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âesk˘ skokov˘ pohár podruhé
Český skokový pohár má za sebou druhý rok
svého života a tudíž začíná být definitivní a tradiční
součástí našeho sportovního života. Nejen že si
nalezl v našem přeplněném kalendáři svoje termíny,
ale hlavně tyto termíny byly v drtivé většině respektovány i našimi nejlepšími jezdci. Členský stav
v Asociaci pořadatelů Českého skokového poháru,
který stojí jisté peníze, tak přinesl jejím členům skutečně hmatatelné výsledky a zdá se, že členství
v tomto klubu se stane dobrým artiklem.
S podmínkami členství nás seznámil manažer
skokové komise Z. Goščík. V současné době má
Asociace pořadatelů ČSP patnáct členů. Původně
byl vstupní poplatek 10 000,- a ten se pro nové příchozí každý rok zdvojnásobuje. Členský roční
poplatek je dalších deset tisíc Kč. Za tento příspěvek má člen zaručeno, že minimálně jednou za dva
roky bude v rámci jeho závodů uspořádáno kvalifikační kolo ČSP. Těch je pro každý rok vypsáno
jedenáct a pořadatel toho posledního je i pořadatel
velkého finále čtyř finalistů.
Pro toto finále platí pravidla jako pro finále MS,
tzn. vzájemné střídání koní. Asociace neurčuje zda
kvalifikační kolo je úrovně -ST-, -T- či dvoukolové
-ST + zkrácené -T-. Pouze dohlíží aby pořadatel
splnil dotační minima, která u soutěží -ST- určují
dotaci 30 000,- Kč a u soutěží těžších 50 000,- Kč.

Finále se špičkou
Letošní vyvrcholení domácího seriálu bylo svěřeno JK Všemily. V překrásných dnech stále nekončícího léta se 27.-28. září do luxusního prostředí na
pokraji Národního parku České Švýcarsko sjela
skutečně kompletní česká skoková špička. Je otázkou zda to bylo lákadlo velkého Finále, co v jezdcích přehlušilo touhu po bodech centrální ligy Světového poháru, či zda průběh letošní sezóny a komplikace s náročným a velmi překotným přejezdem
ze Záhřebu do Atén pohřbily touhu našich reprezentantů po účasti v Chorvatsku. Pravda však je, že
i když na počátku sezóny A. Opatrný v jednom ze
svých rozhovorů prohlásil, že ho letošní finále pro
tento termínový souběh nezajímá, nakonec ve Všemilech nechyběl ani on.
Právě tento jezdec, jako obhájce svého loňského, historicky prvního, prvenství z Opavy, potřeboval nutně pro postup mezi nejlepší čtyři ještě nějaké
body v posledním kole. Před závěrečným sobotním
kolem byly na čele žebříčku jezdci J. Papoušek
(81), J. Kincl (79), J. Skřivan (74) a D. Fialka (73).
Na finálovou pozici si mohli ambice nejvíce činit
právě A. Opatrný z 6. místa (71), V. Tretera z 5.
místa (72) a pak i J. Pecháček (69), který byl
sedmý. Bez šancí by nebyl ani M. Šoupal (67), který
však ve Všemilech chyběl. Závěrečná sobotní kvalifikace tak byla skutečným vyvrcholením celoročního
seriálu kvalifikací ČSP.
Kolbiště ve Všemilech patří i po dvou letech stále
ještě mezi ty nové a pískový povrch je pro koně
poněkud handicapem. I když se pořadatel skutečně
snažil o co nejlepší přípravu a kolbiště bylo zavlažováno i válcováno, přeci jen povrch obtížnost jezdcům a koním poněkud komplikoval.
I to bylo důvodem proč diváci jedenáctého kola
ČSP 2003 neviděli rozeskakování. Bezchybný
výkon na obtížném parkuru -T- předvedl pouze
A. Opatrný na CRAZY LOVE (Hořovice), který si tak
na poslední chvíli zajistil postup mezi finalisty. Nejvíce to mohlo mrzet J. Skřivana. Tento spoluzakladatel ČSP byl letos vůbec nejaktivnějším jezdcem, ale
díky Alešovu závěrečnému vítězství právě on
z účasti ve finále vypadl. A to i přes skutečnost, že i
on patřil k nejlepším (ANDOLP WEPOL) a po jediné
chybě skončil za J. Jindrou (CONTENDER NAXOS)
na 3. místě. K Pohárovému zápolení si však vybral
celoročně lepšího LABE JAMESE CAC LEASING a
ten bohužel dvakrát chyboval a skončil šestý. Bohužel tento bodový zisk na finále o jediný bod nestačil
a nedělní vyvrcholení tak musel sledovat z tribuny.
Posledním z jezdců s jedinou chybou v závěrečné kvalifikaci byl K. Papoušek na nové všemilské
akvizici, holštýnské klisně MAMA MIA. Ta na sebe
upozornila již druhým místem v předchozí soutěži
(130/140). V neděli pak potvrdila svoje kvality závěrečným vítězstvím v -ST- a tak se může naše reprezentace roku 2004 těšit na nového koně. Závěrečný
boj o finále se nezdařil ani J. Pecháčkovi, který na
VENEUR inkasoval 14 bodů.

Třetím bezchybným a současně závěrečným parkurem finále pečetil A. Opatrný
(LERY) svoji jezdeckou převahu

Český skokový pohár má díky pořadatelům
ve Všemilech i příležitostní známku
V sobotu večer tak bylo jasno. Druhé skokové
finále ČSP se stane záležitostí jezdců A. Opatrného, J. Papouška, V. Tretery, J. Kincla a koní COLOMAN, BARMA, LUSSI a LERY. Klisna LERY společně s A. Opatrným byli také jedinými opakovanými účastníky finále 2002 i 2003.

Aleš Opatrný zůstává jedničkou
I když o kvalitách našeho již tři roky úřadujícího
Mistra ČR nikdo nepochybuje, stalo se finále ČSP
jeho skutečnou exhibicí. Paradoxně jedinou chybu
v sedle čtyř koní inkasoval na svém COLOMAN. V
následujících parkurech však nabídnul divákům lahůdková předvedení bez ohledu na rozdílnost koní. Již při
samotné tříminutové přípravě bylo zřejmé, že jeho vcítění se do koní svých soupeřů je téměř okamžité.
Mezi koňmi si zase nejlépe vedla loňská finalistka LERY. Ta chybovala pouze s V. Treterou. Nejhůře si vedla BARMA (36) a zbývající dva koně
(COLOMAN, LUSSI) měli shodně 12 bodů. LUSSI
však dokázala přejít dvakrát čistě (Tretera, Opatrný), zatímco v sedle COLOMANA zvládnul bezchybně parkur pouze J. Kincl.
V konečné křížovce výsledků si pak za A. Opatrným nejlépe vedl J. Papoušek. Ten získal celkem
16 bodů. Třetí V. Tretera byl o chybu horší a na
J. Kincla, i přes dva čisté parkury, nezbylo po celkových 28 bodech místo na „bedně“.
Náladu druhého finále ČSP pomohl výrazně
vylepšit i hudební doprovod v režii L. Jandourka.

ČSP 2004
I když sezóna 2003 ještě není zcela u konce,
pořadatelé již začínají myslet na rok 2004. Každoroční termínová křížovka, které se nevyhýbají tlačenice, má již jedenáct známých. ČSP 2004 se bude
konat v těchto termínech:
24.-25. dubna - Praha Císařský ostrov
8.-9. května - Brno
22.-23. května - Ostrava
29.-30. května - Kolín
11.-13. června - Litomyšl
25.-27. června - Opava
24.-25. července - Jemčina
5.-6. srpna - Ústí nad Labem
20.-22. srpna - Brno - Líšeň
27.-29. srpna - Plzeň
24.-26. září - Frenštát pod Radhoštěm + finále

SPORT
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CDI*** Mariánské Lázně
Letošní mezinárodní drezurní závody, zařazené do seriálu Světového drezurního poháru, proběhly kvůli finále KMK v Ostravě v posunutém
termínu ve dnech 19. - 21. září 2003.
O tom, že se našim pořadatelům nejvyšších
drezurních závodů začíná dařit získávat prestiž
svědčí zájem soutěžících. V Mariánských Lázních
tak příznivci drezúry mohli sledovat velmi atraktivní dvojice. V čele divácké pozornosti byla bezesporu Ruska Elena Sidněva s hannoverským
ARTAX-CONDOR RBB. Proslulostí pozadu však
nezůstává ani rakouská drezurní naděje VictoriaMax Theurer, dcera olympijské vítězky z Moskvy.
Vedle těchto jezdců nechyběli pochopitelně jezdci z Německa a Polska, své zastoupení mělo
i Holandsko, Švýcarsko a netradičně i Řecko.
Z českých jezdců se postavit takto silné konkurenci odhodlala Š. Charvátová (CELBANT) v nejtěžší soutěži Grand Prix a Š.Koblížková (BLACORO -K MAK) a R. Carva (TEREZA 3) v úrovni
Intermediare I. Zvláštní kolo bylo vypsáno pro
české juniory, kteří dorazili do Mariánských Lázní
tři. Nechyběla mezi nimi L. Půlpánová (DAF
ONDRÁŠ, AVALON Z-T), které konkurovaly
S. Ronisová (DONNA RIBANA) a J. Jirsová (OHIO).
Organizační tým v čele s prezidentem závodů
V. Nágrem, ředitelem závodů J. Holcbecherem
a tajemníkem závodů E. Šimáčkovou pracoval
bezchybně.
První den zahajovali junioři mezinárodní úlohou pro družstva. L. Půlpánová s DAF ONDRÁŠ
předvedli standardní výkon s ohodnocením
64,359%.
Do soutěže Sankt Georges která byla prvním
kolem malého kola (úroveň IM I) nastoupilo osm
dvojic. Zcela přesvědčivě zvítězila Victoria-Max
Theurer s výrazně se pohybujícím AUGUST DER
STARKE. I přes malé technické chyby získala
71,800%. Naše Š. Koblížková po několika technických chybách skončila na výborném 4. místě
s 65,150%. Mladý Radek Carva dosáhl 57,550%
a to stačilo jen na poslední místo.
Další soutěží dne byla první soutěž velkého
kola Intermediare II, kterou absolvovalo 12 dvojic. Tato soutěž je svou obtížností „vstupní branou“ do Velké ceny a zde diváci mohli již obdivovat piaf, pasáž a letmé změny cvalu každý cvalový skok. Překvapivě opět zvítězila Rakušanka
Victoria-Max Theurer s koněm FALCAO
- 70,878% před skvělou Ruskou Elenou Sidněvou na ARTAX - CONDOR RBB - 70,244%.
Naše barvy hájila Š. Charvátová a CELBANT.
Česká jezdkyně podala přesvědčivý výkon ohodnocený - 64,000% ten stačil na 7. místo a navíc
sliboval i dobrý výkon v Grand Prix. Pole závodníků uzavřely jezdkyně Alexandra Sourlas a Eleni
Myrat z Řecka. Páteční den byl zakončen slavnostním rautem v Casinu Bellevue.
V sobotu dopoledne opět zahajovali čtyři čeští
junioři mezinárodní úlohou pro jednotlivce. DAF

ONDRÁŠ šel ještě o něco lépe, a tak
i bodový zisk pro L. Půlpánovou byl
vyšší - 65,983%. Druhá skončila
J. Jirsová a OHIO - 62,650% a třetí
S. Ronisová na DONNA RIBANA
- 60,855%. Poslední příčku získal
druhý kůň L. Půlpánové, těžkopádný
AVALON Z-T.
Ve druhém kole soutěže malého
kola IM I se již více projevila převaha
zahraničních jezdců a koní. Hřebec
BLACORO - K MAK, i přesto, že se
vystříhal chyb, skončil tentokrát šestý
(65,850 %). Svým předvedením potvrdil, že je zaslouženým Mistrem České
republiky 2003. Za touto dvojicí skončili řecká zástupkyně A. Sourlas a
R. Carva. Zvítězil Němec Ch. von
Daehne - CARL DER DRITTE
(69,600%), jezdec s bezchybným
sedem a citlivým způsobem ježdění
v předvádění drezurních úloh.
Třetí soutěž dne - Grand Prix verze B pokračovala na pečlivě upra- Elena Sidněva (Rus) - ARTAX-CONDOR RBB
veném obdélníku a 14-ti členné
závodní pole zvučných jmen slibovalo skvělé
určeni Uwe Mechlem (GER) Zofia Gorska (POL),
výkony. Náš jediný zástupce Š. Charvátová
Elisabeth Kofmahn (AUT), Katrina Wüst (GER)
a rutinovaný stárnoucí CELBANT „chodili“ na přía Petr Engel (GER).
pravném obdélníku velmi slušně, a tak byla naděPodle předpokladů si po bezchybném výkonu,
je dobrého předvedení těžké Grand Prix. Výkon
s krásnou choreografií a skladbou předepsaných
61,750 bodů však stačil pouze na 12. místo.
cviků odnesla první místo Elena Sidněva (ARTAX
Vítězství si tentokrát nenechala vzít Elena Sidně- CONDOR RBB - 77,225%). Druhá skončila
va s ARTAX - CONDOR RBB. Tento výbušný
poměrně s velkým odstupem Holanďanka P. Cala pohybově vybavený kůň s precizní piafou,
laghan (JOY - 71,975%) a naopak těsně třetí
pasáží, prodlouženými chody a cvalovou mechaskončila Victoria-Max Theurer (AGRIGENTO
nikou ukázal krásu a korektnost pohybu koně71,525%). Š. Charvátová skončila na osmém
atleta. Počet dosažených bodů 1689 - 70,375%.
místě před A. Sourlas (GRE), Ž. Skowronskou
Na dalších místech se umístily Holanďanka Patri(POL) a J. Sanche-Burger (SUI). Jan Holcbecher
cia Callaghan - JOY - 1661 - 69,208% a Němka
Johanna von Fircks - ROYAL FLASH- 1641 68,375%.
Nedělní ráno bylo ve znamení zkoušek reprodukce hudby na „finálové“ volné sestavy. V 10,00
hodin začala první soutěž dne - volná sestava
pro juniory středního stupně obtížnosti. Libuše
Světový šampionát dvojspřeží ve francouzPůlpánová již nenastoupila s AVALON, ale
ském Jardy, který se konal 17.-21. září, byl pro
s DAF ONDRÁŠ, přesto, že udělal chyby v přednaši zápřahovou reprezentaci prvním, ve kterém
vedení a nechtěl jít po střední čáře, získal zasloujsme měli skutečné ambice na přední umístění.
žené prvenství s 66,000%.
Ten se konal za rekordní účasti 23 zemí. I když
Volná sestava seniorů obtížnosti Intermediare
nikdo před šampionátem nahlas medailovou proI již byla bez Š. Koblížkové, která v sobotu soutěž
gnózu nevyslovil, mezinárodní úspěchy našich
opustila. První příčku získal opět Christoph von
jezdců v čele s L. Jirgalou nás k této tajné myšDaehne na CARL DER DRITTE (74,950% ) před
lence opravňovaly.
rakouským Karl Kuprian ENTERTAINER 2
Náš tým dorazil do francouzského města Jardy
(68,925%) a Němkou Barbara Peter na GRAF
v pořádku . Družstvo tvořila trojice zkušených
BENNO (67,000%). Radek Carva a TEREZA 3
reprezentantů - J. Kohout, J. Nesvačil st. a L. Jirskončili mezi šesti startujícími na posledním místě
gala. I když jsme si největší naděje dělali právě
s 57,125% bodů.
prostřednictvím L. Jirgaly, drezúrní zkouška pro
K „finálové“ volné sestavě úrovně Grand Prix
nás i pro našeho jezdce číslo jedna byla velmi
nastoupilo 11 dvojic. K rozhodování soutěže byli
ledovou sprchou. Koně L. Jirgaly neprokázali
svoji zkušenost a na obdélníku se chovali velmi
nervózně. Výsledkem bylo jedno z nejhorších
předvedení kariéry a bohužel i předposlední 63.
místo. Nejlepší z našich byl v drezúře J. Kohout
na 39. místě a J. Nesvačil skončil 41. Tím bylo
bohužel vše již na začátku řečeno. A i když od té
chvíle se další průběh soutěže již řídil papírovými
předpoklady, mnoho se toho již dohnat nedalo.
L. Jirgala jen dokázal, že naše ambice na
medailové umístění byla zcela oprávněná.
V sobotu zajel pátý nejlepší maraton a s výsledkem 0,50 bodů pak v neděli i pátý nejlepší parkur. Tím si své postavení neuvěřitelně zlepšil
o plných 29 pozic a kdyby byla jeho drezúra jen
velmi průměrné úrovně, mohli jsme skutečně
pomýšlet na postavení „na bedně“.
J. Kohout byl v maratonu 46. a v parkuru 33.
a celkově skončil na 42. místě. J. Nesvačil byl
v maratonu 37. a v parkuru 17. a pro ČR to bylo
konečné 36. místo. Náš tým tak skončil na deváté příčce mezi 20 družstvy.
Medaile se tak rozdělovaly bez naší ani vzdálené účasti. Zvítězil Holanďan R. Rutjens. Ten
vedl již po drezúře. V maratonu byl druhý a zlato
získal i přes desáté místo na parkuru. Stříbro si
odvezl domácí P. Jung před překvapením soutěže Polákem R. Kuszem.
Z týmových medailí se radovali hned dva naši
středoevropští sousedé. Nejvyšší příčka patřila
týmu Maďarska před Polskem a Holandskem.
Pro L. Jirgalu tak bylo jen slabou náplastí, že
mu byl při slavnostním ceremoniálu předán pohár
Nedělní dekorování volné sestavy IM I. Na prvním místě Ch. von Daehne - CARL DER DRITTE
vítěze soutěže Top Driver Award Trophy 2002.

MS dvojspřeží
Jardy
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ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Předposlední zářijový víkend patří v České republice již deset let výstavě Kůň. Letošní jubilejní ročník se proto stal významnou slavností nejen
pro diváky, ale i pro pořadatele společnost IN EXPO Group a obzvlášť
pro vystavovatele pak příležitostí k prezentaci svých koní, výrobků
a výsledků své práce.
Jak jsme si již v Lysé zvykli, zaplnili výstaviště zástupy diváků. Celkově
jich bylo více jak 17 tisíc a především sobota pak byla skutečně „vyprodána“. Pro diváky bylo připraveno přes 100 koní. Pestrý program nabízel vedle
plemenné přehlídky ASCHK každý den téměř pět hodin sportovního programu. Každý den byl něčím originální a zvláštní. Pátku dominovali nejlepší
koně JK Všemily a jezdci K. Papoušek a M. Šlechta při tradičním skoku
mini-maxi. Sobota pak měla na programu slavnostní a dojemné rozloučením drezúristy POZORA se sportovní kariérou, vyhlášení nejkrásnějších koní výstavy a vyvrcholila hodinovým programem Natural Horseship
Jana Bláhy. V neděli pak měli diváci možnost sledovat naše reprezentanty na pony a i vítěze KMK čtyřletých hřebce LACALETTO. Desátý ročník výstavy Kůň 2003 se i díky počasí opravdu vydařil a byl prezentací
nejen mnoha vynikajících výrobců, majitelů, jezdců a chovatelů, ale především koní.
Foto M. Čištínová

Ve spektru plemen předváděných na výstavě
dominovali shirští koně z Chomutova
Nejkrásnějším koněm výstavy v kategorii velkých koní byl vyhlášen nestor a účastník všech
deseti ročníků plnokrevník arab UTRECHT ze
stáje Watani manželů Konopáskových

Desátý ročník výstavy se mohl
pochlubit mezinárodní účastí.
Vedle pěti koní ze Slovenska
dorazili i zástupci z Maďarska
a největší atrakcí byl tradiční
maďarský čikoš na arabském koni.
Předvedení achaltekinských
koní M. Hofmana doprovázela
kreslířská soutěž dětí, pro kterou realitní kancelář KompletKontakt Hofman připravila řadu
věcných cen (vpravo nahoře).
Jedním z nejkrásnějších
momentů bylo rozloučení drezúristy POZORA s jeho aktivní
kariérou

Českomoravský belgik BONO, který byl v roce
1996 v Lysé nad Labem živou diváckou cenou,
předváděl, že je i dobrým jezdeckým koněm.
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ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Lanaken bez finále
Čeští majitelé si již téměř zvykli, že jejich přihlášky ke světovému šampionátu chovatelů
v belgickém Lanaken, které pořádá hřebčín
v Zangersheide jsou přijímány. V letošním roce
jich ČJF podala hned devět. Tak jak bývá zvykem potvrzení o přijetí dorazilo do Prahy těsně
před odjezdem a česká ekipa tentokrát získala
pro Lanaken roku 2003, které bylo na programu
ve dnech 25.-28. září, sedm míst.
Mezi pětiletými to byli hanoverský LIGORETTO (Lastro) ze stáje Mustang Havířov (Z. Žíla),
YELOW MAN (Landos) a LICORI (Libertino) ze

YELOW MAN - P. Doležal
stáje Bost Praha, které sedlal P. Doležal. V šestiletém ročníku to byl především loňský finalista
z Mustangu Havířov a zatím náš v Lanaken nejúspěšnější kůň hanoverán LE PATRON (Laptop)
ze stáje Mustang Havířov (Z. Žíla), slovenský teplokrevník CORSÁR (Carthago) - ERC Mnětice (P.
Doležal) a český teplokrevník CORREGIO (Corneto) V. Nágra z Mar. Lázní (O. Nágr). Z této
stáje se se staršími koňmi jel do Belgie poměřit
pouze sedmiletý ATLAS (ACORD II). Na soupisce koní z ČR nebyla potvrzena účast pro zástupce z Odolena Vody LA MANCHE a VOLONTER.
K překvapení našich se však, v Belgii chybějící,
LA MANCHE nakonec na startovní listině objevil.

Omyl se vysvětlil, pro zástupce z Tarpan
s.r.o bohužel pozdě. LA MANCHE byl díky omylu
pořadatelů zanesen na soupisku koní ze SRN
a tu na ČJF nikdo nekontroloval. Z. Zelinková tak
do Lanaken nedorazila.
Hned na začátku referátu prozraďme, že koně
přivezení z ČR tentokrát na finále nedosáhli.
S jedinou výjimkou všichni v kvalifikačních kolech
chybovali a to v Lanaken téměř jistě dveře do
finále uzavírá.
Pro pětileté byla připravena dvoukolová kvalifikace do 120 a 130 cm (klasicky), ale podle přímých účastníků byly výšky spíše o 5 cm vyšší
a především naše zástupce
překvapily šířky. V Lanaken
se jich sešlo celkem 155.
LIGORETTO inkasoval 11 +
4 body a to stačilo na 146.
a 101. místo, YELOW MAN
4 + 8 (86. + 113.) a LICORI
17 + 12 bodů (155. + 140.).
I když naše koně skákali
dobře a chyby byly většinou
velmi lehké, finálové ambice
byly ztraceny. Do finále
postoupilo 36 dvojic a to
bylo připraveno pro všechny
bezchybné. Vítězem letošního ročníku se pak stal příslušník KWPN RUN DMC
s J. Patersonem-Robinson
v sedle, startující za Austrálii. Ten si musel prvenství
vybojovat v rozeskakování
mezi 25 koňmi.
Stejně tak se vedlo
i našim šestiletým. Ti skákali
o deset cm výše a opět
jejich 130 byla spíše do
135cm (dvouf. skákání do
130) a 140 (klasicky) byla
skutečně těžkým -ST-. Nejlepší z našeho týmu pak byl
stejně jako vloni LE
PATRON. Ten si po prvním
bezchybném kole na 36.
místě přeci jen udržel naději
na finále. Ta trvala i celý
druhý parkur, ale chyba na posledním skoku znamenala konec finálové ambici a umístění na 53.
pozici. I tak si LE PATRON, po nevýrazném
výkonu z Ostravy, na své konto připsal velmi
pěkné místo v soutěži. K postupu mezi nejlepších
35 to však nestačilo. Vítězství získala po rozeskakování 19 dvojic holšt. COBRA (Carthago Z) s
M. van Asten z Holandska.
Starší koně začínali klasicky do 140 cm a druhým kolem pak bylo dvouf. skákání do 150 cm.
ATLAS absolvoval za 8 a 12 bodů a skončil na
96. a 101. místě. Zde se v neděli radoval MERVA
DES HAYETTES (Ramino) - G. Wathelet (Bel.).
Zde se rozeskakovalo deset koní.

Sportovní
kalendáﬁ
4.10.
Nymurk-Komárno
ZM-L
4.10.
Kolesa
Z-L
4.10.
Popice
Z-L
4.-5.10.
Most
ZL-S
4.-5.10.
Opava-Kateřinky
L-ST
5.10.
Pecínov
zrušeno
5.10.
Poděbrady
ZM-L
5.10.
Brno-Soběšice
Z-S
11.10.
Praha-Gabrielka
Z-L
11.10.
Mělník
D/Z-L
11.10.
Cheb-Háje
ZM-ZL
11.10.
Kolín
Z-L
11.10.
Brno-Veveří
Z-S
11.-12.10. Hořovice
ZL-ST
11.-12.10. Opava-Kateřinky
Z-S
18.-19.10. Bernartice
Z-ZL hala
18.10.
Děčín
Z-L
18.10.
Opava - Kateřinky
ZM-ZL
25.10.
Všemily
Z-S + pony hala
30.10.-2.11. Všemily
ZL-S, D/Z-L pouze pony hala

Podzimní military
v Lošticích
Ve shodném termínu s CSIO 12.-14. září se
jezdci a příznivci všestrannosti sešli při 3. ročníku
podzimní military v Lošticích. Pro velké koně byly
vypsány tři soutěže (-Z-, -L-, -S-) a jedna patřila
pony. Tato soutěž byla zároveň i oblastním mistrovstvím pony. Celkem se do Loštic dostavilo 35 startujících pro soutěž -Z-, 15 startujích pro -L- a 11
dvojic do -S-. Pony se na startu sešlo sedmnáct.
Ani v Lošticích se nevyhnuli dešti a sobotní terénní zkoušky tím byly zkomplikovány. Kluzký terén
a mokrá tráva zavinily několik pádů, naštěstí bez
vážných následků. Nejvíce na to doplatila soutěž -Z. Nic ale nemohlo zastavit M. Theimera v sedle
SADOMIS (JK Amír), který se po drezúře ujal vedení a v průběhu soutěže se již nenechal ohrozit.
Naopak v soutěži -L- rozhodoval parkur, kde 5 tr.
bodů odsunulo dosud vedoucího J. Kornalíka (GIN
FIZZ) z JK Noki až na 3. místo a prvenství si tak na
parkuru „vyskákala“ J. Neklová (HAGEN) ze stáje
Martin před L. Černou (WALTER) ze stáje Jantar.
O pořadí v -S- rozhodovala drezúra, protože
jezdci na třech prvních pozicích neinkasovali ani
v terénu, ani na parkuru. Zvítězil P. Chvojka
(GOYA) z JK Chvojka před P. Verešem - PAMELA
(Horní Heřmanice) a E. Hálovou - DEMBISA (Stáj
Rianon).
Mezi pony byla od drezurní zkoušky až do konce
nejlepší P. Smékalová na SALINA (Pony Club
Olešnice). Tato jezdkyně také získala mistrovský
titul mezi pony kategorie B. Mezi pony kategorie
A si oblastní zlato odvezla N. Königová na BARON
(JO Křelov).

Podzimní šampionát mladých koní
Celkem 59 koní bylo přihlášeno k 1. ročníku třídenního Podzimního šampionátu 5letých (30),
6letých (17) a sedmiletých (12) koní startujících
na území ČR. První ročník byl svěřen, stejně jako
letošní finále KMK, zkušeným pořadatelům
v Ostravě ve Staré Bělé.
Vedle tradičního KMK je tak u nás další soutěž,
která nabízí srovnání koní ve svých věkových
kategoriích. Oproti KMK se zde však soutěží na
trestné body a přístup mají i valaši. Všechny
kategorie mají tři kola a rozeskakování je možné
pouze v případě rovnosti bodů na 1. místě.
V letošním 1. ročníku se jej diváci dočkali pouze
v kategorii 5letých, kde po třech kolech byly bezchybné čtyři dvojice.
Pro čtyřleté koně bylo připraveno jedno kolo
-ZL- a dvě úrovně -L-. V závěrečném rozeskakování si ze čtyř koní udržel čisté konto již jen
LAWILLI Z (Lancer III po Langraf I), který pochází
z Zangersheide a chovatelem je P. Schockemöhle. Majitelem je u nás J. Kutěj a v jeho sedle byl
V. Tretera. Další rozeskakující se trojice jednou
chybovala a koně skončili v pořadí albertovská
ALITA (Aldi po Aloubé) - J. Jindra, hanoverský
DROSSAN OIL TEAM (Drossan) - D. Fialka a
CARNEWAL (Carismo) - V. Tretera.
Pětiletí měli na programu jedno -L- a dvě -S-.

Zde bylo již po základních parkurech vše jasné.
S bezchybným kontem jimi prošel pouze zástupce JS Remark wittenberská klisna CHARLOTTE
(Cool Man po Contender) s M. Půlpánem. Na
dalších místech se seřadili koně s jedinou chybou. Na druhé příčce to byl MGT HILTON (Ascot)
společnosti MGT Ostrava s T. Bajnarem před
další klisnou LAKORA (Latinus) z JK Jezbořice R. Doležal.
Sedmiletí soutěžili v úrovni -S- a dvakrát -ST-.
V opravdu těžké prověrce si nejlépe vedli hanoverští koně stáje Mustang Havířov. Zvítězil
EVERDEN (Hannover Eiger I), kterému k prvenství stačilo 8 bodů před CALANTHANO (Calido I)
s 12 body. Oba se Z. Žílou. Třetí místo získal
COLETT CZECH (Ramiro 47) ze stáje Opava
Kateřinky s J. Hruškou také se 12 body. Čtvrté
místo korunovalo úspěch stáje Mustang Havířov.
To patřilo ANCHORAGE (Acord II) za výkon 13
bodů.
První ohlasy na tento u nás nový model šampionátu jednotlivých ročníků koní jsou příznivé.
Doufejme že pořadatelé ze Svazu chovatelů slovenského teplokrevníka chovaného v Čechách
založili novou tradici a že postupně se zvyšující
počty koní v soutěži připraví chovatelům i informace pro další směry plemenné práce.
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Pořádá akreditovaný rekval. kurz
CHOVATEL - OŠETŘOVATEL KONÍ
Zahájení 21. listopadu 2003 (do 6/04)
Cena 17 900,- Kč vč. uč. materiálů
Informace a přihlášky :
U Sanatoria 586, 153 00 Praha 5,
Tel./fax/zázn.: 257 91 31 95
Mobilní: 602/450704, 724/207429
E-mail: vzdelavani@svopap.cz
Web: www.svopap.cz

CIC* Pecínov
Náhradou za podzimní mezinárodní všestrannost v Karlových
Varech se stalo v letošním roce
CIC* v Pecínově. To se konalo ve
dnech 26.-28. září a na jeho startu
se sešlo 13 koní. Dva dorazili z Polska a oba sedlal K. Ryczard. Soutěž však přes téměř letní počasí
rozhodně nebyla žádnou procházkou. V terénní jízdě viděli diváci
mnoho pádů a v jedné chvíli svážela sanitka jezdce na jakési improvizované sběrné místo. Bohužel se
skutečně sobota neobešla ani bez
těžkého zranění. Celkově pak soutěž dokončilo pět dvojic a konečné
pořadí po nedělním parkuru bylo:
P. Březina - ELÁN, J. Kornalík GIN FIZZ, J. Kornalík - BLESY,
J. Cipra - DOWEN a R. Marková TARAS.
Program doplnily i rámcové soutěže -ZL- a -Z-. První kralovali slovenští jezdci a mezi prvními čtyřmi
měli tři své zástupce. Mezi 18 jezdci zvítězil slovenský R. Bartoš na
AGADIR před naší M. Kremlovou
s CORRADO (JO Pegas) a svým
krajanem M. Hrončekem s REIEM.
V soutěži -Z- se mezi 22 dvojicemi
radovala R. Dvořáková - OSTER
(Cavalier Rynárec).

Generálka
před Aténami
Těsně před odjezdem na CSIO
Atény si někteří naši reprezentanti
prověřili formu při soutěžích v Ústí
n.L. Při těch byly vypsány dvě soutěže -ST- a vyvrcholením byla i soutěž úrovně -T-.
V prvém -ST- se na startu objevilo 23 dvojic a mezi čtyřmi v rozeskakování byl nejrychlejší J. Papoušek na GEMINI T (Srnín) před
R. Chelbergem - BEACH GIRL
(Žižka Praha), K. Papouškem KIBARA (Všemily) a V. Macánovou
- ROCKINA (Tecton Most).
Nedělní -ST- mělo 31 startujících
a bezchybných viděli diváci pět
jezdců. Tentokrát se z vítězství
radoval A. Opatrný na FAMOUS
(Hořovice) před M. Šoupalem
s C.C. CASH KENTAUR (JK Olympia) a D. Voksou s MAGNET ze
stáje Voksa. Dalšími účastníky
v klubu bezchybných pak byli
J. Pilecký - DANCE AND JUMP
(Altron Hoffmeister) a V. Rosická MARIO (Iros Praha).
V závěrečném -T- změřilo síly
15 dvojic a po rozeskakování dvou
jezdců na třech koních se z dvojnásobného prvenství těšil J. Papoušek na GEMINI T a AMARCORD
(Srnín) před J. Pecháčkem
s PAPAYA (Pecháček). Čtvrté a
páté místo patřilo jezdcům s jednou
chybou R. Chelbergovi na BEACH
GIRL (Žižka Praha) a K. Papouškovi s KODARCO (Všemily).

Prodám a zprostředkuji
německé sportovní koně
a poníky přímo od chovatele.
Např. tříletá holštýnská klisna po Calolus I (Capitol
of Alcatraz), matka Almé.
Velmi vhodné ke skákání,
nesmírně zajímavé pro chov
a sport.
Německo-české pohraničí
poblíž Žitavy/Zhořelce!
V případe zájmu se ozvěte
na tel.: 0049 173 366 47 53

Hřebčín Albertovec
prodá chovné klisny
a sportovní koně.
Tel.: 605 263 590
608 977 985

Závod se stal nakonec procházkou pro tým čerstvých mistrů Evropy. Německo ve hvězdném složení
L. Nieberg (ADLANTUS), M. Kutscher (MONTENDER), Ch. Ahlamann (COSTER) a L. Beerbaum
(GLADDYS) absolvovalo s úplnou
nulou a protože dvojitě čistý výkon
podali všichni jezdci mohl si
L. Beerbaum dovolit obě kola vzdát.
(V Superlize absolvují obě kola
úplná družstva).
Druzí skončili k radosti domácích
Španělé před dvěma týmy na ex
equo třetí příčce Itálií a Belgií (12).
Tím se italský tým na poslední chvíli
zachránil a Švédsku nepomohlo ani
5. místo s výkonem o jednu chybu
horším. )
V konečném účtování tedy zvítězila Francie (53,53) před dvěma
druhými Irskem a Německem
(43,75). Sestupuje o 2,5 bodu
poslední Švédsko. To v Superlize
nahradí vítěz Samsung Nations
Cup Series 2002/2003.

Veterináři
o tituly
Komora veterinárních lékařů ČR
a Jezdecký klub Hamříkovy stáje
v Dolní Moravici byly 20.a 21.září
pořadateli mistrovství ČR veterinárních lékařů ve skokových soutěžích.
Na startu dvoukolové soutěže -L- se
představilo osm startujících. Dva
bezchybní se nakonec o titul rozeskakovali. Bez penalizace nakonec
skončil jen J. Dvořák na VENUŠE
2. Stříbro a bronz si zajistil J. Vala
s FINN ARNOLD a FINN GARTANA ze Spolfinnu Bruntál.
Současně proběhlo i finále seriálu soutěží pony Jesenia Cupu.
V kategorii pony handicap LPB (14
start.) zvítězila T. Polesová na CIT
1 z Pony Club Olešnice. V kategorii koní B (2 x ZL) byl mezi čtrnácti
dvojicemi nejlepší domácí J. Křížek
- FAREL. V kategorii A - L+8 skoků
do 130 cm (13) zvítězil L. Vachutka
s VIOLOU 6 z JO při ZD Dubicko
a Úsovsko.
-jge-

V Kolíně
Jandourek

Evropa
v Punchestownu

Jezdecké závody v Kolíně, které
se konaly ve dnech 20.-21. září
vyvrcholily soutěží -ST-. V té startovalo 22 dvojic a diváci se přeci jen
dočkali rozeskakování, když se
bezchybný výkon v základním kole
podařil L. Jandourkovi na OLZA
TISCALI (St. Boleslav) a J. Šafratovi na BLESK (Louňovice). Z vítězství se radoval nakonec L. Jandourek. Na třetím a čtvrtém místě skončili jezdci s jednou chybou
P. Dohnal na NANY (Rohan) a
B. Višinková s AC QUENTA (Astra
Ostrava).

Ve dnech 18.-21. září se
v irském Punchestownu bojovalo o
seniorské evropské tituly ve všestrannosti. Týmové zlaté medaile
skončily nakonec po celkovém
skóre 147.60 u družstva z Velké
Británie.
Značnou zásluhu na britském
úspěchu má současná britská jednička P. Funnel. Ta dorazila do
Punchestownu ověnčena čerstvým
vítězstvím v CCI*** Blenheim (11.14.9.), kde na JURASSIC RISING
získala již páté vítězství ze šesti
startů v této sezóně. Vedle zlaté
medaile v družstvech pak její výkon
na WALK ON STAR v Punchestownu stačil i na bronzovou medaili
v jednotlivcích. Mezi týmy se ze
stříbra radovala Francie a z bronzu
Belgie.
Soutěž jednotlivců získal 23 letý
Francouz N. Touzaint na GALAN
DE SAUVAGERE. Impozantní je
také bodový zisk. Zlatou medaili za
rok 2003 získal za výkon 29,8 bodů
v drezůře, ke kterým přidal již jen
1,20 bodu za časovou penalizaci
v krosu. Stříbrnou se pro rok 2003
stala švédská jezdkyně L. Algotsson na STAND BY ME.
V Punchestownu se také rozhodovalo o dalších družstvech pro OH
Atény. Kvalifikaci si zde vybojovala
Belgie, Irsko a Rakousko.
Dalším týmem pro Atény se po
Asijsko pacifickém šampionátu, který
se konal v rámci CCI*** Blenheim,
vybojoval Nový Zéland. Zde si týmové prvenství odvezli jezdci Austrálie
a i Australan P. Dutton na NOVA
TOP zvítězil v individuální soutěži.

Blahopřejeme...
...drezúrní jezdkyni a rozhodčí
Ludmile Vítkové, která 18. září
oslavila významné životní jubileum.
...majiteli sportovních koní, jezdci
a olympionikovi Bohumilu Starnovskému, který 3. října slaví 50.
narozeniny

Inzerce

Cena města
Hořic
Závody v Hořicích (20.-21. září)
vyvrcholily soutěžemi -S- a -ST-. V
první z nich se o prvenství rozeskakovalo 14 dvojic a z vítězství se
radovala R. Jeníková na TIMI ze
stáje Samohýl. V závěrečném -STviděli diváci pouze dva bezchybné
výkony. První nakonec skončil
M. Málek na COURAGE (Málek
Boháňka) před J. Chýlem na ROMMEL ze Stáje Chýle. Třetí byla
zástupkyně JK Černožice L. Bartošová na CASCADEUR.

Memoriál
M. Košana
Ve dnech 18.-19. října pořádá
Svaz chovatelů koní západočeské
oblasti v Bernarticích 2. ročník Memoriálu M. Košana. Pro koně odchované
západočeskými chovateli jsou připraveny dvoukolové skokové soutěže
pro kategorie čtyřletých, pětiletých,
šestiletých a starších. Součástí programu bude i výstava hříbat a skok
ve volnosti mladých koní.

Paravoltiž
o medaile
Třetí otevřené mistrovství ČR
v paravoltiži se koná v areálu Brno Panská Lícha 4. října. Pořadatelé
očekávají účast jedenácti paravoltižních týmů včetně dvou ze Slovenska. Program zahajuje v 11.00
hodin barelovými soutěžemi a volné
sestavy přijdou na řadu po obědě
ve 14.00 hodin. Pořadatelé zvou
všechny zájemce o sport handicapovaných jezdců.

Ve čtvrtek 18. září zemřel
v Německu ve věku 64 let
velký příznivec českého drezurního ježdění a otec a trenér mistryně ČR v drezuře
Iry Mikolasové pan Withold
Plodzien.

● Prodám klisnu pony - 3 roky, výška 145 cm, import z Belgie, dobré
skokové předpoklady, tel: 606 949 212.
● Přijmu pro výcvik na chov. zkoušky, popř. KMK, dva koně. Krmení
zajištěno, Lásenice u Jindř. Hradce. Tel.: 384 380 058.
● Prodám sport. pony, klisnu, stáří 8 let, KVH 140 cm.
Tel.: 605 263 590, 608 977 985.
● Prodám valacha 7l. sport. výk. -L-, o: Dikt. slat., m: A1/1 sport.
výk. -S-. Narostlý, military talent. Inf. na tel.: 602 661 224.

Superliga
ve finále
Ve dnech 18. - 21. září se konala
poslední letošní soutěž Poháru
národů při CSIO zařazeném do
seriálu Superligy. Pořadatelem byla
Barcelona a ve hře byl především
boj o záchranu. Na poslední sestupovém místě byla před Barcelonou
Itálie (13,80) se ztrátou 2,5 bodu na
Švédsko (16,30).
Naopak jasné prvenství si uchovávala i nadále Francie (52,30)
před Irskem (41,75) a Velkou Británií (36). Klidní mohli být Holanďané
a Němci uprostřed tabulky, naopak
zcela jasné místo v elitní společnosti v sezóně 2004 ještě neměla ani
Belgie (18,50).
Pohár národů v Barceloně nevynechal proto žádný z těchto týmů a
devátým soupeřem bylo domácí
družstvo.
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Výsledky

Zástupce firmy Böckmann

Mažice 30. 8. pony handicap (5) 1.
Petřičková - CALVARO IGOR (JO Blaťák
Mažice), -ZM- děti (5) 1. Kutišová MYRTHE V (Hluboká n. Vlt.), -ZM- 4 a 5.
letí (20) 1. Hanušová - DON 6 (Vspol Lučkovice), dvouf. sk. 100/110 (67) 1. Hanušová - WALI (Vspol Lučkovice), -ZL- (63)
1. Šafrata - GION (JK Louňovice), -L- (25)
1. Rosecká - ETOS (Panství Bechyně), 2.
Mayer - MAMBA, 3. Hanušová - SANTA 6
(oba Vspol Lučkovice).
Loštice 12-14.9. Podzimní military
všestrannost pony (17) 1. Smékalová SALINA (Pony klub Olešnice), -Z- (35) 1.
Theimer - SADOMIS (JK Amir), -L- (15) 1.
Neklová - HAGEN (Stáj Martin), 2. Černá
- WALTER (Jantar), 3. Kornalík - GIN
FIZZ (JS Noki), -S- (11) 1. Chvojka GOYA (JK Chvojka), 2. Vereš - PAMELA
(Horní Heřmanice), 3. Hálová - DEMBITSA (Stáj Rianon).
Plzeň - Bory 13.-14.9. Malá cena
volba př. do 100 + žolík (35) 1. Čechová
- MODŘINKA (Macán Chudenice), -ZM4. a 5l. (12) 1. Kadlecová - RUBÍN MISI
(Palvínov), dvouf. sk. 110/120 (37) 1.
Daněk - TALKO S (Schneider), -L- (19) 1.
Rédl ml. - CASANDRA (Bernartice), 2.
Šídlo - FINTA 2 (Wagner), 3. Ovsjaniková
- LUISA 1 (Vlčtejn), -Z- (35) 1. Šíma KRISTA (Sp. Poříčí), -ZL- (48) 1. Kůst GILLY (Domažlice), -L- (30) 1. Žeravíková
- TOSCA, 2. Žeravíková - KALIF 2 (Lentur), 3. Kůst - GILLY (Domažlice).
Kolín 20.-21.9. -Z- 4. a 5l. + jun.(49) 1.
Majer - LOVER (Licoměřicko), dvouf. sk.
100/110 (84) 1. Marková - ARDENA
(Remark), dvouf.sk. 110/120 (89) 1.
Navrátil - IRLANDA (Vondráček Albertovec), -L- (54) 1. Vinzens - MENDY (Stáj
Cilka), 2. Veselovský - ALESANDRO
(Zámek Vilémov), 3. Nosková - DONÁTA
(Nosek), -L- (54) 1. Daňková - ŠOTEK S
(Schneider), 2. Krajníková - DEKLINÁTOR (Accom Praha), 3. Matoušková CLARE (Doubravice), -S- (63) 1. Šafrata BLESK, 2. Šafrata - CORADO (Louňovice), 3. Veselovský - MARCO POLO
(Zámek Vilémov), -ST- (22) 1. Jandourek
- OLZA TISCALI (Stará Boleslav), 2. Šafrata - BLESK (Loňovice), 3. Dohnal NANY (Rohan), 4. Višinková - AC QUENTA (Astra Ostrava), 5. Rosecká - ETOS
(Panství Bechyně).
Hořice 20.-21.9. -Z- (40) 1. Křížová KIM (Hořice), dvouf. sk. 110/120 (64) 1.
Cipra - CHVILKA (Pastviny), -L- (42) 1.
Pejosová - CONDOR (Krakonoš Trutnov),
stupň. obt. do 110 (24) 1. Wagnerová CASSIA (Starý Ples), dvouf. sk. 120/130
(36) 1. Pourová - MONIKA (Jeřice), -S(37) Cena města Hořic 1. Jeníková - TIMI
(Samohýl), 2. Kmoníčková - KORAL (JK
Danis), 3. Šmahelová - FILIP (Nisa Jablonec), -ST- (18) 1. Málek - COURAGE
(Málek), 2. Chýle - ROMMEL (Chýle), 3.
Bartošová - CASCADEUR (JK Černožice).
Ústí n.L. 20.-21.9. dvouf. sk. 110/120
(53) 1. Koželuh - TIFFANY (Větrný ranč
Rychnov), -S- (57) 1. Papoušek K. LARAMON (Všemily), 2. Opatrný FAMOUS, 3. Roučková - GENETA (oba
Hořovice), -ST- (23) 1. Papoušek J. GEMINI T (Srnín), 2. Chelberg - BEACH
GIRL (Žižka Praha), 3. Papoušek K. KIBARA (Všemily), 4. Macánová - ROCKINA (Tecton Most), mohutnost (10) 1.
ex equo Opatrný FAMOUS (Hořovice),
Pospíšil - SHERLOCK (Dvůr Židovice),
dvouf. sk. 120/130 (46) 1. Papoušek K. LARAMON (Všemily), 2. Roučková GENETA (Hořovice), 3. Papoušek J. LESTER (Srnín), -ST- (31) 1. Opatrný FAMOUS (Hořovice), 2. Šoupal C.C.CASH KENTAUR (Olympia), 3.
Voksa - MAGNET (Stáj Voksa), 4. Pilecký
- DANCE AND JUMP (Altron-Hoffmeister), 5. Rosická - MARIO (Iros Praha), -T(15) 1. Papoušek J. - GEMINI T, 2.
Papoušek J. - AMARCORD (Srnín), 3.
Pecháček - PAPAYA (Pecháček), 4.
Chelberg - BEACH GIRL (Žižka Praha),
5. Papoušek K. - KODARCO (Všemily).
Brno
Veveří
21.
9.
dvoufáz.sk.100/110 (37) 1. Štěrba DREAM (JSK Vyškov), post.obt. do 110
(45) 1. Veselá - FERNANDO (JK Eclipse
Brno), -L- (17) 1. Aberl - ATILLA (JK
Aberl), -S- (6) 1. Kudláčková - BRITHNY
(JO Roba).
Dolní Moravice 20.-21.9. Jesenia cup
- pony handicap - LPB (14) 1. Polesová
- CIT 1 (Pony Club Olešnice), kategorie B
-ZL+ZL- (14) 1. Křížek - FAREL (Hamříkova stáj), kategor.A -L-+8 přek. do 130
cm (13) 1. Vachutka - VIOLA 6 (ZD

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)
Vnitřní
a venkovní
boxy dle
evropských
parametrů

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
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

Dubicko - Úsovsko), -Z- (36) 1. Hlavatá JERMETIEU (JK Gladiš), -ZL- (29) 1. Klár
- AMOR 4 (Agrostyl Otice), MČR veter.
lékařů - zahaj. skákání -ZL- (8) 1. Kucharovič - RENOIRE (JK Merko Hybrálec),
MČR -L+L- (8) 1. Dvořák - VENUŠE 2
(Dvořák Barchov), 2. Vala - FINN
ARNOLD, 3. Vala - FINN GARTANA
(Spolfinn Bruntál).
Všemily 27.-28.9. Finále Českého
skokového poháru pony (10) 1. Bačkovská - GLADIÁTOR (Všemily), -L- (38) 1.
Papoušek J. - LESTER (Srnín), 2. Švec AMAR (Švec), 3. Kučerová - SWING
(Swing), dvouf. sk. 130/140 (54) 1.
Papoušek J. - SANTIAGO (Srnín), 2.
Papoušek K. - MAMA MIA (Všemily), 3.
Pecháček - VENEUR (Pecháček), -T(19) 1. Opatrný - CRAZY LOVE (Hořovice), 2. Jindra - CONTENDER NAXOS
(Agrosport Sp. Poříčí), 3. Skřivan ANDOLPH WEPOL (Manon), 4. Papoušek K. - MAMA MIA (Všemily), 5. Kincl GOMERA (Horymas Horní Město), stupň.
obt. do 140 (26) 1. Opatrný - VANESSA
(Hořovice), 2. Papoušek J. - SANTIAGO
(Srnín), 3. Šlechta - PREGANUS), -ST(25) 1. Papoušek K. - MAMA MIA, 2.
Šlechta - A LADY (oba Všemily), 3. Kincl GOMERA (Horymas Horní Město), Finále
Českého skokového poháru (4 finalisté
se střídáním koní) 1. Opatrný (Hořovice),
2. Papoušek J. (Srnín), 3. Tretera (Tretera), 4. Kincl (Horymas Horní Město).

Rolnická 120
747 05 Opava
e-mail: stajsupreme@volny.cz
Nabízíme:
● mladé koně od dvou do šesti let, dovoz SRN a Švýcarsko
● zajištění výcviku a tréninku ve spolupráci s Davidem Fialkou
David Fialka: 604 242 641, Martin Ohnheiser: 602 730 001
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