
âe‰i v ãele

X. roãník                        ãíslo 19 4. 10. - 17. 10. 2002

Pot řeby  pro  jezdecký  spor t
Výroba-Ve lkoobchod
Prodejna a velkoobchodní sklad:
Domamyslická 59, 798 01 Prostějov

Tel./Fax: 0508/362 267, 0508/362 483
Tel.: večer: 0508/332 107, mobil: 0602 72 10 15

Prodejna Brno: 
Veveří 109, PSC 618 00, Tel.: 05/41 21 16 17

PROSTĚJOV

M. Matějka - KAŠMÍR (foto archiv)

Další kolo východoevropského Světového
poháru ve skocích se konalo při CSIO Záhřeb.
Jak při poděbradském CSIO deklarovali naši
jezdci vypravilo se do Chorvatska i družstvo
z ČR. Pořadatelé přijali z Čech rozsáhlou přihláš-
ku a tak se na jih Evropy vydali vedle již zkuše-
ných reprezentantů P. Doležala (BEACH GIRL,
ROCK ’A ’ROLL, POMPÖS), M. Matějky
(KAŠMIR, EFKUSWEG), A. Opatrného (FATIMA,
CARLSON, SILVIO), M. Šoupala (ČARAZ) i
M. Málek (COURAGE) a D. Fialka (LARCON OIL
TEAM, DIVER OIL TEAM, ALOUBE A). Protože
se jednalo o ekonomicky „soukromý“ výjezd jezd-
ci byli vybaveni od manažera skokové komise
Z. Goščíka svobodou pro tvorbu Pohárového
týmu. Po zahajovacích soutěžích se pak naši
jezdci rozhodli pro čtveřici A. Opatrný - FATIMA,
M. Málek - COURAGE, D. Fialka - DIVER OIL
TEAM a P. Doležal - ROCK’A’ROLL.

Matějka do Atén
Možná poněkud překvapující Pohárová absen-

ce M. Matějky a KAŠMIRA měla jeden zásadní
motiv. Pro M. Matějku, jako jediného z celého
českého týmu, bylo CSIO Záhřeb prvním kolem
jihoevropského turné, a tento jezdec pokračoval
i na další CSIO do řeckých Atén.

Ale vraťme se ještě na začátek. České skokové
jezdectví se momentálně nese na úspěšné vlně.
Nejen, že nám díky P. Doležalovi (a zde je nezbyt-
né dodat i díky partnerství s R. Chelbergem) patří
prvenství v Centrální lize Světového poháru, ale

především začínáme disponovat výrazně širším
kádrem jezdců, kteří jsou schopni zahraničního
srovnání. Navíc je zde A. Opatrný, který je již stan-
dardně zárukou kvalitních výkonů. Vedle individu-
elních úspěchů tak začínáme sbírat body i v Pohá-
rovém seriálu, což je po mnoha letech potěšitelná
skutečnost. Proto nás již možná ani nepřekvapí,
že české barvy byly od začátku CSIO Záhřeb
dobře viditelné. V prvé zahajovací soutěži
(130/140) byli v prvé desítce hned čtyři Češi.
M. Šoupal (ČARAS) byl třetí, D. Fialka (DIVER
OIL TEAM) pátý, P. Doležal (BEACH GIRL) devá-
tý a konečně M. Matějka (EFKUSWEG) desátý.
I ve druhé zahajovací soutěži (140 klasicky) jsme
vepředu nechyběli a po bezchybném rozeskako-
vání byl M. Matějka a KAŠMIR třetí.

Pohárový pátek měl předehru věnovanou mla-
dým koním (dvě fáze do 125cm). Zde chybělo
A. Opatrnému na CARLSON k vítězství pouhých
0,26 sekundy. Bezchybně navíc obě fáze zvládli
i D. Fialka na ALOUBE A (8. místo) a P. Doležal
s POMPÖS (9.). Dále bylo na programu bodové
skákání (130-140) s žolíkem a i zde jsme měli
umístění. A. Opatrný a SILVIO si připsali na své
konto další třetí místo a P. Doležal na BEACH
GIRL skončili sedmí.

Z Centrální Evropy nejlepší
Jak již bylo řečeno v záhřebském Poháru

dostali příležitost dva reprezentační nováčci.
M. Málek a COURAGE a D. Fialka a DIVER OIL
TEAM. Podle mínění zúčastněných byl Pohárový

parkur v Záhřebu postaven v současných středo-
evropských intencích, což dnes již neznamená
lehké. Český tým nastoupil v konkurenci 12 druž-
stev. Jako první absolvoval A. Opatrný s FATI-
MOU se 4 body. Druhým jezdcem byl M. Málek
a COURAGE. Ta na sebe upozorňuje již dlouho
a vidět byla i při CSIO Poděbrady. V Pohárové
premiéře nezklamala a výsledek 8 bodů nechal
ČR ve hře. Třetí pozice patřila dalšímu pohárové-
mu debutantovi. D. Fialka a DIVER OIL TEAM
však nepůsobili nijak nováčkovsky a dokládá to
jejich bezchybný výkon. P. Doležal
a ROCKÁ’A’ROLL přidali dalších 8 bodů a ČR se
součtem 12 bodů postoupila do druhého kola,
společně s Itálií, jako čtvrtá. O vedení se v té
chvíli dělila dvě bezchybná družstva Švýcarska
a Německa. Rozdílem jediné chyby bylo třetí
Irsko. Spolu s námi a Itálií postoupilo do druhého
kola ještě Slovensko, Egypt a Maďarsko. Před
branami zůstalo Slovinsko a domácí tým.

Ve druhém kole již nenastoupil P. Doležal.
A. Opatrný a M. Málek zopakovali své výkony
z prvého kola, D. Fialka byl přeci jen asi poněkud
nervóznější a absolvoval s 16 body. ČR tak skon-
čila na páté příčce za Švýcarskem, Německem,
Irskem a Itálií a na naše konto přibyly další body
Samsung Nations Series.

Sobotu otevřeli mladí koně a přišlo i první
české vítězství. CARLSON A. Opatrného byl nej-
rychlejší z jedenácti bezchybných. Sobotním
vrcholem však bylo finále Malé túry. Vítězství si
odnesl G. Flynn na NEWBAWN z Irska. Naši
jezdci D. Fialka (LARCON OIL TEAM), M. Matěj-
ka (EFKUSWEG) a M. Šoupal (ČARAS) absolvo-
vali shodně s jednou chybou a to stačilo na
19., 22. a 24. místo.

Pozdní sobotní odpoledne pak patřilo ještě
bariérovému skákání, ve kterém skončil P. Dole-
žal na ROCK’A’ROLL třetí.

Nedělní program měl tři soutěže. Ve skoku do
140 cm byl D. Fialka a DIVER OIL TEAM s nulou
pátý. Poté se spolu utkali nejlepší mladí koně ve
skoku do 130 cm a A. Opatrný s CASRLSON byl
opět v boji o vítězství a po rozeskakování skončil
druhý. A pak byla na řadě Velká cena.

Dvě vlajky
Již při prohlídce bylo zřejmé, že GP Zagreb je

skutečným vyvrcholením závodů. Na startu se
objevilo 43 dvojic. Za naše barvy to byl i
M. Málek na COURAGE. Dvojice překonala vět-
šinu těžkostí kursu dobře, ale v závěru chybělo
přeci jen trochu sil a tak závěr znamenal tři sho-
zení. Celkově 14 bodů stačilo jen na 35. místo,
ale přesto byl M. Málek spokojen. P. Doležal na
BEACH GIRL inkasoval jednou a skončil čtrnác-
tý. Před ním však byli jen dva jezdci z centrální
Evropy a tak se na konto vedoucího jezdce Svě-
tového poháru centrální Evropy připsaly další
body a zdá se, že prvenství našeho jezdce je již
neotřesitelné. Jenom pětici jezdců se podařilo
probojovat do rozeskakování. Pro naše barvy
bylo krásné, že mezi nimi byli i dva čeští jezdci.
M. Matějka s KAŠMIR a A. Opatrný na SILVIO
měli skutečně dobrý den. V závěrečném rozeska-
kování byli také nejlepší. A. Opatrný tradičně nej-
rychlejší, ale s chybou. M. Matějka naopak jediný
bezchybný v rozeskakování. ČR tak získala histo-
ricky hned obě první příčky hlavní soutěže CSIO
a výrazně tak korunovala úspěšné účinkování na
chorvatském CSIO***-W, a na vítězné stožáry
stoupaly hned dvě české vlajky najednou.
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Německo bez
medaile

Od naší předcházející uzávěrky Jezdce uteklo 14
dní a mezi tím se konaly v Jerez de la Frontera
další světové šampionáty. Pochopitelně největší
zájem na sebe poutali skokoví jezdci. Podle sou-
časného modelu předchází vyvrcholení soutěže
jednotlivců tři kvalifikační kola, která se započítávají
do soutěže národních týmů. V prvém kole byl nej-
lepší M. Fuchs na TINKA’S BOY, ale to bylo ještě
na jakékoliv závěry velmi brzy. I tak se však již
dělaly první součty týmové soutěže. Mezi 21 týmy
byly nejlepší favorité. Mezi ně patřilo určitě druž-
stvo Francie, které mělo 4,22 bodu nebo Německa
(7,69) či Švédska a Švýcarska (9,02 a 9,34).

Druhou etapou cesty za individuelním i týmo-
vým zlatem byla dvoukolová soutěž. Mezi druž-
stvy si nejlépe vedli Francouzi ve složení E.
Levallois (DIAMANT DE SEMILY ECOLIT), R.
Angot (TLALOC M), G. Bertran de Balanda
(CROCUS GRAVERLE) a E. Navet (DOLLAR
DU MURIER). Ti přidali pouhých 9 bodů
a s výsledkem 13,22 vystoupili na týmový trůn.
Spolu s nimi na stupních vítězů stáli i Švédové
(21,02) a Belgičané (22,68). Dlouhodobě nejlep-
šímu Německu unikla medaile o 5, 01 bodu. Páté
skončilo Nizozemí před USA a Irskem.

V jednotlivcích se na čelo vyhoupl P. Wylde
s FEIN CERA (USA). Druhý byl v té chvíli
E. Navet na DOLLAR DU MURIER (FRA) před
Švédkou H. Lundbäck s UTFORS MYNTA.

Čtvrté kolo bylo určeno již jen nejlepším dvace-
tipěti jezdcům. Zde se jednalo již o vytvoření finá-
lové čtveřice. Po předchozím dobrém průběhu si
již účast v nejatraktivnějším finále světa nenecha-
li ujít E. Navet, P. Wylde a H. Lundbäck. Z šesté-
ho místa poskočil mezi elitní čtveřici ještě irský
jezdec D. Lennon s LISCALGOT. S rozdílem jen
několika desetin bodu nedosáhli na finále taková
esa jako O. Becker a DOBEL ’S CENTO či
J. Lansink s AK CARIDIR Z. Finále bez Německa
bylo pro tradičně nejúspěšnější jezdeckou zemi
další hořkou pilulkou letošní sezóny.

Nedělní (22.9.) vyvrcholení mohli již sledovat
i diváci českého Eurosportu. Od začátku bylo

zřejmé, že nejtěžší pozici bude mít švédská jezd-
kyně. Na jejím kontě se nakonec nastřádalo 21
bodů a to stačilo jen na 4. místo. U ostatních
jezdců byl souboj výrazně vyrovnanější. V sedle
koní svých soupeřů si nejlépe vedl D. Lennon,
který chyboval jen se švédským UTFORS
MYNTA. Stříbro si vybojoval E. Navet a bronz
připadl USA díky P.Wyldovi.

Dvakrát zlato pro Holandsko
Celkově devět týmů a 42 jednotlivců bylo na

startu světového šampionátu čtyřspřeží. Vítěz-
stvím v drezúře zahájil své zlaté tažení holandský
internacionál I. Chardon. Maraton absolvoval
jako šestý nejlepší ovšem jen s velmi malou
bodovou ztrátou. Když byl opět nejlepší v parkuru
bylo jasné, že titul se tentokrát stěhuje do
Holandska. Protože jeho týmoví kolegové M. B.
Weusthof a T. Monhemius skončili celkově na
8. a 11. místě v konečných součtech si I. Char-
don vystoupal i pro druhou zlatou medaili. V jed-
notlivcích si stříbro odnesl Ch. Sandmann (SRN)
a bronz Švéd T. Eriksson, ve družstvech byly za
Holandskem Spojené státy americké a Německo.

Endurance a reining
Tituly se rozdělovaly i v dalších oficielních jez-

deckých disciplinách současnosti. Zatímco dálko-
vé jízdy - endurance si již své pozice vydobývají
několik let, reining měl premiéru.

V endurance se radovali příznivci z Blízkého
východu, když zvítězil zástupce Spojených arab-
ských emirátů Sheik Ahmed bin Mohd al Mak-
toum na BOWMAN. V družstvech byla nejlepší
Francie před Itálií a Austrálií.

Reining se stal kořistí zástupců nejtradičnější
země s westernovým ježděním. USA zvítězilo
nejen v soutěži týmů, ale jeho dva jezdci S. Flari-
da a T. McCutcheon stáli i na nejvyšších stupních
v individuálních součtech. Druhá nejúspěšnější
byla Kanada, které patřilo týmové stříbro a indivi-
duální bronz. Z těchto výsledků je patrné, že se
Mezinárodní jezdecké federaci podařilo to hlavní
co si od rozšíření spektra jezdeckých disciplin
o ty neklasické slibovala. Jezdecká rodina se
výrazně rozšířila a díky popularitě těchto disciplin
se i operační možnosti FEI výrazně zvětšily.

V Jerez rozhodnuto - Cáchy
Pod předsednictvím princezny Doňi Pilar de Bor-

bón zasedala 18. září při Světových hrách v Jerez
de la Frontera komise k určení pořadatele Světo-
vých jezdeckých her 2006. O pořadatelství se uchá-
zela města Kentucky (USA) a Aachen (SRN). Již
v průběhu léta se tušilo, že cášský spolek je lépe
pro kandidaturu připraven. Zasedání v Jerez tuto
verzi potvrdilo a bylo rozhodnuto, že i čtvrté Světo-
vé jezdecké hry zůstanou v Evropě. Po Stokholmu,
Římě a Jerez de la Frontera se dalším pořadatelem
WEG 2006 stanou německé Cáchy.

Od čtvrtka 26. září se v belgickém Lanaken
konal další ročník chovatelského světového šam-
pionátu pořádaného světoznámým hřebčínem
v Zangersheide. Obrovskou prestiž tohoto střetnu-
tí dokládá zájem startujících. V Lanaken se letos
v kategoriích pěti, šesti a sedmiletých a starších
koní představilo celkem 398 koní. Ti reprezentova-
li celkem 46 plemenných knih. Z České republiky
se do Zangersheide vypravili pětiletí LE PATRON
(hann.) se Z. Žílou a MGT HILTON (ČT) s T. Baj-
narem. V kategorii šestiletých soutěžil FARADAY
(hann.) opět se Z. Žílou a mezi staršími to byl
LOTUS (ČT) a AMOR 4 (ČT) V. Tretery.

V kategorii 5letých startovalo 155 koní, šestile-
tých bylo 143 a sedmiletých 110. Již po zkušenos-
tech z minulých let je jasné, že v takových startov-
ních polích mají šanci k postupu do finále jen
koně, kteří absolvují kvalifikace bez trestných
bodů. V prvé kvalifikaci jich v kategorii 5letých
(120cm) bylo 55. Šestiletí měli prvou kvalifikaci
dvoufázové skákání do 130 cm. V prvé fázi nechy-
bovalo 80 koní a obě části kvalifikace absolvovalo
s nulou také 55 koní. Sedmiletí a starší měli na
programu skok do 140 cm s rozeskakováním
a zde viděli diváci bezchybných výkonů třicetdva.

Mezi adepty s nadějí postupu se z našich želí-
zek po prvé kvalifikaci udržel jen LE PATRON.
Všichni ostatní již inkasovali trestné body či nedo-
končili.

Ve finálových skákáních se nakonec mezi nej-
lepšími objevil skutečně jen hannoverský LE
PATRON ze stáje Mustang Havířov. Bohužel zde
se ani tato dvojice nevyhnula chybě, ale jako nej-

Chovatelé světa v Zangersheide
rychlejší obsadila první (20.) příčku za devatenácti
rozeskakujícími se o vítězství. To si mezi pětiletý-
mi koňmi v Lanaken vybojoval belgický teplokrev-
ník ULTRA TOP VAN’T PARADIJS (Heartbreaker)
s J. Roomsem z Belgie. Mezi sedmiletými zvítězil
také zástupce belgických barev MOZART DES
HAYETTES (Papillon Rouge) s G. Watheletem
a mezi sedmiletými byl nejlepší zástupce plemene
KWPN NO TIME (Epilot) s P. Geerinkem.

Poslední prestižní soutěží v Lanaken má název
Sires of the World a jedná se o dvoukolové skáká-
ní do 150 cm s rozeskakováním a podle názvu je
patrné že je to soutěž plemeníků. Letos se o vítěz-
ství rozeskakovali tři hřebci a z vítězství se radoval
domácí J. Lansink na AK HIGH VALLEY Z (Ahorn)
před Holanďanem W. J. van der Schansem na
BROERE VDL ATLANTIC (Acord) a N. B. Johnsen
z Norska na plnokrevném FAVORITAS (Reitar).

Kůň 2002
Je příjemné, když běh našeho sportovně spo-

lečenského života provázejí určité jistoty. Tako-
vou konstantou hipologického kalendáře je
i výstava Kůň v Lysé nad Labem, která vstoupila
do našeho povědomí v roce 1994 a letos se
konal již její devátý ročník. Pořadatelem výstavy
je společnost In Expo Group, která se také posta-
rala o dostavbu jezdecké haly na Trojském ostro-
vě. Vzhledem k povodňové situaci na Trojském
ostrově je jasné, že letošní léto nebylo pro spo-
lečnost In Expo nejlepším časem pro přípravu
výstavy. Navíc kanceláře společnosti In Expo ve
Zlatnické ulici zasáhla povodňová vlna také a tak
byli pořadatelé ve dvojnásobně těžké situaci.

Nakonec se však přeci jen vše podařilo. Při
devátém ročníku výstavy Kůň 2002 padlo i něko-
lik rekordů. Na výstavě bylo představeno zatím
nejvíce plemen. Mezi zástupci dvacetipěti ple-
menných druhů nechyběli tentokrát ani obrovští
shirští koně či shetlandští minipony.

Vystavovatelé předčili svým zájmem všechny
předešlé ročníky a 110 vystavujících zaplnilo
téměř 1500 m2. Pořadatelům navíc přálo i počasí
a tak byla tradičně dobrá i divácká návštěvnost
a během tří dní se v Lysé prodalo 18 700 vstupe-
nek. Proto byli pořadatelé i vystavovatelé odmě-
něni nejen zájmem o vystavované zboží, ale pře-
devším o hipologický program, který trval každý
den nepřetržitě sedm hodin.

Tradičně byl divácky vděčně přijat i metodický
blok v krytém předvadišti, kde vedle voltiže a jež-
dění handicapovaných jezdců, byly předvedeny
i ukázky výcviku zápřeže (komentoval T. Barták
st.) či drezury (kom. Z. Beneš).

Efektní vystoupení předváděla Romana Hájková
na svém starokladrubském vraníkovi

Minipony manželů Sádlových byli stále v obležení

foto -holc-

foto J. Jelínek

Skokové soustředění 
s MVDr. J. Hanulayem

Termíny:  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
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Záštitu nad výstavou převzal a osobně zahájil
ministr zemědělství J. Palas (vlevo v rozhovoru
s ředitelem výstavy J. Fechtnerem)

Přibyly i osobnosti do síně slávy. Za naši redakci
obdržela ocenění Jaroslava Sůrová za podporu vyda-
vatelského projektu knihy Od Fantoma po Peruána

Součástí výstavy byla IV. celostátní přehlídka chlad-
nokrevných klisen

Využito, nejen při večerní show, bylo i kryté předva-
diště. V centru pozornosti byl reiningový tým  z Nové
Ameriky, ke kterému patří i K. Kubata (COUNT JESS)

Nejkrásnější koně výstavy dekorovala tentokrát firma Biofaktory a mezi velkými koňmi získal toto oce-
nění českomoravský belgik hřebec BARON (ZH Tlumačov). Ocenění spolu se zástupkyní firmy Biofak-
tory L. Pazderovou (uprostřed) předávala i Miss ČR 96 P. Minářová (vlevo).

V centru pozornosti byla spřežení. Vedle J. Koníře (Hrádek), K. Neumannové (NH Kladruby n.L.) předvá-
děli své umění i jezdci z hřebčína Favory Benice otec a synové Bartákovi (foto random T. Bartáka st.).

Tribuny nadchlo komunikační umění dvojice P. Klusáková - SENDY z Tasovic při předvedení Parelli
Natural Horsemanship

foto -holc-

foto -holc-

foto -holc-

foto J. Jelínek

foto J. Jelínekfoto J. Jelínek

foto J. Jelínek
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CCI* Karlovy Vary
Pravděpodobně nejenom pořadatelé poslední-

ho mezinárodního vrcholu na domácí půdě ve
všestrannosti v Karlových Varech, byli vývojem
počasí posledního zářijového týdne značně zneji-
stěni. Stačilo málo a veškerá pořadatelská snaha
by byla marná. Vytrvalé deště komplikovaly všem
průběh závěrečných příprav a soutěž ve vše-
stranné způsobilosti je na přípravu obzvlášť
náročná. Naštěstí se počasí včas umoudřilo
a naopak senzační babí léto udělalo z CCI* Kar-
lovy Vary, které se konalo ve dnech 27.-29. září,
až idylickou záležitost.

Přesto mohli být příznivci military v Karlových
Varech smutní. Na CCI se jelo naposled. Český
jezdecký klub jako pořadatel deklaroval již v létě
ústy svého předsedy V. Balcara, že letos Karlo-
varská military končí. Důvodem není nezájem
zahraničí. S tím si na rozdíl od mnohých jiných
karlovarští hlavu lámat nemusí. Naopak hlavním
důvodem je nezájem domácích jezdců.

Letos se to však nedá tak docela říci. Ve star-
tovním poli 38 dvojic jich plných 15 bylo z ČR.
Pravdou ovšem je, že karlovarská soutěž byla
nad síly mnohých z nich a i ti lepší nakonec
nestačili na zahraniční konkurenci.

Do Varů dorazili zástupci ze SRN (4), Švédska
(6) a Polska (13). Od první chvíle vedl suverénně
Němec F. Ostholt na KIWI 19, který také nako-
nec s výrazným náskokem zvítězil. V drezuře mu
stačili jen Švédi J. Gustavsson (INGEBORG) a E.
Tollig (GRIM). První z nich však inkasoval jak
v terénu tak v parkuru a propadl se na konečné
11. místo. Druhý Švéd naopak úspěšně asistoval
německému jezdci až do konce a skončil druhý.
Naopak díky výrazně dobrému průběhu soutěže
v terénu a na parkuru dohnala ztrátu z drezurní
zkoušky polská dvojice P. Rutkowski - CZIKITA,
která skončila celkově třetí. Nejlepším českým

Výherci divácké souteže z katalogu
výstavu KŮŇ 2002

1. Živé hříbě
Marcela Lysá, Netunice 46, 332 04 Nezvěstice
2. Ručně šitá kabelka
Zuzana Slancová, Holičky 18, 379 01 Třeboň
3. Sada vitaminominerálních přísad pro koně
Monika Lukešová, Zlatnická 1, 110 00 Praha 1
4. Sada vitaminominerálních přísad pro koně
Zuzana Drábková, Amforová 1928, 155 00

Praha 5
5. Jezdecký plášť
Jiří Šupita, Keštuba 140, 582 86  Leština
6. Stájové potřeby pro koně
Ing. Adolf Hojek, 382 73 Vyšší Brod 312
7. Dárkový balíček výrobků Orling
Eliška Bernardová, Kostřínská 587, 181 00

Praha 8
8. Neoprenové chrániče šlach
Pavel Pechar, Račiněves 16, 413 01 Roudnice
9. Jezdecká vesta
Kateřina Hermanová, 468 03 Rádlo 338
10. Jezdecké potřeby dle vlastního výběru
Josef Zounek, Mrzky 21, 282 01 Český Brod
11. Výrobky značky Effol
Ota Pětník, Bojov 102, 252 10  Mníšek pod

Brdy
12. Indiánský komplet
Martin Pop, Roudničská 104, 500 11 Hradec

Králové
13. Kožené doplňky
Martina Růžičková, Lábkova 33, 318 07 Plzeň
14. Košile s vázankou
Jaroslav Jeřábek, Újezd 12, 267 61 Čerhovice
15. Porcelánová přátelská souprava
Jakub Bárta, Olbrachtova 688, 580 01 Havlíč-

kův Brod
16. Skokové otěže
Jana Esenhammerová, Pod nemocnicí 2170,

269 01 Rakovník
17. Přípravek na podporu trávení Herbst

Apetit
Zdenka Galinová, Na Letné 356, 549 54 Police

nad Metují
18. Renapur - čistič kůží
Jiří Doležal, Podlázky č. 102, 293 01 Mladá

Boleslav
19. 2 CD country hudby
Václav Brzobohatý, 289 32 Oskořínek 52
20. Karafa - houpací kůň
Markéta Hájková, Bělečská 100, 190 14 Praha 9
21. Karafa - kůň s koňakem
Eva Štěpánková, Budějovická 140, 140 00

Praha 4
22. Australské tričko
Alice Jarošová, K hrnčířům 22, 149 00 Praha 4
23. Opasek, kapsička na doklady a na cigarety
Miloš Prášek, 512 02 Košťálov 224
24. Balíček - trička
Jan Vaněk , Sečská1854, 100 00 Praha 10
25. Obrázek akvarel
Jana Čivišová, 270 41 Slabce 20
26. Kožená kapsa na opasek
Eliška Hášová, Dr.E.Beneše 1180, 277 11

Neratovice
27. Ohlávka s vodítkem
Denisa Jarosilová, Račanská 40, 252 62 Horo-

měřice
28. Obrázek - perokresba
Tereza Bendová, Janského 2505, 155 00

Praha 5
29. Dárkový balíček - medovina+med
Vít Mareš, Protivínská 194, 257 21 Poříčí nad

Sázavou
30. Dárkové balení piva Konrád
Petr Hajzl, Trpišov 6, 538 21 Slatiňany

2002

Naše skoková reprezentantka Z. Zelinková
(Tarpan Odolena Voda) se ve dnech 27.-29. září
zúčastnila s koňmi CANTUS T, VOLONTER a LA
MANCHE polského CSN v Zyviec cca 100 km od
Českého Těšína. Již podle názvu závodů je zřej-
mé, že se jednalo o soutěže určené pouze
ženám. Naše jezdkyně dostala pozvání od pořa-
datele a startovala na divokou kartu, polské jezd-
kyně se do soutěže probojovávaly přes tři kvalifi-
kační předkola.

O průběhu závodů nás informovala Jarmila
Beranová: „V prvé řadě musím říci, že nás mile
překvapil celý jezdecký areál. Jedná se o zbrusu
nové jezdecké středisko, které stojí na druhé
straně našich Beskyd, a které postavil polský
podnikatel uprostřed 200 ha pozemku. Vedle stájí
cca pro 80 koní jsou zde i dvě kryté haly, krásné
kolbiště a další otevřené tréninkové plochy. Bolix
Lady Cup má ambici stát se neoficielním mistrov-
stvím Polska žen, protože na národním šampio-
nátu soutěží polské ženy a muži společně.
Pozvání pro Z. Zelinkovou jsme získali od stavite-
le parkurů letošní Ceny Tarpan Odolena Voda
L. Jankowskeho, který na Bolix Lady Cupu dělal
ředitele.“

Naše jezdkyně vstoupila do závodů v pátek
27. září v sedle VOLONTERA-T při dvoufázové
soutěži 110/120 cm výsledkem 4 tr. body. CAN-
TUS T a LA MANCHE měli na programu skok do
130 cm na čas. CANTUS absolvoval se dvěma
chybami, LA MANCHE s nulou a skončil osmý.

V sobotu pokračoval VOLONTER-T soutěží do
120cm výsledkem 8 tr. bodů. Jeho zkušenější
kolegy čekalo dvoufázové skákání 130/140 cm.
LA MANCHE skončil na 12. místě za výsledek
0 + 8, CANTUS T šestý po výkonu 0 + 4 tr. body.
Oba koně si tak zajistili možnost účasti v neděl-
ním finálovém GP (dvoukolové 130 + 140).
Z. Zelinková si tak mohla vybrat, protože účast
byla možná jen s jedním koněm. Volba padla
zákonitě na zkušenějšího CANTUSE.

Nedělní program tak opět zahájil VOLONTER-T,
který byl účastník dvou kol zrcadlového skákání
do 120 cm a skončil devátý. LA MANCHE zakon-
čil svoji účast klasickou soutěží do 120 cm a po
bezchybném rozeskakování skončil čtvrtý. CAN-
TUS T pak nastoupil k hlavní soutěži o 10 000
Euro. V prvém kole sice inkasoval 4 body, ale
druhé již bylo bezchybné. Protože jen dvě jezd-
kyně dokončily obě kola s nulou, (po rozeskako-
vání zvítězila S. Piwowarczik na GARDENIA), při-
padlo ČR díky Z. Zelinkové 3. místo.

Bolix Lady Cup Sportovní 
kalendáfi

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
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. Opava-Kateřinky ZL-S
12.10. Svinčice hala ZM-S
12.-13.10. Hořovice Z-ST
19.10. Kolesa Z-L terénní
19.10. Hustířany ZM-ZL
19.10. Albertovec hala Z-L
19.-20.10. Všemily hala Z-ST
20.10. Kolín (amatéři) Z-L

účastníkem byla N. Knopová na KLIP, která
skončila šestá. Do prvé desítky se z našich vešel
již jen P. Veselovský na CHIRGIZ. Bohužel na
vynikající loňskou formu se letos nepodařilo
navázat R. Markové s TARAS. I když dvojice
nešla v průměru špatně, na obhajobu loňského
prvenství to zdaleka nestačilo a konečné 13.
místo je přeci jen zklamáním. Naopak 18. příčka
J. Vobořilové (MONT BLANC) je i k věku této
jezdkyně velmi slušná i proto, že tato jezdkyně
prokazuje vyrovnanou výkonnost v sedle většího
počtu koní. To byla čtveřice českých jezdců, kteří
se vešli do prvé dvacítky. Všech dalších jedenáct
se muselo spokojit s horším umístěním.

Kvalitní rozloučení
Závěr slibného vývoje karlovarské military dráhy

se obešel bez nostalgie a v neděli se 3000 diváků
tradičně velmi dobře bavilo. Zásluhu na tom měl
nejen kvalitní rámcový program, ve kterém nechy-
bělo bariérové skákání (zvítězil M. Šíma na NUIKI-
TA 3 výkonem 193cm) či westernoví jezdci a další
jezdecké exhibice, ale diváky držel stále ve varu
skvělý západočeský moderátor a bavič J. Štekl.
Přejme karlovarským pořadatelům mnoho úspě-
chů při dalším rozvoji závodiště a ve skrytu duše si
přeci jen uchovejme naději, že se všestrannost do
Karlových Varů zase někdy vrátí.

Militaristé ještě do ciziny
Nyní čeká naše jezdce všestrannosti definitivní

reprezentační tečka. Tou bude střetnutí jezdců a
koní, které je, stejně jako skokový šampionát v
Lanaken, považováno za chovatelský šampionát
mladých koní všestrannosti. Letos je pořadatelem
ve dnech 17.-20. října francouzský Le Lion
d’Angers. Českou republiku budou na tomto
CIC**/CCI** reprezentovat dva šestiletí BELFAST
P. Sůrové a KLIP N. Knopové. Mezi sedmiletými
to pak bude DIRANO L. Vrtka.

Podzimní pohár
v Boleslavi

Kolbiště na Trojském ostrově bylo na dlouhou
dobu zničeno a tak letošní Podzimní pohár
a Cenu Císařského ostrova uspořádala 22. září
TJ Žižka Praha ve Staré Boleslavi. Domácího
prostředí využil dokonal L. Jandourek, který nej-
prve zvítězil v sedle PATRICIE ve dvoufázovém
skákání 120/130 cm a potom i v honebním -S- na
GOLD. K závěrečnému -ST- nastoupilo 16 dvojic
a jen jediný A. Opatrný na CRAZY LOVE absol-
voval s nulou. Za ním se seřadili jezdci se 4 body
v pořadí G. Hlaváčková na VANESSA (Joko Hla-
váčková), A. Opatrný s CLASSIC LADY (Hořovi-
ce) a opět L. Jandourek - OLZA (Stará Boleslav).

O týden později byl ve Staré Boleslavi L. Jan-
dourek úspěšný i při Svatováclavské ceně. Ta
byla vypsána ve stylu Derby (-HL-) a v konkuren-
ci 14 dvojic obsadil domácí jezdec první tři místa
s koňmi LUMP, PATRICIE a RUBÍN.



●● Prod. dva valachy A1/1, 5 a 8 let, výk. -ZL- a -L-, hodní, zdraví, dobře jezditelní koně.
Tel.: 602 930 404.

●● Prod. přívěs na dva koně, 68 000,- Kč Tel.: 777 603 244.
●● Prod. tři parkur. koně, 4, 7 a 8 let, o: Topas Quoniam a Marin Suchý, výk. -Z-, -ZL-

a -L-. Ceny dohodou - Příbramsko. Tel.: 776 372 595.
●● Prodám přívěs pro dva koně s pevnou střechou, Cena 68 000,- Kč včetně DPH.

Tel.: 602 314 462.
●● Prodám 4l. kl., o: Spring Haven, m: po Azol, narostlá, hodná, učenlivá, předpoklad

pro vyšší skok, pouze pro parkur, cena 70 000,- Kč, okr. Trutnov. Tel.: 603 734 849.
●● Prodám nákl. auto Mitsubishi, upraveno na přepravu 3-4 koní. Hrádě snadno vyjí-

matelné pro přepravu jiného zboží. Hydraulická rampa. Cena kolem 100 000,- Kč.
Spěchá, rodinné důvody. Tel.: 608 984 313.

●● Prodám kobylku 18 měsíců, o: Papillion, m: import Ukrajina (parkur -S-) a kobylku
30 měsíců o: Carol, m: stejná. Tel.: 608 984 313.

●● Prodám 10l. hřebce, hnědáka, import Ukrajina, parkur -S-,
hodný, dobře naježděný i pro juniory, výška 170 cm, konec
září ukončena karanténa. Tel.: 608 984 313.

●● Prodám autobus (ŠL) na přepravu 6 koní + 8+ 1 osob. Po GO
a STK, vyvařený, nastříkaný, nově obutý, upravený na spaní,
šatna, garážovaný. Cena dohodou, nutno vidět. Tel.: 608 984 313.

●● Prodám do chovu 10l. kl. po Cattaro, březí po Mineral, ve stáji
přísná, pod sedlem 100%, dále valacha 10 let pro děti, kl. 2,5
roku po Nabuchonodozor, narostlá, vynikající chody, sport.
předpoklady. Ceny 35 000,-, 35 000,-, 45 000,-. Tel.: 606 841 971.

●● Prod. hř. do 3 r., č.hn. mohut., zdravý, hodný, past. odch., bez
vad. Grando-DW I - Q III Alb., 36 000,- Kč. Tel.: 732 169 114.

●● Prod. val. welsh pony se sedlem, 8 let, šiml, KVH 120 cm, bez
zlozvyků. Tel.: 495 447 298.

●● Prod. 5l. kl. ČT, smíšená bělka, o: Adriano - 1, m: Chvojka po
Dietward - 4. Cena 60 000,- Kč. Tel.: 606 721 280.

●● 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 Klad-
nem a Slaným. Tel.: 0607 754 643.
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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

Inzerce

Bezručův pohár
31. ročník Bezručova poháru se konal o víken-

du 7.-8. září ve Frýdku Místku. Ten bývá tradičně
dvoukolový na úrovních -L- a -S-. Bohužel letos

Memoriál
Václava Boháče
XXII. ročník memoriálu V. Boháče byl na pro-

gramu v Kolíně ve dnech 28.-29. září. Záplava
startujících donutila pořadatele většinu soutěží
rozdělit a tak se skákalo od rána do večera. Celé
závody zachránilo na poslední chvíli krásné
počasí nastupujícího babího léta, protože ještě ve
čtvrtek pořadatelé, pro dlouhotrvající déšť, zvažo-
vali zda závody vůbec uskutečnit. Nakonec však
vše dopadlo výborně a diváci se v Kolíně mohli
těšit z velmi dobrého sportu.

V samotném Memoriálu, který je úrovně -S-
startovalo 67 dvojic. Do rozeskakování postoupilo
11 koní. Zde se o vítězství rozhodovalo mezi
třemi bezchybnými a nejrychlejší byl na konec
R. Šafrata na CORADO z JK Louňovice před
J. Opatrnou - LIPAN (Hořovice) a J. Skřivanem -
VALUTA CAC LEASING (Manon Litomyšl).

Program dvoudenních závodů zakončilo ská-
kání -ST-. Zde se představilo 26 dvojic a o roze-
skakování se postaralo pět bezchybných. Na čele
soutěže nakonec skončila dvojice bratří Papouš-
ků z JO Srnín. První byl Kamil na AMARCORD
před svým bratrem Jiřím na BARMĚ. Třetí skončil
J. Pecháček s PAPAYOU před opavským
J. Hruškou na CALETTA AUTO SITTA. Nejsmut-
nější z pětice rozeskakujících byl L. Vondráček
na NELSON, který dva skoky před koncem ve
velmi dobrém čase spletl parkur.

Výsledky
Plzeň - Bory 7.-8.9. Malá cena Plzně volba př do

100 + žolík (46) 1. Rédl st. ATHÉNA (Bernartice), -
ZM- děti (6) 1. Šindelářová - HARLEY (Radouš), 4.-
5l. (25) 1. Otradovec - CLER (Otradovac), -ZL- (60) 1.

Leuchter - JAIPUR (Tachov), -L- (37) 1.
Mayer - BARNEO (B+D Praha), 2. Jindra
- VATRA (Sp. Poříčí), 3. Mayer - MAMBA
(Lučkovice), dvouf. sk. 100/110 (37) 1.
Bártová - OÁZA (Bernartice), -Z- (46) 1.
Jindra - KREACE (Sp. Poříčí), -L- Malá
cena TJ JS Plzeň Bory (19) 1. Jindrová -
HERIET ESSENT, 2. Jindra - KENDY
S (oba Sp. Poříčí), 3. Daněk - CONTEN-
DER S (Schneider).

Frýdek-Místek 7.-8.9. Bezručův pohár
-Z- děti+jun. (14) 1. Vlková - MAX (F-M),
ost. (20) 1. Švihorová - VALZ (Epona Jis-
tebník), volba dr. do 110 1. odd. (29) 1.
Ondryáš - LUSY 2 (Frenštát), 2. odd. (32)

1.  Ondryáš - KLÉIA (Frenštát), -L- 1. kol Poháru (47 -
10 finále) 1. Kučerová - SWING (Swing Havířov), 2.
Živníček - VARPA (Hradisko), 3. Holý - ANGELIKA
(Trojanovice), minutové sk. do 100 cm (33) 1. Kopi-
šová - LADY D (Frenštát), -ZL- (50) 1. Sandriová -
HILDA (stáj Václav), -L- (35) 1. Ohnheiser - SCARLET
OIL TEAM (Supreme Opava), 2. Kubrický - EURIPI-
DUS FIDES AGRO (Amigo Sedlnice), 3. Peřichová -
ČERKA (Equicentrum), -L- 2 kolo Poháru (26) 1. Holý
- ANGELIKA (Trojanovice), 2. Višinková - CHARLIE,
3. Višinková - QUENTA EQUISTRO (Prosper Horse
Ranch), -L+L- Bezručův pohár 1. Kučerová - SWING
(Swing Havířov), 2. Holý - ANGELIKA (Trojanovice),
3. Hrůzek - ZIRKON (F-M).

Mažice 14.-15.9. -ZM- děti 1. Nelzl - AMBRA 5
(ARS Čes. Budějovice), 4.-5l. koně 1. Brutovská -
BEZINKA (Srnín), -Z- 1 odd. 1. Čoudek - SAFARI
(Blaťák Mažice), 2. odd. 1. Papoušek K. - ASTA
(Srnín), -ZL- 1. odd. 1. Šafrata - URUGUAY (Louňovi-
ce), 2. odd. 1. Zahrádka - CHARLIE CHAPLIN (Fau-
nus Strakonice), -L- 1. Zahrádka - BERRIS (Faunus
Strakonice), 2. Šafrata - GION (Louňovice), 3. Papou-

byl zodpovědný pracovník za časomíru na
poslední chvíli odvolán na finále KMK do Písku
a náhradní fotobuňka nebyla nakonec funkční.
Sbor rozhodčích proto nepovolil start soutěže -S-
a tak se i druhé kolo letos konalo jen úrovně -L-.
Vítězství si nakonec vybojovala J. Kučerová na
SWING ze stáje Swing Havířov před V. Holým na
ANGELIKA (Trojanovice) a domácím V. Hrůzkem
se ZIRKON. -jge-

J. Kučerová - SWING ze stáje Swing Havířov

foto -jge-
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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

šek K. - REMBRANT (Srnín).
Brno-Veveří 21.9. dvoufáz.sk.

100/110 (49) 1. Hédlová - QUICK (JK
Roba), post. obt. do 120 1. odd. (31)
1. Toth - BON JOUR (JK Nesyt), 2.
odd (30) 1. Kudláčková - BRITHNY (JK
Roba), -L- (30) 1. Kuřítková - MAJOR
(JK SKP Kometa Brno), -S- (11) 1.
Kuřítková - MAJOR (JK SKP Kometa
Brno), 2. Eim - VULKÁN (JK Tluma-
čov), 3. Toth - MICHELLE DE LA BRI-
ERE (JK Nesyt)

Hořice 21.-22.9. Cena města Hořic
dvouf. sk. 100/110 1. odd. (30) 1.
Váňa - DICHITA (Sloupnice), 2. odd.
(29) 1. Tesař - NATT (Heriot), -ZL- 1.
odd. (42) 1. Váňa - DICHITA (Sloupni-
ce), 2. odd. 1. Skřivan - OLORA
(Manon Litomyšl), dvouf. sk. 110/120
(33) 1. Velichová - ARANA (Hořice), -
L- 1. odd. (33) 1. Chýle - DUBIRA
(Chýle), 2. Skřivan - OLORA (Manon),
3. Hassová - QUEBECK (Seco Praha),
2. odd. (34) 1. Šoupal - LAGUNA
(1.ŠPZ Pardubice), 2. Sloup - BEATRI-
CE (Lysá), 3. Ciprová - VERONIKA
(Pilníkov), -S- Cena města Hořic (46)
1. Doležal R. - AMARETA (Jezbořice),
2. Málek - LATERNA, 3. Málek -
AMANDA (Málek Boháňka).

Stará Role 21.-22. 9. Mistrovství
Karlovarska ve skoku -ZM- (13) 1.
Kobernová - LOGIKA (Děpoltovice),
volba př. do 110 (43) 1. Šídlo - FINTA
2 (Wagner), -ZL- (46) 1. Krausová -
ROSEMARY (ČJK KV), 2. Lahodná -
LADY (Děpoltovice), 3. Machová -
GRAND ALUMEX (JK Mělník), -L- (18)
1. Machová - VICTOR (JK Mělník), 2.
Kadlecová - PAMELA (Cheb-Háje), 3.
Smíšek - CASSIDY (ČJK KV), -Z- (37)
1. Kočík - DENY (JS Kočík), -ZL- (31)
1. Donthová - ARGENTANO (Dontho-
vá), -L- (23) 1. Straková - GAZUMIR
(Němčovice), 2. Nágr - PICADOR (JS
Mar. Lázně), 3. Šíma - VERONIKA 3
(Cheb-Háje), -S- (16) 1. Nágr - ATLAS
(JS Mar. Lázně), 2. Balcarová - PRA-
DAR (ČJK KV), 3. Nágr - CORREGIO-
K (JS Mar. Lázně), Mistrovské soutěže
- děti (12) 1. Kobernová - LOGIKA
(Děpoltovice), jun.+ml.jezdci 1. Krau-
sová - ROSEMARY (ČJK KV), senioři
1. Balcarová - LOGIKA (ČJK KV).

Stará Boleslav 22. 9. Podzimní
cena - Cena Císařského ostrova
dvouf. sk. 120/130 (33) 1. Jandourek -
PATRICIE (Stará Boleslav), 2. Šlechta
- DANCE AND JUMP, 3. Drahota -
ARAGON A (oba Hořovice), -HS- (43)
1. Jandourek - GOLD (Athila Praha),
Drahota - JAZA, 3. Šlechta - LIPTON
(oba Hořovice), -ST- (16) 1. Opatrný -
CRAZY LOVE (Hořovice), 2. Hlaváčko-
vá - VANESSA (Hlaváčková), 3. Opatr-
ný - CLASSIC LADY (Hořovice), 4.
Jandourek - OLZA (Stará Boleslav), 5.
Müllerová - LATINUS (ERC Mnětice).

Liberec 28.9. Memoriál H. Krásové
-ZM- ml. koně (13) 1. Rynešová -
ALBA (JK Kněžmost), -Z- (32) 1.
Šimun - DEVIL (JK Kněžmost), -ZL-
(34) 1. Gall - ROŽE (Nisa Jablonec), -
L- Memoriál H. Krásové (27) 1. Chýle -
ROMMEL (Chýle), 2. Housa - GRET-
TA (Seco Praha), 3. Macek - VYŠE-
HRAD AMS STUDIO (Moskal Jablo-
nec).

Stará Boleslav 28.9. -Z- koně 1.
rokem (13) 1. Pařenica - REÁL (Audit
Sulice), dvouf. sk. 100/110 (42) 1.
Pálková - SIRIUS (JK Velvary), dvouf.
sk. 110/120 (34) 1. Půlpán - PASAT
(JS Remark), -HL- Derby Svatováclav-
ská cena (16) 1. Jandourek - LUMP, 2.
Jandourek - PATRICIE, 3. Jandourek -
RUBÍN (JK Stará Boleslav).

Kolín 28.-29.9. XXII. Memoriál V.
Boháče -Z- 1. odd. (30) 1. Nosková -
DONÁTA (Nosek), 2. odd. (23) 1.
Matoušková - DÁMA 1 (Teplice Doub-
ravice), -ZL- 1. odd. (44) 1. Doležal R.
- MURPHY (Martínková), 2. odd. (43)
1. Hruška - COLETT (Opava Kat.), -L-
(60) 1. Vinzens - HAPPY MAN (Stáj
Cilka), 2. Zvára - VARINA (Ostrov), 3.
Hrušková - FLÍČEK AGROMARKET
H+B (Opava Kat.), -L- (60) 1. Papou-
šek K. - ALPINA (Srnín), 2. Doležal R.
- ANGELIKA (Jezbořice), 3. Vinzens -
MANDY (Teplice Doubravice), -S-
Memoriál V. Boháče (67) 1. Šafrata -
CORADO (Louňovice), 2. Opatrná -
LIPAN (Hořovice), 3. Skřivan - VALU-
TA CAC LEASING (Manon), -ST- (26)
1. Papoušek K. - AMARCORD, 2.
Papoušek J. - BARMA (oba Srnín), 3.
Pecháček - PAPAYA (Pecháček), 4.
Hruška - CALETTA AUTO SITTA
(Opava Kat.), 5. Vondráček - NELSON
(Vondráček - Albertovec).

Brno-Žebětín 28.9. -Z- limit.čas 1.
odd. (25) 1. Erbeková - LIPAN (MJS
Brno), 2. odd. (30) 1. Vachutka -
DÁREK (JO Dubicko), -ZL- (51) 1.
Vahala - LIVIE (JK Alka Albrechtov), -
L- (19) 1. Eim - PUERTO RICO (JK
Tlumačov).


