebude ani emotivní večerní
show „Gala d’Oro“ plné krásné
hudby a efektního osvětlení, ve
které se letos představí známý
umělecký poradce Mario Lura-
schi (např.: filmy Napoleon či
Johanka z Arku).

Návštěvníkům se představí
i „Village of Traditions“ (Vesni-
ce tradic) zrcadlící tradice a his-
torii jezdectví. Tato expozice
nás zavede na různá místa
Evropy v odlišných historických
obdobích. Ocitnout se můžete
třeba v klasickém Řecku či
antickém Římě. V Maremma
Lazaile, oblasti severo-západu
Apeninského poloostrova,
můžete navíc i za doprovodu
živé autentické hudby ochutnat
tradiční místní pokrmy.

Fieracavalli hostí i mnoho
jezdeckých soutěží. Od roku
2001 se ve Veroně každoročně
koná CSI-W. Více informací na
www.fieracavalli.com
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Jezdecká společnost Ctěnice
Praha 9-Vinoř

n a b í z í
● Výcvik v jízdě na koni ● Jízdu dětí na pony

● Ustájení koní 

K dispozici krytá hala, otevřená osvětlená jízdárna,
travnaté kolbiště, jezdecké terény.

Tel.: 603 517 242, 775 190 813
e-mail: info@jezdec.cz

www.jsctenice.cz

Podkovy a podkovářské potřeby
holandské firmy Kerckhaert

Milan Plšek
V zahradní čtvrti 19

142 00 Praha 4- Lhotka
tel.: 603 813 079


