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Mistrovství Evropy poprvé
Česká republika se ve dnech 7.-10. srpna zařadila na seznam zemí, ve který je možné pořádat
evropské šampionáty. I když se zatím jednalo „jen“
o setkání juniorské elity, musíme hned v počátku
referátu z Pardubic konstatovat, že Evropský šampionát juniorů ve všestrannosti roku 2003 se po
organizační stránce skutečně vydařil.
Kdo přišel před třemi či čtyřmi lety první s nápadem požádat o přidělení organizace šampionátu
nevíme, víme jen, že již v těchto chvílích byl v čele
týmu, tvořícího tehdy nově se rodící dráhu na pardubickém závodišti, Jaroslav Grodl. Tento muž stál
pak u všech soutěží military v Pardubicích a společně s Jiřím Bělohlavem byl hlavním tvůrcem i tahounem pracovní skupiny při pardubickém šampionátu.
Na zabezpečení všech dalších činností a v zázemí organizační struktury zase obětavě pracoval Jiří
Kunát, který sice do Dostihového spolku Pardubice
přišel relativně nedávno, ale pro evropský šampionát se stal záhy nepostradatelnou osobou. I když se
jejich práce určitě neobešla bez součinnosti s celou
další armádou, ať zaměstnanců Dostihového spolku, či pracovníků České jezdecké federace nebo
mnoha dobrovolníků, myslím, že je důležité nechat
zaznít právě tato jména.
Výrazem uznání nad prací všech je pak pamětní
certifikát, který dostal či dostane každý, kdo při
organizaci premiérového šampionátu Evropy v Pardubicích pomohl. Všechny může těšit, že se jejich
úsilí podařilo a v neděli večer či v pondělí ráno po
šampionátu se do celé Evropy rozjeli účastníci
nesoucí ve svých vzpomínkách především příznivá
hodnocení. Ta zaznívala již v průběhu šampionátu
a organizátoři ještě před ukončením soutěže sbírali
gratulace. Připojujeme se k těmto gratulantům.

Co předcházelo
Všestrannost již několik sezón pracuje se systémem kvalifikací. Té se nevyhnuli ani čeští adepti pro
případný start v Pardubicích. Podle příslušného pravidla smí každá země vyslat maximálně šest soutěžících. Pořadatelská země má privilegium dvanácti
účastníků. Nikdo se však nevyhne povinnosti kvalifikace a tak snaha o „divoké karty“ pro naše někdy
i velmi těsně nekvalifikované juniory vyšla naprázdno. V České republice tak získalo oprávnění startu
v Pardubicích šest jezdců, ale zdravotní problémy
koní redukovali tento počet na čtyři.
Společně se tedy k boji o medaile po bok zástupců 14 zemí postavili čtyři naši jezdci. Náš tým tvořila
M. Šedá – CLEMENTAIN (JK Idea Brno), K. Janusová – BEST PLAN (Sever Liberec), Vojtěch Odstrčil – LEONTÝNA (JK Amigo Rudná p. P.) a Richard
Krobot – TRY WALT (JO Šumperk). Pouze po dvou
zástupcích vyslalo Bulharsko a Rakousko a tak
o týmový titul soutěžilo 13 družstev. Celkově dorazilo do Pardubic 67 dvojic.
Mezi důležité akty předcházející samotné soutěži
je veterinární přejímka koní. V té pardubické prošlo
všech 67 koní a tak nikdo necestoval k pardubickému šampionátu zbytečně.
Ve výčtu toho co předcházelo pak můžeme vzpomenout i slavnostní zahájení. To se konalo v exkluzivním prostředí pardubického zámku. Zde za účasti
nejvyšších představitelů města i kraje proběhl slav-

nostní večer na vysoké společenské úrovni. Možná
až v této chvíli si někteří zúčastnění uvědomili, jak
prestižní akce Mistrovství Evropy je a jak široké
spektrum významných představitelů jezdeckého
života do Pardubic dorazilo.

Ach ta propagace
I když jsme si na sebeprezentační neschopnost
jezdectví v naší zemi již téměř zvykli, právě při příležitosti tak významné akce byla absence informací
v našich celospolečenských médiích ještě více zřetelná. I když se jezdectví již dávno vymklo z kategorie malých sportů a mezi své příznivce může počítat
značný arzenál VIP osobností z širokého spektra
naší společnosti, cesta do významných médií zůstává koním stále ještě neprošlapána. Každý, kdo se
chce vydat na tuto cestu, musí tak počítat s určitou
rezervovaností a ponechat si dost času. Tiskové
konference těsně před akcí a bez dlouhodobé předchozí podpory tiskovými informacemi vysvětlujícími
důležitost akce, pak zcela zákonitě zůstanou bez
náležité odezvy. A tak i když organizátoři odvedli
kus skvělé práce a do celé Evropy se bude po 10
srpnu 2003 šířit věhlas pardubického závodiště
i České jezdecké federace, domácí mediální scéna
nechala tento mistrovský kousek zcela bez povšimnutí. Televizní štáb na závodišti pracoval „pouze“
pro kabelovou televizi Galaxie a ti z vás, kteří mají
možnost tento program sledovat by si neměli
nechat ujít zhruba 25 minutovou reportáž. Ta by
měla být na programu v sobotu 16. srpna v 18.25
a repríza pak v neděli 17. srpna ve 15.25. hod.
To, že to bude pěkná podívaná vědí téměř všichni návštěvníci sobotní terénní zkoušky. Jistě totiž
každému alespoň na chvilku přišel vhod uzavřený
televizní okruh pardubického závodiště. Tato další,
v našich podmínkách stále ještě luxusní vymoženost, patřila k výrazným plusům diváckého komfortu. Komfort zázemí pak využívali i účastníci soutěže,
především ti čtyřnozí. Kvalitní ustájení bylo dalším
kladem organizátorů a dalším potvrzením správné
volby místa pro evropský šampionát 2003.
Všechny tyto klady by se však již měly dostat do
širokého povědomí celého národa a jezdectví by již
konečně mělo zahájit dlouhodobě soustředěný tlak
na medializaci svých sportovních či organizačních
úspěchů.

Organizace nad výkonností
Možná však, že dopodrobna sečteno a podtrženo
zase absence mediálního zájmu přinesla i jistá pozitiva. Český evropský šampionát totiž zatím opět pouze
zvýraznil výkonnostní propast, která ještě stále české
jezdectví od toho evropského dělí. Záměrně jsem
použil slovo jezdectví, protože ač hovoříme o soutěži
všestrannosti, týká se toto konstatování všech klasických jezdeckých disciplin. Pouze u skokového sportu
se zdá, že se již přeci jen ode dna odlepil. Všestrannost, jako v klasickém pojetí jezdeckého sportu královna jezdectví, však na svůj odraz stále ještě čeká.
Pochopitelně v sebekritice si musíme uvědomit,
že naši jezdci a trenéři jsou vystaveni konkurenci
z regionů s nepřerušenou tradicí a s výrazně masivnější státní podporou. I proto je třeba si vážit veškeré práce a úsilí, které je na sportovním poli ze strany

Mistryní Evropy se již podruhé za sebou
stala Ch. Seitz - AMIGO z Německa
majitelů, jezdců i organizátorů soutěží vynakládáno,
nicméně pardubický šampionát nastavil nám všem
neúprosné zrcadlo.

(Pokračování na str. 2)
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Mistrovství Evropy poprvé
(Dokončení ze str. 1)
Tím byla především drezúra. Skutečnost, že se
trojice českých reprezentantů seřadila na konci
výsledkové listiny je poněkud skličující. Jediná
M. Šedá s CLEMENTAIN dokázala svým výkonem
zapadnout mezi průměrné výkony a 39. pozicí udržet naději na první výsledkovou polovinu. V této
chvíli se skutečně nedá vymluvit na nedostatek zkušeností. V juniorském věku, teprve po několikaleté
závodní kariéře, ještě v prvé řadě není možné
o nějaké výrazné výhodě zkušeností hovořit. Ve
druhé řadě i tato případná zkušenost se rozhodně
nijak zásadně nemůže projevit na drezurním obdélníku. Naopak, průběh terénní zkoušky prokázal, že
naši junioři disponují poměrně velmi slušnými zkušenostmi a svým předvedením v terénu předčili nejednoho západoevropského vrstevníka. Předvedení
v drezúře však jen opět ukázalo absenci základní
a korektní jezdecké školy v ČR. Otázkou pochopitelně zůstává, kdo by měl v našich podmínkách být
jejím tvůrcem a zda je to vůbec možné. Pokud se
však nerozproudí diskuze nad tímto problémem,
budeme nadále ve všestrannosti i v drezúře čekat
na vznik více méně nahodilých buněk vyšší kvality,
které pak možná dají vzniknout něčemu pevnějšímu
a stabilnějšímu. Něčemu podobnému jsme nyní
svědky ve skokovém sportu a přes nesporný výkon-

Řecko typického suchopáru, ve který se dnes celá
naše země proměňuje.
I proto jsme se však mohli na pardubickém závodišti hřát na výslunní hipologické vzdělanosti našich
předků. Pískový podklad místa, které nelze v celém
rozsahu uměle zavlažovat, udělal ze závodu přeci
jen snesitelnou záležitost. I přes vyprahlý terén
nepůsobila trať ocelově tvrdě, i když terén nebyl
rozhodně ideální.
A tak ať již byla trať snadnější kvůli vedru, či to
byl spíše náš vlastní pocit vzhledem k obtížnosti
jiných našich domácích závodů, či ať to byl záměr
stavitele podle pravidla „kvalifikace těžší finále“,
v sobotu byly zástupy českých diváků s výkony českých jezdců spokojeni.
O prvního jezdce jsme však hned v úvodu přišli
a po možná poněkud zbytečně rychlém steeple
chase musel pro zdravotní stav koně LEONTÝNA
ze soutěže odstoupit V. Odstrčil. Následovala
M. Šedá na CLEMENTAIN. Té jsme drželi především palce, protože zde byla naděje o postup
mezi lepší půlku. M. Šedá zvládla vše dobře, ale
jednomu zaváhání se přeci jen nevyhnula. Zastavení na zdaleka ne nejtěžším skoku v crossu znamenalo 20 tr. bodů a bohužel i likvidaci náskoku
na své spolujezdce z českého týmu. R. Krobot
(TRY WALT) a nakonec i K. Janusová (BEST
PLAN) však zvládli terénní zkoušku s takovým
přehledem, že to v řadách
diváků navodilo až mírnou
euforii. Čeští zástupci se tak
svorně seřadili na 46-48.
příčce. České družstvo bylo
v té chvíli deváté a za námi
byly celky Švédska, Holandska, Portugalska a již vyloučeného Maďarska.
Bohužel naše mírná radost
nevydržela přes třetí kondiční
zkoušku. Tou neprošla trojice
koní. K našemu zármutku to
byla i CLEMENTAIN a BEST
PLAN. Naděje našeho týmu
tak byly ztraceny.
Jediným účastníkem skokové zkoušky se tak stal
R. Krobot na TRY WALT,
který dokončil se dvěma chybami a v celkové klasifikaci
skončil na 44. místě.

Něco o prvních
Nejvíce zájmu na sebe od
prvopočátku soutěže poutala
Němka Ch. Seitz a její
AMIGO, loňští mistři Evropy.
Papíroví favorité soutěže
potvrdili své ambice prvenstvím v drezúře. Po bezchybném výkonu v terénu se již
druhé prvenství velmi přiblížilo
a po závěrečné nule na parkuru se stalo skutečností.
I stříbrná medaile skončila
Jediným naším zástupcem, který dokončil soutěž, byl R. Krobot na krku A. Billiard (GUEL DE
na TRY WALT (JO Šumperk)
LESVANIEL) systémem start
cíl a tudíž i zde rozhodl
o
výsledku
výkon
na
drezúrním
obdélníku. Jediným,
nostní vzestup tudíž ani zde nelze hovořit o systékdo po drezúře mohl pomýšlet na medailové ambimovém přerodu. Ve všestrannosti však máme co
ce, ale které se nakonec nenaplnily, byla další
máme a evropský šampionát v Pardubicích to svoji
Němka M. Kriegisch na HUEPFENDER STEIN.
úvodní disciplinou jen naplno potvrdil.
O bronzové místo přišla nejprve 20 body za zastavení v crossu + penalizací za čas. K nim pak přidala
Sucho a vedro
i 4 body na parkuru a propadla se tak až na 41.
Jak jsme již zmínili, naopak sobota 9. srpna propříčku. Z bronzu se tak radovala její národní kolegykázala, že si naši jezdci kvalifikační podmínky nevyně L. Dissmann (SANTA’S LITTLE HELPER) po
bojovávali zbytečně. I když se při prvém shlédnutí
drezúře čtvrtá.
mohl některým návštěvníků českých soutěží všeI když v týmové soutěži od prvé chvíle vedlo
strannosti zdát kurs terénní zkoušky poněkud snadNěmecko, nakonec se z medailí radovali jezdci Itáný, průběh soutěže ukázal, že obtížnost byla zvolelie, Francie a Belgie. Nejlepší Italové měli své čtyři
na dobře.
jezdce na 4., 7., 10. a 11. místě. Na Němce zbyla
Pochopitelně své sehrály i povětrnostní podmínaž čtvrtá příčka před pátým Polskem. To předjelo
ky. Ty by se daly charakterizovat dvěma slovy –
tak ve všestrannosti silné státy jako je Velká Britásucho a vedro. To zažíváme uprostřed léta všichni
nie, Irsko nebo Švýcarsko. Posledními z desítky klaa nejen u nás. Nebývale vysoké teploty sužují téměř
sifikovaných byli zástupci Holandska a Švédska.
celou Evropu. Při této příležitosti se však ještě vraťTak zase někdy příště
me na drezúrní obdélník. Ten byl postaven na trávě
na kolbišti za hlavní tribunou. Pro opracování byly
Evropská premiéra na našem území je za námi.
postaveny ještě další dva korektní obdélníky. Oproti
Pokud si odmyslíme sportovní neúspěch, premiéra
tomu soutěžnímu však byly zcela suché. Na kolbišti
nadmíru zdařilá. Co se týče Pardubic, myslím si, že
však pořadatelé dokázali v současné Evropě téměř
si ještě v budoucnu o nějaký ten šampionátek
nemožné. Neustálým dlouhodobým zavlažováním
mohou klidně znovu požádat. Doufejme jen, že
vytvořili ze soutěžního místa pro drezúru a skok
u toho již budou i diváci celoplošných TV a že
budou moci fandit i českým jezdcům.
jedinou sytě zelenou oázu uprostřed, spíše pro
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Matějka do
Donaueschingen
Sledování evropského šampionátu ve dnech 21.24. srpna dostává pro příznivce skokového sportu
v ČR novou dimenzi. Česká republika totiž bude
mít, při ME v Donaueschingenu, svého zástupce.
Tato překvapivá zpráva dorazila z Chomutova.
O účast v Donaueschingenu projevil zájem náš
reprezentant M. Matějka s koněm EFKUSWEG.
Tento v letošním roce velmi aktivní reprezentant se
poněkud nečekaně neobjevil v sestavách pro CSIO
Budapešť a Bratislava. Vše se však rozhodl vynahradit v letošní evropské soutěži číslo jedna. Jak
nám sdělil M. Matějka, společně s evropským šampionátem budou probíhat v Donaeschingenu i soutěže paralelního CSI. V případě, že se ukáže obtížnost kvalifikací nad síly koně, bude naše dvojice
pokračovat v soutěžích CSI.
Veškeré podrobnosti o blížícím se Mistrovství
Evropy v Donaeschingenu naleznete na
www.chi-donaueschingen.de

Horse Festival
Valkenwaard
Jak jsme již referovali ve dnech 25.-27. července
a následně pak ve dnech 8.-10. srpna se prestižních skokových závodů v holandském Valkenwaardu zúčastnil zástupce JK Všemily K. Papoušek.
Bohužel internetové stránky přinášející výsledky
z prvého turnaje nejsou funkční a tak se musíme
spokojit pouze s informací, že ve Velkou cenu prvního mítinku dokončil K. Papoušek na CATRICK
ORION s 6 tr. body.
V každém případě se však všemilští rozhodli
v Holandsku vytrvat a pokračovat v soutěžích i při
druhých závodech.
Ty zahájila nejprve KIBARA vstupem do soutěže
D. Burke Prix (do 135cm), která byla prvním kolem
malé túry. Čtyři tr. body stačily ve výborné konkurenci na 58.místo. Stejný výsledek docílil i KODARCO startující však v nejlepší společnosti v zahajovacím skákání do 150 cm. Jemu stačila jedna chyba
na 30. místo.
V sobotu pokračovala KIBARA dalším kolem
malé túry a s 10 body skončila na 39. pozici. Mezi
mladými 6ti a 7mi letými koňmi nastoupila dvakrát
i 7l. VINEA. První ranní skákání (do 130 cm) dokončila nejprve s jednou chybou a odpoledne pak se
dvěma chybami.
Radost K. Papouškovi pak udělal CATRICK
ORION. Ten se v soutěži do 140 cm dostal do rozeskakování mezi dvacet nejlepších. Výkonem 1 tr.
bod si pak vybojoval 9. místo. Prvenství získal Norman dello Joio na QURIEL.
Neděle pak patřila finálovým vyvrcholením. Mezi
mladými koňmi získala VINEA za 4 tr. body 33.
místo v Young Horses Prix, když si prvenství odnesl
Brazilec P. Veniss s MELODIE DE BOURGOGNE.
Ve střední túře bojoval CATRICK ORION v Brauerei
Konrad Prix (145cm s rozeskakováním) a také po
jedné chybě obsadil 41. místo. V rozeskakování 27
dvojic si vítězství odnesla L. Howard na YOUP
z USA.
Mezi nejtěžší společnost se pak odvážil KODARCO a soutěž do 150 cm s rozeskakováním nesla
název Memoriál R. Nieto. Zde byla již obtížnost
velká a odpovídá tomu i výsledek K. Papouška 30
bodů, který stačil jen na 58. příčku. Mezi osmi bezchybnými se nakonec radoval W. Schellekens na
STAPPęS AEROBIC z Holandska. Podrobnosti
naleznete na www.scg-nl.nl

Spřežení v Šinkvicích
Jezdci spřežení se sešli k dalšímu národnímu
závodu ve dnech 8.-10. srpna v malebném prostředí jihomoravské obce Těšany. Ve vozatajské společnosti je však známější jméno Šinkvice. Jezdecká
společbnost Šinkvický dvůr, za kterou startují otec
a syn Jirgalovi, byla také hlavním pořadatelem soutěží jedno a dvouspřeží. Ty se zde jedou na počest
KOROKA, legendárního vítěze Velké pardubické,
který zde trénoval a také zemřel.
V páteční drezúře dvojspřeží byl nejlepší
J. Nesvačil st. (Sv Ján Jihlava). V sobotním maratonu však kraloval domácí M. Jirgala, který si již
prvenství nenechal vzít. Druhý skončil v celkové klasifikaci otec L. Jirgala před J. Nesvačilem st.
V jednospřeží si prvenství odnesl J. Exnar (Havlíčkův Brod) před M. Šimkovou a V. Coufalíkem.
G. Seibertová

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Společně s Evropou v Saumuru Letos poprvé
Drezura
o Pohár

Česká juniorská drezúra má za sebou další evropskou zkušenost. Ve dnech 23.- 27. července se juniorští reprezentanti L. Půlpánová (17 let) a R. Carva
(18 let) zúčastnili juniorského šampionátu Evropy
v drezúře. L. Půlpánová reprezentovala ČR v sedle
DAF ONDRÁŠ a R. Carva s TEREZOU.
Společně s našimi juniory byl ve Francii i trenér
Z. Beneš, který nás o průběhu celého zájezdu informoval: „Letošní evropský šampionát se konal ve velkolepém historickém areálu jezdecké školy L’Ecole
Nationale d’Equitation v Saumuru. Toto jezdecké
středisko či spíše neuvěřitelně rozsáhlé hipologické
centrum spravují hned tři francouzská ministerstva.
Ministerstvo armády, zemědělství a kultury. Základní
stav je 1200 koní a o rozsáhlosti areálu svědčí to, že
se nikomu z naší výpravy nepodařilo spočítat drezúrní
obdélníky. Jenom účastníci šampionátu měli k dispozici čtyři pracovní obdélníky + jeden soutěžní. Na

našim, protože v té mohli startovat jezdci z 16 až 36.
pozice. Mezi osmi juniorskými týmy získaly medaile
celky Holandska, Německa a Švédska.
V jednotlivcích se nakonec ze zisku zlata radovala
Holanďanka A. van der Berg na MIX před německými
zástupci D. Viebrock s WILI THE KID a K. Sprehe
s WYOMING.
V týmové soutěži mladých jezdců sice Němci
Holanďanům porážku oplatili, ale v jednotlivcích se ze
zlata radovala opět Holanďanka T. Zweistra (HEXAGON’S KYRIAN) před dvěma německými jezdci A.
Viebrock na DIRECTEUR a J. Werndl s DUCHESSE.
Naši reprezentanti sice nedosáhli na vyšší mety,
ale za svá vystoupení se rozhodně nemusí stydět.
Odměněni aplausem byli i při společenském večeru,
na který si museli všichni účastníci připravit pětiminutový program přibližující jejich zemi. Oba naši jezdci
nejprve anglicky pohovořili o České republice a nakonec představili zhruba osmi stovkám diváků pravou
českou polku. Vedle sportovních zkušeností si tak
oba naši juniorští reprezentanti
přivezli domů i cenné společenské zkušenosti.“
Podrobnosti o drezúrním
juniorském ME v Saumuru
naleznete na
www.saumur.org nebo na
www.cadrenoir.fr

Voltiž
Středisko v Saumuru prožívá
skutečně rušné léto a již za dva
týdny vystřídali drezúristy
o evropské kovy bojující voltižéři. Jak jsme přinesli v Jezdci č.
15 ČR tentokrát nevyslala svého
zástupce do týmové soutěže.
Nechyběli jsme však v individuálních soutěžích jak žen tak
mužů. Zde nás reprezentovali: v
soutěži mužů - P. Eim (Voltiž
Tlumačov) a O. Svoboda (Javorník Trojanovice) a mezi ženami H. Vilímková (Voltiž Tlumačov),
J. Wolfová (Frenštát p. R.) a
J. Sklenaříková (Lucky Drásov).
Naše drezurní equipa v Saumuru - zleva: R. Carva, Z. Carvo- Vedoucím našeho týmu byla
vá, V. Carva, L. Půlpánová st., L. Půlpánová ml., K. Rohánková nová manažerka voltižní komise
M. Mikulková.
(tlumočnice) a Z. Beneš
Po prvním kole potvrdil své
kvality především
P. Eim (Tlumačov), který skonvšech byl pochopitelně shodný terén z mořského
čil po povinné a volné sestavě na 9. místě a po finálopísku. Na dalších dvou obdélnících probíhaly národní
vé povinné byl dokonce sedmý.
soutěže a na dalších pak speciální školní soutěže.
O postup mezi nejlepší si řekla v ženách i J. WolfoVšech jsme se skutečně nedopočítali, ale jen těch
vá, která dokončila základní kolo na 13. místě. Další
soutěžních jsme viděli čtrnáct. Dále je v Saumuru 150
naši závodníci na finále nedosáhli. J. Sklenaříková
km jezdeckých cest, řada kolbišť a osm krytých hal.
skončila na 31. místě, H. Vilímková na 33. a O. SvoCelý šampionát měl pochopitelně i velikou spoleboda na 19. místě.
čenskou úroveň a vynikající organizaci. Tu zajišťoval
Finálový souboj již jen potvrdil rozložení sil.
vysoce odborný, ale zcela nekompromisní organizačP. Eim skončil v celkovém pořadí na 8. místě. Zlato si
ní tým, který nepřipustil nikomu žádné úlevy. Ze
odnesl Francouz M. Lang před německou dvojicí
všech těchto hledisek byla již samotná účast v SauJ. Bayer a K. Vorberg.
muru velikým sportovním i společenským zážitkem.
V ženách jsme díky J. Wolfové získali 16. finálové
Samotný šanmpionát zahájil v úterý 22. července
místo. Prvenství si odnesla Němka N. Zülow před
veterinární přejímkou. Z celkově předvedených 51
Dánkou R. Nielsen Laumann a domácí M. Bousignac
koní prošlo přejímkou 48, včetně obou našich. Každý
Dumont.
účastník mohl startovat pouze s jedním koněm. Do
V týmech si zlato odvezli cvičenci Německa před
Saumuru si sice mohl přivézt jednoho náhradního
Švýcary a Poláky. Opět těsně čtvrtí skončili výborní
koně, ale již před první veterinární přejímkou se
Slováci před týmem Itálie. Podrobnosti naleznete na
musel každý rozhodnout pro favorita.
www.saumur.org
Letošní juniorský šampionát byl také prvním, při
kterém se o účasti rozhodovalo nejen na úrovni
národních federací, ale každý jezdec si musel navíc
nominaci výkonnostně vybojovat. Oba naši jezdci tak
jsou první v historii, kteří startovali na základě své
prokázané výkonnosti.
Ve středu 23. července byly na programu zahajoDva čeští jezdci se sešli na závodech 8. srpna
vací soutěže a ve čtvrtek již zahájil samotný šampiov německém městě Traisa. P. Veselovský sem přinát. Sportovně technické podmínky letošního mistrovvezl hřebce CALITA 8, o jehož úspěších v Německu
ství předepsaly jezdcům tříkolovou soutěž jednotlivců.
jsme již psali. Cílem tohoto zájezdu bylo získat
Ta se skládala ze vstupní úlohy JD 2003, která byla
umístění do 5. místa v klasické soutěži –M- (do
zároveň soutěží družstev. Z této první úlohy pak
135cm), aby byly splněny kvalifikační předpoklady
postupovalo nejlepších 25 dvojic do druhého kola,
pro případnou účast v německém bundesšampionákterým byla úloha JJ 2003. Po součtech pak čekalo
tu 6ti letých koní. CALITO s německým jezdcem
na posledních 15 finalistů třetí kolo a tím byla volná
R. Murmannem skončil hned při svém prvním startu
sestava úrovně JJ 2003.
na 5. místě a kvalifikaci má tedy splněnu. Ve stejné
Na startu juniorské soutěže byli zástupci 17 států.
soutěži s výsledkem 8 tr. bodů startovala i L. PoláAni jednomu z našich jezdců se sice nepodařilo proková na RAINBOW STAR.
bojovat do druhého kola. R. Carvu postihla poněkud
Zatímco CALITO již v pátek cestoval zpět do ČR,
sportovní smůla. Předvedl poměrně dobrý výkon, ale
L. Poláková pokračovala v soutěžích. V sobotu
nevyhnul se hrubé chybě a obsadil poslední 48. příčdokončila skok do 145 cm s 12 tr.body. V neděli
ku. L. Půlpánová byla hodnocena lépe a skončila na
čekala naši dvojici nejobtížnější soutěž do 150 cm
39. příčce. I pro ní však cesta do dalších bojů zůstala
uzavřena. Bohužel ani soutěž útěchy nebyla určena
(S*), kterou dokončila se 7 tr. body.

CALITO a RAINBOW
STAR v Traise

-3-

CSIO Budapešť
Česká skoková reprezentace se tradičně na
počátku léta vydává na středoevropské turné po
dvou CSIO. První je v Budapešti a to letošní se zde
konalo ve dnech 31. července - 3. srpna a to druhé
v Bratislavě. To je pravidelně o týden později, letos
od 7. do 10. srpna.
Český tým odejel do Budapešti podle plánu ve složení A. Opatrný (CRAZY LOVE, SILVIO), M. Šoupal
(ČARAS, GRANNA ARGENTINA), J. Skřivan (LABE
JAMES, ANDOLPH WEPOL) a J. Papoušek (AMARCORD, GEMINI T).

Poslední voda v Evropě
Přesto, že v současnosti panují v celé Evropě
katastrofální sucha, maďarští pořadatelé ještě stihli
poslední deště. Bohužel v Budapešti pršelo v zahajovací čtvrtek a ještě i dopoledne v pátek také spíše
tropickým způsobem. Voda visela z nebe v proudech
a kolbiště centrálního budapeštského závodiště toho
mělo za nedodlouho dost. Terén se měnil před
očima a skákalo se na velmi těžkém terénu. Páteční
dopolední program byl dokonce zrušen, aby se kolbiště přeci jen ušetřilo na Pohár národů. I tak však
byl povrch velmi těžký. Naštěstí však déšť ustal, ale
byl ihned vystřídán poměrně vysokými teplotami.
K prestižní soutěži Samsung Nations Cup nastoupil poprvé v této sezóně i český tým. Podle pátečních
výsledků se v našem družstvu objevily tyto dvojice:
J. Skřivan - LABE JAMES CAC LEASING, J. Papoušek - AMARCORD, M. Šoupal - GRANNA ARGENTINA a A. Opatrný - CRAZY LOVE.
V konkurenci dvanácti družstev nasbírali naši
jezdci v prvém kole 25 tr. bodů. J. Skřivan absolvoval s 20 body, J. Papoušek při své pohárové premiéře předvedl velmi slušný výkon a inkasoval 8
bodů, M. Šoupal měl 13 a A. Opatrný 4 tr. body.
Stejného výsledku dosáhl i tým Polska a spolu
s nimi jsme byli ex equo osmí. Pořadatelé však
poněkud nečekaně nekompromisně rozhodli, že
postupuje pouze osm celků a tak podle součtu časů
do druhého kola postoupili Poláci. Z vítězství se
nakonec radovali Švýcaři před domácím celkem
a Itálií. Za našimi skončil tým Estonska, Slovenska
a Egypta.
V pátek pak začalo další trápení našeho týmu. Tropická vedra, která přepadla promoklou Budapešť
začala silně sužovat koně ustájené v hale, která se
změnila v teplovzdušnou troubu. Navíc terén byl natolik po Poháru zničen, že pořadatelé začali do kolbiště
navážet písek a tím zachránili sobotní program.
Zde jsme získali jedno 2. místo, když A. Opatrný
a SILVIO skončili o sekundu horším časem ve skoku
do 140 cm za Estoncem U. Raag na TOPAAS N.
V této soutěži byl ještě M. Šoupal a ČARAS desátí.
Následoval i terénem velmi obtížný skok do
150 cm s rozeskakováním. To uniklo jen velmi těsně
A. Opatrnému na CRAZY LOVE, kteří dokončili
s jedním shozením. Zde startoval ještě J. Skřivana
a ANDOLPH WEPOL, ale inkasoval 16 bodů. Zvítězil
G. Kubiak na ORKISZ (POL).
V neděli již kolbiště oschlo a navezený písek naopak začal koním klouzat a tak trápení s povrchem
pokračovalo. V Malé ceně (145 + rozeskakování) byl
nejlepší opět A. Opatrný (CRAZY LOVE). Ten se
dostal do rozeskakování mezi nejlepších 14 dvojic.
To zajel velmi rychle a dosáhl druhého nejlepšího
času, bohužel jedna chyba jej odsunula až na 12.
místo. Těsně před branami rozeskakování zůstal, po
lehké chybě, J. Papoušek na GEMINI T. J. Skřivan
a LABE JAMES CAC LEASING měli 8 bodů a
M. Šoupal na ČARAS 12.
Ve Velké ceně jsme měli čtyři zástupce. Nejlépe
si opět vedl A. Opatrný. Ten se SILVIO skončil po
jedné chybě, společně se sedmi dalšími jezdci, na
ex equo 7. místě. Protože před ním byli jen dva
jezdci z východní zóny ligy Světového poháru a na
sedmém místě pak další dva jezdci, nějaké pohárové body na Alešovo konto určitě přibyly. S výsledkem 9 bodů mohl být spokojen i M. Šoupal
s GRANNA ARGENTINA. J. Papoušek na AMARCORD docílil výsledku 13 bodů. Pro tohoto jezdce
byla takto obtížná soutěž především zkušeností
a tudíž i tento výsledek je dobrý. Poslední z naší
čtveřice skončil J. Skřivana na ANDOLPH WEPOL
s 16 body.
Z prvenství se radoval Němec H. Wenz na
RACORD M. Spolu s ním se o vítězství rozeskakovali
další čtyři jezdci.

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

CSIO Bratislava
Z Budapešti se náš tým přesunul do Bratislavy,
kde J. Papouška vystřídal J. Pecháček (PAPAYA,
VENEUR). Oproti Budapešti, která přeci jen podle
vyjádření účastníků ve svém vývoji poněkud stagnuje, Bratislava se stále více stává lídrem středoevropské oblasti. Středisko Slávie je stále zdokonalováno
a již mnoho let snese srovnání s nejlepšími světovými centry. Letošní CSIO také postoupilo do té nejtěžší kategorie a bylo na úrovni čtyř hvězd.

Jako doma

z prvého kola. V něm chyboval na posledním skoku
v závěrečném dvojskoku. Ve druhém kole pak shodil
na témže dvojskoku, ovšem na první překážce. Dvacet
bodů tak posunulo náš tým na konečné 8. místo. Zvítězila Belgie před Itálií a Švýcarskem.
Z dalších výsledků uveďme ještě velmi vyrovnané
výkony M. Šoupala. Především na ČARAZ absolvoval pěkné parkury většinou s jedinou lehkou chybou.
Dařilo se i J. Pecháčkovi na PAPAYA. V rámcové
sobotní soutěži do 135 cm to byla ještě chyba, ale
v závěrečné nedělní Malé ceně Bratislavy získala
tato dvojice po bezchybném rozeskakování 9. místo.

O náš tým se starali slovenští
hostitelé vzorně. Koně byli v pokračujících vedrech výborně ustájeni
a tak se všichni cítili opět jako
doma. Pochopitelně jako doma se
cítil určitě především J. Pecháček,
který se k zahraniční reprezentaci
jako člen národního týmu vydal po
jisté přestávce. Navíc v týdnu po
svých neuvěřitelných šedesátinách.
Ve dvou zahajovacích soutěžích to
byl právě on, který docílil jediného
bezchybného výsledku a ve skoku
do 140 cm skončil s VENEUR na 16.
místě.
K pátečnímu Poháru nastoupili
naši ve složení J. Pecháček - VENEUR, J. Skřivan - LABE JAMES CAC
LEASING, M. Šoupal - GRANNA
ARGENTINA a A. Opatrný - SILVIO.
V konečném hodnocení úrovně soutěží v Bratislavě zaznělo, že i když
se na první pohled nezdála obtížnost
tak velká, při samotných výkonech
se ukázalo, že parkury byly skutečně velmi obtížné. Ve srovnání
s Budapeští, kde stály skoky rozměrnější, měli v Bratislavě mnozí jezdci
daleko více problémů. Důvodem
mohlo být jak již přes týden trvající
Foto T. Krůta
vedro, které se jistě podepsalo na
únavě koní, tak délka parkúrů. Ty
byly v Bratislavě výrazně delší a tak M. Šoupal - GRANNA ARGENTINA
i to koním soutěže ztížilo. V konečJeště lepší zde byl A. Opatrný, který po výkonu 0+0
ném hodnocení tak jezdci letošní Bratislavu viděli
skončil pátý.
jako velmi obtížnou.
Platilo to pochopitelně i pro Pohár národů.
Grand Prix Bratislava byla pak skutečným vyvrV prvém kole inkasovali naši celkových 12 bodů.
cholením. Ze startovního pole 56 dvojic dokázala
Nulou se blýsknul J. Skřivan, velmi dobře zajel
pouze čtveřice koní absolvovat bez chyby. Bohužel
M. Šoupal (8 bodů), škrtal se J. Pecháček (13) a
v boji o prvenství jsme nikoho neměli a zvítězil BelgiA. Opatrný inkasoval 4 body. Tento výkon stačil na 6.
čan N. Bruynseels na DOMINO DE FEL. Nejlépe si
místo a postup mezi devět nejlepších celků.
vedl A. Opatrný se SILVIO, který po chybě skončil ex
Do druhého kola nakonec nenastoupil M. Šoupal.
equo šestý. J. Skřivan a LABE JAMES předvedli
Bohužel výkon z prvého kola již nezopakoval J. Skřivýkon se 12 body, M. Šoupal a GRANNA ARGENTIvan a LABE JAMES, kteří dokončili s 16 body. Naopak
NA se 16 body a téměř na konci startující J. Pechávše zachraňoval J. Pecháček a VENEUR, kteří byli
ček na VENEUR po dvou shozeních vzdal.
bezchybní a A. Opatrný téměř zopakoval svůj výkon
Podrobnosti naleznete na www.jazdectvo.sk

Kam dále?
Pro většinu našich reprezentantů nyní sezóna
pokračuje opět domácími soutěžemi. Ať to již budou
závody ve Staré Roli, či další kola ČSP v Brně Líšni
či v Plzni. Jediným kdo se chystá za dalšími body do
Světového poháru je A. Opatrný. Ten by měl ve
dnech 28.-31. srpna startovat s koňmi COLOMAN,
CRAZY LOVE a SILVIO při CSI-W v Kijevě. Tato trojice se poté vrací do Čech k CSIO Poděbrady, ale
A. Opatrný bude pokračovat dál na východ a ve
dnech 4.-7. září bude startovat s GRAND a novou
akvizicí stáje 8l oldenburským CORNETTO na
CSI-W v Moskvě. O start v Kyjevě projevil zájem i
K. Papoušek a tak na Ukrajině bude mít pravděpodobně A. Opatrný partnera.
Ostatní naši jezdci se po CSIO Poděbrady soustředí ještě na jeden zahraniční start a zatím není
jisté zda se vydají do Záhřebu či do Atén.

Sportovní
kalendáﬁ
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Černožice
ZL-S
Černuc
Z-L
Manětín
Z-T
Černožice
Z-S
Letohrad
ZL-S
Nová Amerika
MČR reining
Sobotín
Z-L + pony
Námešť na Hané
Z-ZL
Hamry
ZM-ZL
Všetice
ZM-L
Písek
KMK ZL-S, PREM. ST
Stará Role
L-T, PREM. ST
Hradec Králové MČR děti/S+D
Frenštát p.R. L- PREM. ST ČSP
Loučeň
Z-L
Kunčice
D/Z-S
Slavkov u Brna
ZM-L
Frenštát p.R.
KMK ZL-S
Zábřeh na Mor. MČR endurance, CEI*/***
Páterov
ZM-PREM.T
Humpolec
C/finále ZP
Brno – Líšeň
ZL-PREM.T ČSP
Albertovec
KMK ZL-S
Záryby
ZM-L
Přítoky
ZM-L
Letohrad
Z-L
Čepí u Pardubic
ZM-L
Albertovec
ZL-PREM.ST
Louňovice
ZM-S
Přeštěnice
D/Z-S
Stará Role
D/L-TT
Sviadnov
Z-S
Most
Z-PREM.S
Rychnovek
Z-L
Náměšť n.Oslavou
Z-L
Troubky
ZM-L
Plzeň
Z-T, ČSP, PREM. ST
Frenštát p.R.
ZL-S, D/Z-L
Mělník
D/Z-L
Čakovičky
ZM-L
Kosova Hora
Z-L
Mažice
ZM-L
Čepí u Pardubic
ZM-L
Hybrálec
ZM-L
Lhota u Konice
E/ZM-Z
Ostrava – Hrabová
ZM-L
Velká Polom
Z-S
Hlučín
ZM-ZL, D/Z-L
Páterov
ZM-S
Jemčina
ZM-ST
Vondrov
ZL-ST
Mar. Lázně
D/L-S finále KMK
Skaštice
ZM-S, D/Z-L
Karviná
L-ST
Čejkovice
ZM-ZL
Mariánské Lázně
CDI***
Pardubice
Z-L, A/L
Dvoreček
C/Z-L
Kutná Hora
Z-S
Záryby
ZM-L
Měník
V/A-D
Dražka
Z-L
Nymburk – Hořátev
Z-S
Klatovy Luby
Z-L
Hlinky
ZM-L
Olšany
Z-S
Slavkov/Otice
Z-S
Horka nad Moravou
Z-L
Ostrava St. Bělá
finále KMK
Mělník
ZM-ST
Sviadnov
Z-S
Dolní Moravice
ZM-S
Slavkov u Brna
ZM-L
Přeštěnice
Z-L

V Jardy zatím 15 družstev

Foto T. Krůta
A. Opatrný - CRAZY BOY

Těsně před konečným termínem přihlášek pro
světový šampionát dvojspřeží ve francouzském
Jardy (17.-21. září), je známo zatím 15 přihlášených států. Společně s našimi reprezentanty se o
světové medaile utkají i jezdci Dánska, Španělska, Belgie, Holandska, Austrálie, Portugalska,
Slovenska, Argentiny, Německa, Maďarska,
Holandských Antill, Francie a Lucemburska. ČR
by měli reprezentovat J. Nesvačil st., L. Jirgala a
J. Kohout a jako čtvrtý je v pořadí J. Hrouda.
V prvních materiálech jsou již i parametry
maratonu: úsek A. 7 200m – 15km/hod, úsek D
100m – 7km/hod, úsek E 7 800m - 14km/hod.
Podle předběžného programu budou soutěžící
pro drezurní zkoušku rozděleni do tří skupin. Sku-
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piny 1 a 2 budou startovat ve čtvrtek 18. září od
8.00 a od 13.30 hod., skupina 3 pak v pátek
19. září od 8.00 hodin. Společně se světovým
šampionátem budou v Jardy probíhat skokové
soutěže čtyřhvězdičkového CSI. Ty začnou v
pátek 19. září v 13.15 hodin.
Sobota bude patřit maratonu od 9.00 do 17.30
hodin a současně budou od 11.00 probíhat i skokové soutěže.
V neděli se budou soutěže spřežení a ve skocích na kolbišti střídat a vše zakončí závěrečný
ceremoniál v 18.00 hodin.
Třídenní vstupenka stojí 45 Euro, dvoudenní
pak 30 Euro. Kompletní program a veškeré informace naleznete na www.aso-equitation.com

Z. Žíla na GRAF CZECH z Mustangu
Lučina a bronz T. Bajnar na MGT
DIAS z MGT Ostrava.
V ženské kategorii byly jen tři soupeřky se čtyřmi koňmi a měly předepsané soutěže L+S. Mistrovský titul si
zajistila I. Biolková s MARION 3
z Trojanovic.
(jge)

CCI** Humpolec ČSP v Jemčině
Seriál mistrovských bojů o tituly roku
2003 pokračoval ve dnech 25.-27. července v Humpolci. Dvě sady medailí
čekaly na mladé jezdce a seniory soutěžící ve všestrannosti. Vedle soutěže
–ZL- zde byly vypsány mezinárodní soutěže CIC* a CCI**. První úroveň posloužila současně k souboji o titul mladým
jezdcům, druhá pak tradičně seniorům.
CIC* přilákalo do Humpolce zahraniční konkurenci. Ta dorazila z Maďarska,
Slovenska a Itálie. Plných 21 účastníků
z třiceti bylo však našich.
Po drezúrách to vypadalo, že má vše
pevně v rukách naše jednička J. Hatla
(KARLA), který si do Humpolce „odskočil“ ze svého anglického pobytu. Prvenství si držel i po terénní zkoušce a tak
bylo velkým překvapením, když jej dvě
chyb na parkúru sesadily z první až na
třetí příčku. Radovat se mohl Maďar
L. Egyed na FIGARO. Od prvního místa
jej však oddělila chyba na parkuru a tak
si nakonec prvenství v mezinárodní soutěži odnesla svěřenkyně J. Cipry mladá
jezdkyně L. Saifrtová na DENISA 2 z JŠ
Pastviny Pilníkov. Ta se pochopitelně
radovala i ze zisku zlaté medaile
v národním šampionátu. Stříbro si odnesl K. Polák s HAMLET (Kocanda) v otevřené soutěži čtvrtý a bronz P. Chvojka
na GOYA (Chvojka Stolany) v CIC* pátý.
Vrchol naší domácí mezinárodní
sezóny ve všestrannosti CCI** v Humpolci letos neoslovil žádného zahraničního účastníka a tak se diváci museli spokojit pouze s domácí konkurencí. Tu
reprezentovalo sedm dvojic. Do crosu
pak již nenastoupil L. Vrtek pro zranění
BEAUTY. Mistrovská soutěž měla sice
o jednoho startujícího více, ale i tak byl
program nejtěžší české soutěže všestrannosti poněkud skromnější.
I v této soutěži po drezúře jasně vedl
J. Hatla na AMICUS K (Radimovice).
O své vedení nepřišel ani po terénu,
i když zde svůj náskok díky 6 bodům za
čas poněkud zmenšil. Na skocích však
tentokrát nebyl J. Hatla ve formě. Opět
dvě chyby jej sesadily nejen z vedení
mezinárodní soutěže, ale pochopitelně
i národního šampionátu. Po dvou letech
se ta na trůn vrátila R. Marková na
TARAS (Remark), která prošla soutěží
bez problémů. J. Hatla se musel spokojit
s druhým místem a třetí skončila R. Dvořáková s BEATRICE (Cavalier Rynárec).
Pořadí v obou soutěžích bylo totožné.

Foto J. Bělohlav

R. Marková - TARAS

Inzerce

Další kolo Českého skokového
poháru se konalo ve dnech 2.-3.
srpna v Jemčině. Na start soutěží se
tentokrát dostavila skromnější startovní pole. V nedělním –S- startovalo
16 dvojic a diváci viděli rozeskakování čtyř koní. O prvá místa se však rozdělili pouze dva jezdci, když zvítězil
J. Kincl na LERY a současně obsadil
i třetí místo s AC ATOM (Horymas
Horní Město) a 2. a 4. místo patřilo
P. Dohnalovi na RADOST 1 a BÁZE
(Stáj Rohan). Postupná obtížnost do
140 cm se žolíkem patřila D. Fialkovi
na ADRIAN OIL TEAM (Supreme
Opava), který také zvítězil ve skoku
mohutnosti (195 cm).
Před Velkou cenou Jemčiny se
ještě na startu –ST- objevilo devět
dvojic a jediný bezchybný byl V. Tretera na LUSSI (Stáj Tretera). Tento
jezdec potvrdil nejlepší formu i v závěrečném –T- a zvítězil jako jediný bezchybný i ve Velké ceně Jemčiny a stal
se tak vítězem sedmého kola ČSP.
Osmnáct získaných bodů jej vyneslo
na 11. místo. Na dalších místech se
umístili M. Vítek (LORD) ze Stáje Bradáčův dvůr před Z. Tothem (MICHELLE DE LA BRYÉRE) ze stáje Belcredi, J. Kinclem (LERY) a pátá příčka
patřila opět V. Treterovi tentokrát na
CALANDRO. Šestý skončil D. Fialka
na LARCON OIL TEAM.
Na čele ČSP je stále J. Papoušek
se 76 body, ale body z Jemčiny upevnily pozice na čele bodování D. Fialkovi a J. Kinclovi, kteří jsou současně
druzí (66). Mezi finálovou čtyřkou je
dále ještě A. Opatrný s 53 body.

Karel po třicáté
Ve svém tradičním termínu – první
zářijový víkend, se v Mělníku uskuteční jubilejní 30. ročník Ceny Karla IV.
V prvních ročnících byla však pouze
jednodenní s vrcholem v –L-, později
dvoudenní s hlavní soutěží –S- a nyní
je již mnoho let třídenní a hlavní soutěž je -ST-.
Členové JK Mělník připravují akci
s pečlivostí i přes to, že letos ve svém
areálu pořádají celkem 26 dnů skokových soutěží, 10 dnů drezurních,
7 ZZV a řadu dalších „malých“ akcí.
Jednou z posledních úprav byla rekonstrukce pískového povrchu kolbiště.
Na Mělníku slavil se stavbou parkurů největší úspěchy Jan Šíma, a tak
na jeho parkury se mohou těšit účastníci i tentokrát. Na webových stránkách www.jkmelnik.cz najdou zájemci nejen proposice, ale i možnost přihlášky on-line.

Podzimní šampionát
mladých koní
Jak jsme informovali v Jezdci
č.4/2003 novinkou letošní sportovně
chovatelské sezóny bude Podzimní
šampionát mladých koní. Ten pořádá
Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka chovaného v Čechách a je
určen nejlepším 5ti, 6ti a sedmiletým
koním. Pro šampionát bude na základě potvrzené výkonnosti vybráno cca
90 koní. Pořadatelé upozorňují všechny zájemce o účast na tomto šampionátu, že poslední termín závodů, které
mohou být potvrzeny jako kvalifikační
pro Podzimní šampionát, je 24. srpna.
Uzávěrka přihlášek k šampionátu
(19.-21. září na kolbišti JK Baníku
Ostrava ve Staré Bělé) je 1. září. Rozhodující je termín doručení. Přihlášky
zasílejte na adr.: MVDr. Vít Holý,
Hřebčín Albertovec, 747 23 Bolatice,
fax: 653 654 774, tel.: 608 861 219.

Derby v Hradci
V jezdeckém areálu v Hradci nad
Moravicí probíhalo 27. července jezdecké klání. Dopoledne byly na programu ukázky chovatelských linií.
Odpoledne pak soutěže závodů Hradeckého skokového derby.
Osm soutěžících bylo v hlavní soutěži skokového derby s výškou překážek do 120 cm na vzdálenosti 1200
m a nejlepší výkon předvedla domácí
E. Živníčková na NAGÁNO před
J. Kopišem s VICARIÍ ze Slovanu
Frenštát p.R. a L. Janebovou s HARFOU z JK Zubří.
V soutěži o 10 cm nižší na vzdálenost 1000 m byla mezi deseti dvojicemi nejlepší L. Michutová na SUELIN 1
z JK Podlesí, druhá L. Jarnotová na
ULTIMĚ z Deštné a třetí opět domácí
E. Živníčková, tentokrát na SAGA 4.
Týden poté (2.a 3.srpna) proběhly
v Hradci n. M. další závody, a to
Cena Hradce n. M., v rámci které se
konalo Oblastní mistrovství seniorů
severní Moravy a Slezska ve skokových soutěžích.
V Ceně Hradce nad Moravicí -ST-,
která byla také prémiovaná, bylo na
startu třicet dvojic. Pouze tři zvládly
nástrahy základního kola bez penalizace, proto přišel na řadu čas. Ten
měl nejlepší a zvítězil E. Ludvík
s KAMPOU z Velké Polomi před
Z. Žilou z Mustangu Lučina, který
skončil druhý na CARTOUCHE a třetí
na CALANTHANO.
Současně probíhalo OM seniorů
ve skokových soutěžích. Mužů bylo
na startu šestnáct a měli předepsány
dvě kola S+ST. Titul získal E. Ludvík
na KAMPĚ z Velké Polomi, stříbro

Do 7. září budou vybraní účastníci
Šampionátu (30 nejlepších v každém
ročníku) zpětně informováni o přijaté
přihlášce. Pořadatelé proto žádají aby
na všech přihláškách byly uvedeny
kontaktní adresy a tel. spojení.
Přihlásit se mohou všichni koně
(klisny, hřebci, valaši) startující na
území ČR, pro kvalifikaci jsou platné i
starty v zahraničí. Pro všechny ročníky pak propozice chystají tříkolovou
šampionátovou soutěž. Pětiletí budou
absolvovat úrovně –ZL+L+L-, šestiletí
–L+S+S- a sedmiletí –S+ST+ST-.

Drezúristé do
Hicksteadu
Tento víkend se utkají nejlepší
evropští drezúristé při Mistrovství
Evropy, které se koná v Hicksteadu
(13.-17. srpna). ČR nebude mít v
Anglii svého zástupce, protože
Š. Charvátová splnila předepsanou
kvalifikaci v posledním možném termínu a již nebyl čas na vyřízení
nezbytných formalit. Veškeré informace o průběhu evropského šampionátu v drezúře naleznete na
www.edc2003.com

Sv. Václav
dostal přednost
Pořadatelé z JK Stará Bolelsav
oznamují, že vzhledem k rozsáhlým
Svatováclavským slavnostem ve
Staré Boleslavi a s nimi spojenými
dopravními problémy na území
města, ruší jezdecké závody plánované na 27.-28. září.
O uveřejnění smutné zprávy nás
požádali zástupci společnosti In
Expo Group a JK Všemily. V neděli
27. července náhle zemřel ve věku
58 let pan Otakar Nový. Pan
O. Nový se jako organizátor soutěží ve Všemilech i v Praze na Císařském ostrově stal rychle platným
členem jezdecké společnosti a na
jaře byl zvolen i do funkcí v rámci
oblastní i celonárodní ČJF. Rozloučení s O. Novým se konalo v pondělí 4. srpna.

Podzimní cena Ústí nad Labem
Ve dnech 20.-21. září vás JK Ústí n.L a Stáj
Madar zvou na jezdecké závody. Tradiční soutěže
do stupně -T-, skok mohutnosti, kombinované
skákání vše celkem dotováno 230 000,-Kč.
Bližší informace na tel.: 606 949 212.

● Prod. 3l. kl. z m. po Latitus, po Nabuchonodozor, dále 6l. val. z m. po
Century Chief, po Renomee a dále prod. historické dámské sedlo
(boční posed). Cena dohodou, tel.: 603 585 042.
● Prodám přepravník LIAZ pro 5 koní v dobrém stavu za 150 tis. Kč.
Tel.: 603 463 422
● Prodám 7l klisnu po Watergate, skok S, březí po Arras za 100 tis. Kč.
Tel.: 603 463 422
● Nabízíme ustájeni koní a odchov hříbat v oblasti CHKO Křivoklátsko.
Rozlehlé pastviny, boxy, vazná stání. Jízdárna se skokovým mater., kruhovka, krytá hala. Možnost trenéra - drezúra, parkur, příprava na ZZVJ.
Vhodný teren pro trénink endurance. Tel: 606 320 006, 604 816 719.
● Prodám kl. A1/1 tm.hn. s odznaky, 5l. o. Deserve (GB), m. Favoritin
(GER), přiježděná, velice hodná, cena 40.000,. Kč. Tel. 728 365 036
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Kritériový
Doležal
Petr Doležal měl opět při soutěžích
KMK v sobotu 26. července v Nebanicích svůj den. Nejenže zvítězil ve
všech kritériových soutěžích, ale
radoval se i z vítězství ve dvou zahajovacích soutěžích pro KMK a získal
i další umístění. Nejprve si v sedle
ESTE SON W (JS Wagner), připsal
prvenstvi v KMK čtyřletých (-ZL-)
a z LACALETO (Bost Equistro) získal
i druhé místo. V KMK pětiletých zvítězil v sedle YELLOW MAN (Bost Equistro). V zahajovacím skákání pro šestileté (-L-) byl první na CORSÁR
(ERC Mnětice) a druhý s LAMORE
(JS Wágner) a v samotném KMK
šestiletých (-S-) na stejných koních
získal opět obě první místa. Závody
proběhly za krásného letního počasí.
Stavitelem parkuru byl J. Šíma
a komisařem J. Pellar.
V neděli pak pokračovaly závody
otevřenými soutěžemi. V závěrečném
–S- si nejlépe vedl A. Opatrný na
COLOMAN (Hořovice) před J. Jindra
– KENDY S (JS Agrosport) a M. Šíma
– NIKITA (TJ JO Cheb – Háje).
V úterý 29. července pak seriál
soutěží KMK pokračoval v Páterově
v Bělé pod Bezdězem. P. Doležal byl
opět u toho a zvítězil mezi 4letými na
LACALETO a i mezi 5letými s LICORI. Jenom prvenství mezi šestiletými
mu uniklo a komisař V. Hruška zde
na první místo zařadil hřebce RICARDO s P. Vachutkou. P. Doležal se tak
musel spokojit s druhým (CORSÁR)
a třetím (LAMORE) místem.

Zástupce firmy Böckmann
firma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všechny druhy vozíků možnost leasingu
BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

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

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

E Q U I S P O RT - D o k u l i l ová
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

Pony Pohár
Equichannelu
I letos bude sdružení Equichannel.cz oceňovat nejstylovějšího jezdce MČR pony. Pohár získá ten, kdo
dosáhne nejvyššího bodového ohodnocení během zahajovacích soutěží
na styl (pro určení pořadí se jezdci
počítá nejlepší výsledek).
Pořadatelé chtějí zdůraznit, že kvalitní sed a dovednosti při vedení koně
jsou velmi důležitou součástí jezdeckého vzdělání.
V loňském premiérovém ročníku
zvítězil Miloslav Příhoda s koněm
HINDUKÚŠ (JK PAM).
-heř-

Samsung
Super liga
Dalším kolem zařazeným do
exklusivního seriálu Samsung Super
liga byly soutěže v Hicksteadu. V
soutěži o Pohár národů získali prvenství jezdci Velké Británie. Dvěma
nulami pomohl především N. Skelton
na ARKO, ale dobré výkony podali i
ostatní členové týmu: S. Smith –
CABRI D_ELLE (4+4), R. Davenport
– LUC (0+4) a R. Smith – MR.
SPRINGFIELD (0+nest.). O druhé
příčce se rozhodlo až v rozeskakování a získalo ji Irsko před Francií.
V tabulce Super ligy byla tak po
CSIO Hickstead na čele Francie (37
bodů), jen velmi těsně před Irskem
(36,5). Vítězství v Hicksteadu
pomohlo k výraznému postupu
Velké Británii, která byla v té chvíli
třetí s 26 body.
Další kolo se pak konalo o víkendu 7.-10. dubna při CSIO Dublin.
Zde v Poháru národů zvítězila Francie
před Velkou Británií a domácím celkem. Nedělní GP of Ireland získal po
rozeskakování sedmi dvojic W. Schröder na holštýnském EUROCOMMERCE MONTREAL.
Týden před Dublinem (31.7. - 3. 8.)
při belgickém CSIO Lummen získala
nejvíce bodů do Samsung Nations
Cup Itálie před Francií a Belgií. Velkou
cenu Flander si pak odnesl domácí
D. Demeersman na QUATRO.

Vnitřní
a venkovní
boxy dle
evropských
parametrů

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

Ing. J. Kutěj
Purkyňova 446/8,
591 02 Žďár n. S.,
tel.: 566 622 774
fax: 566 631 085

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služba při nákupu sportovních koní doma
Ing. J. Hanulay
Farského 6 i v zahraničí
851 01 Bratislava - pomoc při nákupu plemenného matetel.: 07/81 52 30
riálu v zahraničí
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Výsledky
Čakovičky 12.-13.7. -Z- (58) 1. Kurková - BRANKO (Stará Boleslav), -ZL- (67) 1. Tesárek - PIERO (Tesárek), -L- (23) 1. Sloup - BEATRICE (Lysá n.L.), 2. Tesárek - ANNIE (Tesárek), 3. Urbanová - SÁGA
2 (Urban Praha), stupň. obt. do 110 + žolík (27) 1. Holíková - CARRERA (Dani), -L- (31) 1. Pálková - LOGIKA (Velvary), 2. Pourová DIAMANT (Jeřice), 3. Sloup - BEATRICE (Lysá n.L.), -S- (17) 1. Sloup
- BEATRICE (Lysá n.L.), 2. Tesárek - ANNIE (Tesárek), 3. Kopecká ADRIE (JK Poděbrady), -L+L- (4) 1. Sloup - BEATRICE (Lysá n.L.).
Páterov 29.7. KMK zahajovací pro 4l. -Z- 1. Kmínek - FREEDOM
(Rokmi), KMK 4l. -ZL- (16) 1. LACALETO - Dležal (Doležal), 2. SINUHET - Nágr (Mar. Lázně), 3. ESTE SON W - Doležal (Doležal), zahajovací pro 5l -ZL- 1. Doležal - LICORI (Doležal), KMK 5l. -L- (15) 1.
LICORI - Doležal (Doležal), 2. STAKKATA Biofaktory - Půlpán
(Remark), 3. SIMBA Kentaur - Jindra (Agrosport), zahajovací pro 6l. L- 1. Vachutka - RICARDO (TJJ Pegas), KMK 6l. -S-(9) 1. RICARDO
- Vachutka - (TJJ Pegas), 2. CORSÁR - Doležal, 3. LAMORE - Doležal (Doležal), kom. V. Hruška.
Pecínov 18.-20.7. všestrannost kvalifikace ZP Soutěž nadějí (13)
1. Kralertová - MISTERY (Jemčina), Bronzová podkova (14) 1. Šedá
- GROT (Ideas), Stříbrná podkova (15) 1. . Kralertová - AMBRA 3
(Jemčina), Zlatá podkova (6) 1. Kornalík - GIN FIZZ (JK Noki).
Humpolec 25.-27.7. MČR sen. a ml. jezdců ve všestrannosti rámcové -ZL- (26) 1. Navrátil - KARIBIK (Náměšť na Hané), CIC* (30)
1. Saifrtová - DENISA (CZE), 2. Egyed - FIGARO (HUN), 3. Hatla KARLA (CZE), mistrovství ČR ml. jezdci úroveň CIC* (5) 1. . Saifrtová - DENISA(Pastviny Pilníkov), 2. Polák - HAMLET (Kocanda), 3.
Chvojka - GOYA (Stolany), CCI** (6) 1. Marková - TARAS (CZE), 2.
Hatla - AMICUS K (CZE), 3. Dvořáková - BEATRICE (CZE), mistrovství ČR sen úroveň CCI** stejné pořadí jako v CCI*.
Nebanice 26.-27.7. -Z- 4l. 1. Hlaváčková - SEINA (JS Joko Hlaváčková), KMK 4l. -ZL- 1. ESTE SON W - Doležal (JS Wagner), 2.
LACALETO - Doležal (Stáj Bost Equistro), 3. PHIL - Nágr (JS Mariánské Lázně), -ZL- 5l. 1. Jindra - SIMBA KENTAUR (JS Agrosport),
KMK 5l. -L- 1. YELLOW MAN - Doležal (Stáj Bost Equistro), 2. FLÉTNA TEREA - Nágr, 3. FRANCIE - Šístková (oba TJ Agro Cheb - Nebanice), -L- 6l. 1. Doležal - CORSÁR (ERC Mnětice), 2. LAMORE Doležal (JS Wágner), 3. QUALITA - Aschenbrier (TJ Jezdec Dobranov), KMK 6l. -S- 1. CORSÁR - Doležal (ERC Mnětice), 2. LAMORE Doležal (JS Wágner), 3. QUALITA - Aschenbrier (TJ Jezdec Dobra-

nov), -Z- 1. Otradovec - CLÉR (JK Otradovec Mariánské Lázně),
2.Fencl - DÁMA EQUISBOY (JS Egrensis Cheb), 3.Kadlecová PAMELA (TJ JO Cheb - Háje), -Z- 1. Mazánková - DIMENZA (JK
PZOO Chomutov), -ZL- 1. Jindrová - HERIET (JS Agrosport), -L- 1.
Hlaváčková - VANESA (JS Joko Hlaváčková), 2. Chocholoušová SHARON (JS K.Vary Stará Role), 3. Kůst - GISMA (TJ Start Domažlice), -S- 1. Opatrný - COLOMAN (JS Opatrný Hořovice), 2. Jindra KENDY S (JS Agrosport), 3. Šíma - NIKITA (TJ JO Cheb - Háje).
Mažice 26.-27.7. -ZM- děti do 14 let 1. Ryvolová - VIOLA (JO
Srnín stáj Papoušek), 4 a 5 letí (23) 1. Mayer - DON 6 (Vspol Lučkovice), -Z- (64) 1. Marková - TOYOTA (Stáj Mareš Skály), -ZL- (39) 1.
Šafrata - COMTE-K (JK Louňovice), -ZL- (24) 1. Šafrata -GION - JK
Louňovice, -L- (30) 1. Šafrata - CORADO (JK Louňovice), 2. Rosecká
- ETOS (Panství Bechyně), 3. Šafrata - GION (JK Louňovice), -S- (13)
1. Mayer - MAMBA (Vspol Lučkovice), 2. Rosecká - ETOS (Panství
Bechyně), 3. Štěrba - MAMBO (JK Mlynsky Dvůr).
Mikulov 27.7. -Z- (41) 1. Prokeš - LENKA 3 (JS Prokeš), -ZL- (53)
1. Porhajmová - LIVIE (JK Alka Albrechtov), -L- (22) 1. Tretera CARERRA (Sp.stáj Tretera), -S- (9) 1. Tretera - CYPŘIŠ (Sp. stáj Tretera).
Plzeň - Bory 26. - 27. 7. Letní drezurní závody -Z 1- 2000 (9) 1.
Zubkovská - SILVÁN (TJ JS Plzeň-Bory), -JU 03- (4) 1. Malá - MAURIUS (JS Caballo), -L 1- 2000 (11) 1. Pechová - WELLINGTON (Pferdimex Tlustice), 2. Pelikánová - ANGIE (JS Pavlík Pocínovice), 3.
Ryndák - S MAN IN BLACK (Lentur), -L 5- 2000 (6) 1. Ryndák - S
MAN IN BLACK (Lentur), 2. Pelikánová - ANGIE (JS Pavlík Pocínovice), 3. Glezgová - BARTOU (JS Oskar Praha), vJ 2002 (5) 1. Sigismondi - BARTOU (JO Srnín Papoušek), 2. Gašperáková - NIKOLAJ
BURĎONSKÝ, 3. Brůhová - MODANA (obě JS Plzeň-Bory), -Z 12000 (13) 1. Pelikánová - LEGACY (JS Pavlík Pocínovice), -L 5- 2000
(9) 1. Nágrová - COMPAS K (JS Mariánské Lázně), 2. Glezgová BARTOU (JS Oskar Praha), 3. Brožová - NIKOLAJ BURĎONSKÝ (JS
Plzeň-Bory), -JD 03- (5) 1. Nágrová - ELORUS K (JS Mariánské
Lázně), 2. Glezgová - BARTOU (JS Oskar Praha), 3. Gašperáková NIKOLAJ BURĎONSKÝ (JS Plzeň-Bory), -L 0- 2000 (10) 1. Nágrová COMPAS K (JS Mariánské Lázně), 2. Bělinová - BON VOYAGE
(Urraco Sychrov), 3. Erbeková - LIPAN (MJS Brno), St. Georg 2000
(5) 1. Komenda - NADĚJE (JS Caballo), 2. Sigismondi - EXCALIBUR
(JO Srnín Papoušek), 3. Pelikánová - PAMÍR (JS Pavlík Pocínovice), IM I- 2002 (4) 1. Sigismondi - EXCALIBUR (JO Srnín Papoušek), 2.
Pelikánová - PAMÍR (JS Pavlík Pocínovice), 3. Komenda - NADĚJE
(JS Caballo).

Praha - Gabrielka 26. 7. Přebor Prahy ve skocích seniorů a juniorů pro rok 2003 ženy 1. Reinbergerová - VEST (TJ Žižka Praha),
muži 1. Vítovec - BORUVKA (Stáj Equiteam), juniorky 1. Rosická ALTIS (JK Iros Praha), další soutěže -Z- (54) 1. Hynek - GÁBINA
(Zámecká jízdárna Úholičky), -ZL- (67) 1. Vítovec - BORUVKA (Stáj
Equiteam), dvoufázové skákání 120/130 (28) 1. Vítovec - BORUVKA
(Stáj Equiteam), 2. Rosická - ALTIUS (JK Iros Praha), 3. Urbanová PRIMO (Stáj Urban).
Praha - Císařský ostrov 2.-3.8. pony dvě kola (12) 1. Vondráčková - SAKURA (Vondráček), dvouf. sk. 100/110 (27) 1. Novotný CARINO (Hřebčín Suchá), stupň. obt. do 120 + žolík (23) 1. Kraicová - SABINA, 2. Mestenhauserová - TEDDY (obě JK Mělník), 3.
Navrátil - OKLAHOMA A (Vondráček), -L- (11) 1. Navrátil - OKLAHOMA A (Vondráček), 2. Beranová - SIMON (Adéla Praha), 3. Mestenhauserová - TEDDY (JK Mělník), -ZL- (20) 1. Kraicová - ATRIUM (JK
Mělník), stupň. obt. do 120 + žolík (21) 1. Hynek - TAJNÁ (Úholičky),
2. Navrátil - OKLAHOMA A (Vondráček), 3. Kraicová - SABINA (JK
Mělník), -L- (15) 1. Veselovská - ATLANTA KALEK (Všemily), 2.
Mestenhauserová - TEDDY (JK Mělník), 3. Krajníková - CIKÁDA
(Accom Praha), -S- (10) 1. Machová - LIANA (Stáj Zámek), 2. Kraicová - VINA (JK Mělník), 3. Navrátil - OKLAHOMA A (Vondráček).
Hradec n. M. 2.-3. 8. stupň. obt. do 110 cm (26) 1. Biolková MARION 3 (Trojanovice), -L- (43) 1. Bajnar - MGT DIAS (MGT Ostrava), 2. Kučerová - SWING (Stáj Swing), 3. Nákelná - ROZLET (Stáj
Nákelný), -S- (28) 1. Žíla - GRAF CZECH (Mustang Lučina), 2. Bajnar
- MGT DIAS (MGT Ostrava), 3. Ludvík - JENY (Velká Polom), stupň.
obtí. do 120 (14) 1. Gračková - SYMPATIKA Adamantino (Javorník), S- (27) 1. Hruška - DASTELA Agromarket H+B (Opava Kateřinky), 2.
Eim - OSCAR (Tlumačov), 3. Hentšel - SALWADOR Union Banka
(Baník Ostrava). Cena Hradce nad Moravicí -ST- (30) 1. Ludvík KAMPA (Velká Polom), 2. Žíla - CARTOUCHE, 3. Žíla - CALANTHANO (Mustang Lučina), OM-muži -S+ST- (16) 1. Ludvík - KAMPA
(Velká Polom), 2. Žíla - GRAF CZECH (Mustang Lučina), 3. Bajnar MGT DIAS (MGT Ostrava), ženy -L+S- (4) 1. Biolková - MARION 3
(Trojanovice), 2. Vítková - CIVIK (Steally Vítková), 3. Biolková - NIWARA (Trojanovice).
Jemčina 2.-3.8. -ZL- (25) 1. Marková - TOYOTA (Stáj Mareš),
post. obt. do 120 + žolík (21) 1. Mayer - MAMBA (Lučkovice), -L(18) 1. Hanušová - SANTA 6 (Lučkovice), 2. Urban - DESINA (Vittoria), 3. Rosecká - ETOS (Panství Bechyně), -S- (16) 1. Toht MICHELLE DE LA BRYERE (Belcredi), 2. Mayer - MAMBA (Lučkovice), 3. Rosecká - ETOS (Panství Bechyně), skok mohutnosti (5) 1.
Fialka - ADRIAN OIL TEAM (Supreme), -S- (16) 1. Kincl - LERY
(Horymas Horní Město), 2. Dohnal P. - RADOST 1 (Rohan), 3. Kincl AC ATOM (Horymas Horní Město), post. obt. do 140 + žolík (8) 1.
Fialka - ADRIÁN OIL TEAM (Supreme), 2. Rosecká - ETOS (Panství
Bechyně), 3. Přibyl - MANIE (Belcredi), -ST- (9) 1. Tretera - LUSSI
(Tretera), 2. Fialka - LARCON OIL TEAM (Supreme), 3. Fiala - CLASSIC LADY (Leon Blatná), -T- (7) 1. Tretera - LUSSI (Tretera), 2. Vítek
- LORD (Bradáčův Dvůr), 3. Toht - MICHELLE DE LA BRYERE (Belcredi), 4. Kincl - LERY (Horymas Horní Město), 5. Tretera - CALANDRO (Tretera).
Drásov 2.8. -Z- (44) 1. Veselá - FERNANDOI (JK Eclipse Brno),
post.obt.do 110 + žolík (41) 1. Veselá - FERNANDO (JK Eclipse
Brno), -L- (16) 1. Veselý - DAISY (Veselý Čechtín), -S- (4) 1. Růžička ROXANE (JK Rufa Vel.Němčice), -LP- (12) :1. Erbeková - PRETTY
(MJS Brno), -SP- (5) 1. Erbeková - PRETTY (MJS Brno).
Stará Boleslav 2.-3.8. Dublet Cup stupň. obt. do 130 (32) 1.
Pecháček - VENEUR (Pecháček), 2. 2. Jandourek - PATRICIE TISCALI, 3. Jandourek - OTEY (Stará Boleslav), -S- Memoriál P. Suchánka (45) 1. Šlechta - CELESTA KALEK (Všemily), 2. Sloup - BEATRICE Evroškol, 3. Sloup - VIVIAN (Lysá n.L.), -ST- (26) 1. Pecháček VENEUR (Pecháček), 2. Matějka - EFKUSWEG (ZOO Chomutov), 3.
Pospíšilová - GRANADA (Dražice), 4. Vachutka - SIRIUS, 5. Pomichálková - VIST (oba Pegas).
Deštné v Orlických horách 2.-3.8. Oblastní mistrovství dětí v drezúře a skoku na pony drezúra pony S,A (děti 8-12 let) P3, P4 1. Štěpanovská - GOLD CLIF (Štěpanovský), pony B (8-12 let) P4, P5 1.
Kotyzová - CIPÍSEK (Deštné), pony B (13-16 let) 1. Kološ - BAILEYS
(Pardubický JK), skoky LPS 1. Zemánek - PEERINA (Krakonoš Trutnov), LPA 1. Kotyzová - NICK 3 (Deštné), LPB (8-12 let) 1. Příhodová
- DAISY 11 (PAM Vlčkovice), SPB (13-16 let) 1. Kološ - BAYLEIS
(Pardubický JK).
Mikulov 3.8. drezura -Z 1- děti a jun. (8) 1. Růžičková - SONY (JK
Poštorná), -Z 1- koně start.1. rok. (4) 1. Diringerová - LARGO (JK
MZLU Brno), -Z 3- děti a jun. (6) 1. Bílková - DUNA (JK Poštorná). -Z
3- (20) 1. Danielová - ROMEO (TJ Pegas Brno), -L 1- jun. (6) 1. Skripová - CYKLON -1 (JK Skrip Dobročkovice), -L 1- (21) 1. Diringerová ESEJ (JK MZLU Brno), -L 4- (15) 1. Skripová - CYKLON -1 (JK Skrip
Dobročkovice), -JU 03- (11) 1. Skripová - FATIMA (JK Skrip Dobročkovice).
Praha Císařský ostrov 7.8. KMK zahajovací pro 4l. -Z- (10) 1.
Kmínek - FREEOM (Rokmi), KMK 4l. -ZL- (15) 1. PHILL - Nágr (Mariánské Lázně), 2. IZÁK - Jindra (Agrosport), 3. SINUHET - Nágr (Mariánské Lázně), zahajovací pro 5l. -ZL- (15) 1. Navrátil - LARAMIS
(Vondráček Albertovec), KMK 5l. -L- (17) 1. LEON 9 - Vondráčková,
2. ARGON - Vondráček (oba Vondráček Albertovec), 3. YELLOW
MAúLOTAR - Doležal (Doležal), zahajovací pro 6l. -L- (8) 1. Nágr CORREGIO-K (Mariánské Lázně), KMK 6l. -S- (8) 1. LOGO - Půlpán
(Remark), 2. CORSÁR - Doležal (Doležal), 3. CORREGIO-K - Nágr
(Mar. Lázně).
Šinkvice 7.-10.8.- Mistrovství JmO ve spřežení - dvojspřeží -S- (9)
1. M. Jirgala, 2. L. Jirgala (oba Šinkvický dvůr), 3. Kastnerová (ranč
Ladná), dvojspřeží -S- -otevř. (10) 1. M. Jirgala, 2. L. Jirgala (oba Šinkvický dvůr), 3. J. Nesvačil (ZS Svatý Jan Jihlava), jednospřeží -Sotevř. (11) 1. Exnar (Havlíčkův Brod).
Hamříkova stáj 9.8. ZLP 1. Navrátilová - NISAN 1 (Pony klub
Olešnice), LP 1. Navrátilová - NISAN 1 (Pony klub Olešnice), -ZMděti 1. Lešenar - ADALIN (Cvetler), -ZM- 4.+5.letí startující 1. rokem 1.
Smékalová - LUKAS 10 (SJK SZeš Lanškroun), dvouf. sk. 100/110
děti a junioři 1. Šindelková - CAWER (TJ JO Horymas Horní Město),
ostatní 1. Žákovčíková - CENDA (Hamříkova stáj Dolní Moravice),
dvouf. sk. 110/120 1. Křížek - FAREL (Hamříkova stáj Dolní Moravice), post. obt do 120 + žolík 1. Vachutka - VIOLA 6 (JO při ZD
Dubicko), O pohár SJS Hamříkova stáj -S- 1. Chládková - NORMAN
(SJK při SZeŠ Lanškroun), 2. Vachutka - VIOLA 6 (JO při ZD Dubicko), 3. Chládková -SID (SJK při SZeŠ a Lanškroun)
Brno Soběšice 10.8. -Z- (55) 1. Lukšíková - FLORIDA (JO Agrotonz Tlumačov), -ZL- (59) 1. Košťál - MERCURY LESI (HD Horse
Centre), -L- (25) 1. Tretera - BARCHAT (sport.stáj Tretera), -S- (15) 1.
Tretera - BARCHAT (sport.stáj Tretera), 2. Přibyl - MANIE (JS Belcredi), 3. Eim - PUERTO RICO (JK Tlumačov).
Stará Bolelsav 9.-10. 8. stupň. obt. do 120 (38) 1. Němcová ÚPA (Roudníky), -L- (47) 1. Sloup - BEATRICE Evroškol (Lysá n.L.),
2. Hassová - QUEBECK (Seco Praha), 3. Kopecká - ADRIE (Poděbrady), -S- (21) 1. Voksa - GRAND CHEF (Voksa), 2. Müllerová - LATINUS (Mnětice), 3. Polák - SYNDY (5+1 Líšnice), -Z-b (18) 1. Záveská
- LEIS (Měník), -Z- jezdci 1. rokem (12) 1. Růžičková - ČIKA (Hořín),
ZLPA, ZLPB (6) 1. Krčmářová - LUCIE 1 (Vys. Libeň), dvouf. sk.
100/110 (83) 1. Srbová - VINAJ (Václav Kolín), dvouf. sk. 110/120
(57) 1. 1. Srbová - VINAJ (Václav Kolín).

