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MâR Opava
Český šampionát ve skocích a drezúře seniorů
se v roce 2004 konal v Opavě v termínu 9.-11. července. Všechny kategorie s výjimkou skokové soutěže družstev bojovaly o medaile ve tříkolových
soutěžích. Drezúristé tradičně ve společné mistrovské soutěži, skokané pak v mistrovské seniorské
soutěži a zvláštní soutěži žen. I když tento model
skokového šampionátu není u nás novinkou, teprve
rok 2004 jej dokázal skutečně naplnit. Teprve letos
se totiž nalezly jezdkyně, které se rozhodly bojovat
po boku mužů o seniorský titul a opustily výrazně
pohodlnější cestu ženské soutěže. ČR se tak nejen
de jure, ale i de facto zařadila mezi jezdecky vyspělé státy Evropy.

Drezúra
Česká drezúra stále ještě nenalézá skutečně
progresivní cestu vzhůru a přes ojedinělé náznaky,
je z hlediska výkonnostního srovnání s vyspělými
státy Evropy stále ještě popelkou. Stejně tak tomu
bylo i při opavském šampionátu.
Na startu soutěže stanulo 12 dvojic a papírově
bylo zřejmé, že se v boji o titul utkají Š. Charvátová
na zkušeném CELBANT (JK Panská Lícha) a
Š. Koblížková s impozantním BLACORO K MaK
s.r.o. (JK Hlinovská). Zatímco Š. Charvátová má za

Seniorský titul ve skocích patří M. Šoupalovi (GRANNA ARGENTINA), kterého dekoruje tajemnice závodů M. Hrušková

sebou již mnoho startů, při kterých předvádí standardní výkony, ovšem v sedle slavného koně, který
má již svůj zenit dávno za sebou, Š. Koblížková disponuje koněm, do kterého byly vloženy obrovské
naděje a očekávání většiny příznivců drezúry.
Oproti stálé, i když již poněkud málo jiskrné
výkonnosti CELBANTA, se však BLACORO K vyznačuje velmi nevyváženými předvedeními, která oscilují v nepochopitelně širokém výkonnostním rozpětí. Nejinak tomu bylo i při českém
šampionátu.
Do soutěže vstoupil úlohou IM I nejlépe CELBANT (66,60 %). V první úloze mu BLACORO K nebyl soupeřem a po nesoustředěném
předvedení obsadil až třetí místo za ARCON
s ukrajinským jezdcem A. Onoprienkem (JK
Aleko). Další tři místa patřila ještě jezdcům, kteří
mohli pomýšlet na medaili.
Š. Charvátová na čtvrtém místě demonstrovala
svoji současnou převahu ještě v sedle druhého
koně PASCOLINI, i když bylo pravděpodobné, že
ve druhém kole tento kůň ustoupí svému zkušenějšímu stájovému kolegovi. Překvapením soutěže byl
F. Sigismondi. který se objevil v sedle havlíčkobrodského PEREBORA. Toho pomáhá připravovat na
juniorský šampionát M. Škardové v plzeňské stáji
D. Komendy a I. Haškové a tvoří tak zajímavý tým.
D. Komenda bohužel již ve stáji nemá překvapení
loňského šampionátu klisnu NADĚJI a tak sledoval
šampionát pouze jako divák. Poslední ze skupiny
medailových adeptů byla ještě H. Jeřábková na
SAM (JK Panská lícha) na šestém místě zahajovacího kola.
Sobotní druhé kolo již zastihlo Š. Koblížkovou
a BLACORO K v lepší pohodě a přes drobné chyby
již dvojice naznačila své hlavní přednosti, které jej,
v domácí konkurenci, předurčují k výrazné převaze.
Výrazná akce, nesené chody, moderní drezúrní projev. I tak však byl stále ještě BLACORO K hodnocen hůře než CELBANT Š. Charvátové, ale v součtu již těsně předstihnul A. Onoprienka na ARCON.
V nedělním Kür pak již dvojice Š: Koblížková
a BLACORO K zcela dominovala a předvedená
volná jízda musela potěšit každého drezúrního příznivce. Ve třetím kole tento fenomenální hřebec
s velkou převahou zvítězil. O svých nepřehlédnutelných schopnostech přesvědčil nejen diváky, ale
jako výrazně nejlepší byl hodnocen i čtyřmi rozhodčími. Výjimkou byl pouze hlavního rozhodčí
Z. Beneš, který byl již v průběhu soutěže k chybám
BLACORA nejpřísnější. Ten ohodnotil výkon dvojice
až jako třetí a tím se stal hlavní zábranou případného zvratu soutěže.
Toto hodnocení bylo následně příčinou vzrušených diskuzí a v konečné podobě se jím bude zabývat i VV ČJF. Š. Koblížková totiž podala na způsob
rozhodování Z. Beneše stížnost.
Přes toto oprávněné rozhořčení však získala
v konečných součtech Š. Charvátová zlatou medaili
zcela zaslouženě. Š. Koblížková se musela spokojit
se stříbrem a A. Onoprienko skončil třetí.
Rozpisem umožněná drezúrní soutěž družstev
byla pro nedostatek přihlášek zrušena.

(Pokračování na str. 2)

Mistryní 2004 se stala M. Roubalová CAPTAIN (Roubal Plzeň)

CHIO Aachen
CHIO Aachen patří ke každoročním svátkům jezdeckého sportu a pořadatelé velmi pozorně ošetřují svojí
neotřesitelnou hegemonii mezi světovými pořadateli.
Ve dnech 13.-18. července 2004 připsali na historický
soupis další kapitolu. Tentokrát se jednalo o kapitolu předolympijskou a i proto byl tradiční termín o tři týdny posunut a stal se tak pro většinu
silných světových celků
poslední prověrkou před OH
v Aténách. Na velkolepém
závodišti se tak sešli nejlepší
drezúrní i skokoví jezdci světa. I pro jezdce čtyřspřeží
se stal konkúr v Cáchách důležitým mezníkem, protože
tyto jezdce čeká na počátku srpna světový šampionát
v Kecskemétu.
Spojení tradice, ekonomické síly, silné pozice jezdectví na německé půdě a senzační termínové zařazení namíchaly skutečný extrakt nevídané hipologické
kvality. Do Cách se jej letos vydalo shlédnout neuvěřitelných 320 000 diváků.

Spřežení
Na startu soutěže čtyřspřeží se sešlo 26 účastníků
a týmovou soutěž obeslalo třemi jezdci sedm států.
V drezúrní zkoušce si nejlépe vedl miláček německého publika M. Freund, ovšem velmi těsně následován B. Exellem (AUS) a F. M. Brasseurem (BEL). Již
při drezúře bylo patrné, že vyrovnaný tým přivezli
Maďaři, kteří vedle sportovního zápolení pojali svoji

(Pokračování na str. 3)
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né účasti Z. Zelinkové ((LA MANCHE T), se po bok
jezdců postavila i V. Macánová (PRINCESS 1)
a poněkud překvapivě i K. Bardonová (MAVERICK). Celkově zahájilo boj o mistrovský titul 2004
22 dvojic.
(Dokončení ze str. 1)
Již první kolo seniorské soutěže přineslo řadu
překvapení. Především zkušení jezdci chtěli získat
Skoky
dobrou výchozí pozici a nešetřili výkony na hranici
Pro skokové jezdce byla hlavním dnem sobota.
možností. Na jejich kontech tak přibývaly body.
Při jejím programu se rozehrály všechny mistrovské
Dvěma shozením se nevyhnul K. Papoušek s KO
partie. Ty byly tentokrát připraveny pro oblastní
DARCO či J. Skřivan na ANDOLPH Wepol. Čtyři
týmy (2 x -ST**-), mistrovskou soutěž žen (-S**+
trestné vteřiny zatížily i účet A. Opatrného
2 x -ST**-) a seniorskou soutěž (-ST** + 2 x -T**-).
(FAMOUS), P. Doležal na POMPÖS inkasoval třiJak již bylo řečeno tento šampionát již musí ztratit
krát a J. Pecháček na VENEUR dokonce z mistrovpřízvisko soutěže mužů, protože je rozpisem již
ské soutěže odstoupil.
řadu let přístupný všem jezdeckým dvojicím.
Na čele se tak seřadili jezdci, kteří se chybám
vyhnuli, mezi které se vklínil jen A. Opatrný, který
Ženy
měl přes chybu třetí nejlepší čas. Do druhého kola
První kola soutěží žen i seniorů byla rozhodovátak vstupoval na první příčce M. Šoupal (GRANNA
na podle stupnice C. Do soutěže jezdkyň vstoupila
ARGENTINA) před J. Papouškem (GEMINI T).
nejlépe H. Rosecká na ETOS (Panství Bechyně).
Čtvrtý byl T. Bajnar (MGT DIAS).
Tu v rozpětí jediné chyby těsně sledovaly M. RouDruhé kolo překvapivě na postu nejlepšího jezdbalová (CAPTAIN), L. Matunová (ORIDO) a G. Stace nic nezměnilo, protože M. Šoupal předvedl jediňová (LOTTE T).
ný bezchybný výkon a i do třetího kola postupoval
s úplnou nulou. V tré chvíli
měl na všechny své soupeře
náskok chyby a nejblíže mu
byl A. Opatrný s penalizací
5,47 bodů. O druhé místo přišel
dvěma
shozeními
J. Papoušek a naopak do hry
o medaile se vrátil J. Skřivan,
ale i Z. Zelinková či Z. Žíla
(PINOT GRIGIO).
Průběh závěrečného kola
vynesl na druhou příčku
P. Doležala na POMPÖS.
Dvojice čerstvě ověnčená
velmi dobrými výkony
v zahraničí nakonec přeci jen
potvrdila svoji pověst a jediným čistým výkonem získala
stříbrnou příčku. Naopak dvě
chyby FAMOUSE odsunuly
z medailových míst A. OpatrO titul v drezúře bojovaly Š. Charvátová (CELBANT) a Š. Kob- ného. Skoro do konce soutěže mohli doufat v medaili
lížková (BLACORO K MaK s.r.o.)
i příznivci Z. Zelinkové.
LA
MANCHE
T
si
vedl
výborně až do samého
Druhé kolo (-ST-) nedokázala žádná jezdkyně
konce
parkůru.
Při
nájezdu
na předposlední kolmý
absolvovat bez chyby a všechny nejlepší dvojice
skok před vodou však zkušená Z. Zelinková přeci
inkasovaly 4 tr. body a tak se na pořadí nic nezmějen příliš zkrátila nájezd a po zastavení nakonec
nilo. Rozhodnutí tedy muselo padnout až při závěnasbírala na posledních dvou skocích 12 bodů.
rečném parkuru. V něm potvrdila svoji dlouhodobou
Velmi vyrovnaným výkonem ve všech třech kolech
vyrovnanou výkonnost nejprve I. Chalupová (LEOsi bronz vybojoval J. Skřivan na ANDOLPH Wepol,
NARDO), která výkonem 4 body poněkud napravila
který těsně předstihnul J. Papouška (GEMINI T).
především nepovedené první kolo a nakonec skončila na 5. místě. Vzestup ve výsledkové listině
Rozhodnutí měl ve svých rukách M. Šoupal.
zaznamenala také zkušená J. Opatrná (BOXER),
I když si tento jezdec drží dlouhodobě velmi vyrovkterá po ne příliš vydařeném průběhu soutěže již na
nanou vysokou výkonnost a je již prověřen i v těžmedaili nepomýšlela. Celkový součet 19,540 bodů
kých mezinárodních soutěžích, skutečně velké
však nakonec stačil ještě na bronzovou medaili.
vítězství mu ve sbírce dosud chybělo. Po Opavě to
Z trojice, do té chvíle medailových adeptek, zaútočivšak již neplatí. M. Šoupal předvedl napnutému
la na zlatou medaili nejprve L. Matunová na senzačpubliku soustředěný výkon, který i přes náskok
ním ORIDO. Dvojice předvedla mezi ženami
dvou chyb kladl na jeho psychiku značné nároky.
v Opavě vůbec první čisté -ST-. Následující M. RouPřed závěrečným vodním příkopem již však bylo
balová na CAPTAIN však potvrdila nejen své
jasné, že titul se letos stěhuje do Hrobic nedaleko
výkonnostní kvality, ale i nervovou odolnost a přePardubic a M. Šoupal si mohl šlápnutí do vody
svědčivým způsobem absolvovala také s nulou
dovolit.
a udržela si tak cca dvoubodový náskok před
Družstva v sobotu
ORIDO. Rozhodnutí bylo v rukách H. Rosecké na
ETOS. Přes řadu regionálních úspěchů však
Letošní šampionát potvrdil, že vysoké sportovní
H. Rosecká nedokázala při závěrečném parkuru
výkonnosti ve skocích dosahuje v ČR stále větší
odolat psychickému tlaku a penalizace 22 bodů ji
spektrum jezdců a i tím jsou soutěže zajímavé.
z vedoucí pozice odsunula až na 6. příčku. Z mistI účast jezdkyň v těžkých soutěží potvrzuje výkonrovského titulu se tak radovala M. Roubalová před
nostní vzestup discipliny. Organizačně bylo mistrovL. Matunovou a J. Opatrnou.
ství 2004 dobře zvládnuto a s ojedinělými organizačními potížemi vyplývajícími ze současného stavu
Družstva
opavského areálu jsou pořadatelé seznámeni.
Pokud by se měl i v roce 2005 opakovat současný
Soutěž družstev si stále udržuje podporu odbormistrovský model, přimlouval bych se snad jen
níků a rozšiřuje tak možnost mistrovského startu
za přesunutí obou kol skokové soutěže družstev do
pro větší spektrum jezdců. Jejím pozitivem je jakýsi
sobotního programu. V něm zbyl poněkud nevyužitý
regionální průřez výkonnosti českého jezdectví, na
časový prostor, který naopak scházel v dlouhém
druhé straně však některé předvedené výkony vrací
programu závěrečné neděle.
C. Neumann
mistrovské zápolení o několik desítek let zpět.
Již v prvním kole zvítězilo z drtivou převahou
družstvo středočeské oblasti (6 bodů), ve složení
L. Jandourek (OLZA), K. Bardonová (VIKOMT),
J. Opatrná (LIPAN) a A. Opatrný (SUPREME Oil
Team). Druhé kolo, i přes chyby, potvrdilo výkonVV ČJF reaguje tímto na nepodložené zprávy,
nost středočeského týmu, který se součtem 26
které se rozšířily zásluhou několika špatně informobodů získal zlato před týmem severní Moravy (40)
vaných jednotlivců na MČR v Opavě
a východních Čech (44). Zlato tak putuje do střed1. Česká jezdecká federace nikdy neobdržela od
ních Čech již po třetí za sebou.
ČOV divoké karty pro účast na OH. ČOV nemůže
Senioři
ČJF nabízet a dávat něco, co vůbec nemá.
2. V jezdectví žádné „divoké karty“ neexistují.
Seniorská soutěž soustředila na startu všechny
3. O tzv..„invitation places“ tj. zvaná místa (se
nejlepší jezdce z ČR a mezi známými jmény chyběl
kterými si mnozí divoké karty pletou) mohl požádat
snad jen M. Matějka z Chomutova. Vedle očekáva-

MČR Opava

NOV do 15. 11. 2003, ale jedná se pouze o země,
jejichž sportovci se nekvalifikovali v žádném sportu,
v kterém se ucházeli o účast (pro ČR tato možnost
neexistovala). O přidělení těchto pozvání v jezdectví
rozhodovala tzv. „tripartita“ tj. MOV + ANOC (Asociace národních OV) + FEI. Tato pozvání jsou určena
převážně pro rozvojové země. Pokud nejsou využita, pak jsou teprve osloveny země, které nemají
naplněnou kvótu ve sportech - to Česká republika
v žádném případě není.
4. Všem jezdeckým federacím byly nominace
sděleny FEI ihned po uzavření žebříčků. Do 31. 5.
národní federace potvrdily využití (anebo nevyužití)
těchto nominací. Do 15.6. byl závazný termín pro
FEI využít případná volná místa pro náhradníky
a oznámit toto národním federacím. Pro ČJF se
žádné náhradní místo neuvolnilo.Tyto skutečnosti je
možné si ověřit na ČOV a FEI - což samozřejmě
ČJF učinila
Systém kvalifikací na OH byl mj. vyvěšen na
webu ČJF déle než rok a každý si jej mohl prostudovat.
VV ČJF se pozastavuje nad vzniklými pomluvami,
které v poslední době v jezdeckém prostředí šíří
nezodpovědní a neinformovaní jedinci, často záměrně.

CSN Dalgow
Jezdci P. Doležal a V. Macánová se ve dnech
25.-27. června. zúčastnili národních závodů v Dallgow u Berlína. V. Macánová měla v soutěžích koně
L’Amie, Princess a Lisette, P. Doležal Power Play
a Pompös.
V soutěžích pro mladé koně startovala sedmiletá
L’Amie (V. Macánová) a osmiletá Power Play
(P. Doležal). První den absolvovaly obě soutěž
M/A (140). L∞Amie dokončila se 13 tr. body. Power
Play bez chyby a obsadila 10. místo. Další skok do
140 cm čekal obě klisny v sobotu. L’Amie byla
penalizována sedmi a Power Play čtyřmi tr. body.
S nedělním finále (150 cm) si obě klisny poradily
dobře. L’Amie jednou lehce shodila, Power Play se
po nedorozumění objevily na kontě 3 body, které
stačily na 11.místo.
Pro Princess V. Macánové byly připraveny soutěže malé rundy tzn. M/A, S*, S**. Všechny soutěže
dvojice dokončila s 12 tr. body. I Lisette startovala
první den v soutěži M/A. Jezdkyně se v tomto skákání bohužel nevyhnula jednomu zastavení. Další
dny již absolvovala Lisette parkury velké rundy.
V sobotu na ni čekalo dvoufázové S**, které dokázala překonat bez penalizace a umístila se na 10.
místě. V nedělní Velké ceně (S***) se dvojici nevydařil nájezd na trojskok a naše jezdkyně se musela
nakonec smířit se 17 body.
P. Doležal a Pompös startovali již v pátek v S*.
Dvojice zvládla parkur s přehledem a po bezchybném výsledku skončili opět na 10. místě. Druhý den
se však ani P. Doležal v S** nevyvaroval chyby
a zastavení. Vše si však dvojice P. Doležal - Pompös vynahradila v neděli, která je zastihla ve výborné formě. Dokonce to již vypadalo na účast v rozeskakování, ale nakonec přeci jen jedna lehká chyba
a drobná penalizace za čas naši dvojici z boje
o vítězství vyřadily.
-ver-

Vyjádření ČJF k účasti
na OH 2004

-2-

V. Macánová - L’ AMIE

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

CHIO Aachen
(Dokončení ze str. 1)
účast v Cáchách i jako velkou propagaci svého světového šampionátu v Kecskemetu.
Maraton v Cášském lese je svátkem všech obyvatel města a cílem sportovní procházky. Vstup do lesa
je pochopitelně volný a v sobotu 17. července si tento
výlet dopřálo téměř 40 000 lidí. V maratonu excelovali
Holanďané a nejlépe si vedl M. Weusthof před K. de
Ronde. Po dvou disciplinách však zůstal na čele
M. Freund. Na druhé místo se probojoval Američan
S. T. Johnson a třetí byl v té chvíli maďarský jezdec
Z. Lazar.
Nedělní parkur byl opět potvrzením současného
postavení M. Freunda. Nejlepším výkonem v závěrečné disciplině potvrdil své celkové prvenství.
I S. T. Johnson si své druhé místo udržel. Do té chvíle
třetí Z. Lazar sice pozici neudržel, ale přeskočil ho
týmový kolega J. Dobrovitz. Maďaři tak svoji reklamní
kampaň podpořili i vítězstvím v Ceně národů, když
těsně zvítězili před celkem USA a Německa.

Drezúra
V drezúře stejně jako ve skákání bojovali
v Cáchách němečtí jezdci o letenky do Atén. Od středy 14. července se na centrálním drezúrním stadionu
pro 6 000 sedících diváků jezdily minimálně dvě, ale
většinou tři vrcholné soutěže a o popularitě discipliny
svědčí, že večerní soutěže všechny a celou sobotu
i neděli byla všechna místa stadionu zaplněna.
Divákovi z Čech imponovaly především dvě cášské
vymoženosti. První z nich bylo drezúrní rozhlasové
vysílání, která umožňují v průběhu každého výkonu
všem divákům, kteří si zakoupí malý rozhlasový přijímač poslouchat odborný výklad zkušeného mezinárodního rozhodčího, který komentuje předváděné
výkony.
Druhým momentem zpestřujícím sledování soutěže
je přímé promítání udělených známek za jednotlivé
cviky, takže každý si může ihned udělat představu
o průběhu práce rozhodčích.
Startovní listiny nabité světovými jmény přinesly
především souboj mezi současnou světovou jedničkou U. Salzgeber se senzačním litevským RUSTY
a její holandskou rivalkou Anky van Grunsven na
GESTION SALINERO. Zatímco 16letý RUSTY je zkušeným a silným koněm a jeho kariéra vrcholí, desetiletý SALINERO má ještě mnoho sezón před sebou.
V první kvalifikaci soutěže jednotlivců v úloze
Grand Prix 2003-B, ke které nastoupilo 38 dvojic,
potvrdil RUSTY své postavení a SALINERA těsně
porazil. V soutěži na sebe však velmi dobrým výkonem upozornil především M. Schaudt na WELTALL VA (SRN) a také Debbie McDonald s hanoverskou klisnou BRENTINA (USA).
Tentokrát se však německá drezúrní převaha
umocněná domácím prostředím nekonala. Přestože
při mnoha vyjádřeních zdůrazňovala A. van Grunswen

Anky van Grunsven - GESTION SALINERO

menší zkušenost svého koně, již ve druhém kole získala holandská dvojice těsné vedení, které pak stvrdila prvenstvím v závěrečném Kür. U. Salzgeber se tak
musela spokojit se druhou příčkou a třetí skončil
M. Schaudt.
Závěr cášského mítinku tak byl i ve znamení vyhlášení německé nominace pro OH, kde budou startovat
U. Salzgeber (RUSTY), M. Schaudt (WELTALL),
H. Kemmer (BONAPARTE) a A.K. Linsenhoff (WAHAJAMA). Vedle vítězné Anky van Grunswen se v nejlepším předolympijském světle však představili i další
holandští jezdci především E. Gal na GESTION
LINGH.
Popularitu diváků získali i španělští showmani Juan
Antonio Jimenez Cobo na lusitánském hřebci GUIZO,
či Rafael Soto Andrade na andalúzském hřebci INVASOR. Rusko zastupovala E. Sidneva s ARTAX CONDOR, která obsadila velmi dobré desáté místo.
Anky van Grunswen slízla nakonec veškerou cášskou drezúrní smetanu, když byla vyhlášena i celkově
nejúspěšnější jezdkyní CHIO Aachen a GESTIO SALINERO nejúspěšnějším koněm.

Skoky
Cášský skokový stadion disponuje 60 000 místy.
Tradičně v sobotu a v neděli bylo zcela plno, ale již ve
středu 14. července bylo na stadionu 27 000 diváků.
V první důležité soutěži Stawag Preis v úterý 13.
července zvítězil L. Beerbaum na GOLDFEVER před
M. Fuchsem s TINKA’S BOY. Již tento duel naznačil
o kom se bude při letošních Cáchách nejvíce mluvit.
Středa patřila tradiční Ceně Evropy. Ze startovního
pole 47 jezdců se do rozeskakování probojovalo 12
dvojic. Prvenství nakonec získal G. J. Bruggink na
JOEL před L. Beerbaumem s GOLDFEVER. Přehlídku světových jmen doplnil ve čtvrtek vítězstvím v Preis
Nordheim-Westfalen R. Pessoa na BALOUBET DU
ROUET.
Páteční Pohár národů byl pátým kolem letošní
Superligy. Vedle prestiže šlo německým jezdcům především o nominaci do Atén. Spolkový trenér K. Gravemeier předem prohlásil pozici L. Beerbauma a
M. Ehninga za jistou. O další dvě místa měla svést
souboj čtveřice O. Becker (DOBEL’S CENTO),
M. Kutscher (MONTENDER), Ch. Ahlmann (CÖSTER) a M. Michaels-Beerbaum (SHUTTERFLY). To,
že rozhodnout o olympijské nominaci v SRN není
snadné, potvrdil průběh pohárové soutěže. V prvém
kole dokázala absolvovat čistě M. Michaels-Beerbaum, ve druhém pak všichni tři další členové týmu
a tak již podruhé M. Michaels-Beerbaum nestartovala.
Diváci tak viděli strhující souboj. Po prvém kole byly ve
hře o první příčku čtyři celky (SRN, USA, Belgie a Holandsko), které postupovaly do druhého kola s 8 body.
SRN však jako jediný tým dokázala ve třech jezdcích bezchybný výsledek. Druhé místo patřilo USA se
součtem 12 bodů. Bezchybný výkon ve druhém kole
předvedla i Francie, která tak postoupila na 3. místo
s 15 body. Jen o jeden bod čtvrtý byl celek Irska.
Před soutěží v Hicksteadu (21.-25. července) je na
čele letošní Superligy Francie (30,3) před SRN (28,8),
Holandskem (25), Belgií (20,3), USA (19), GBR (18),
Irskem (12,5) a Itálií (9).
Naprosto dominantní pořadatelskou pozici Cách
potvrdilo i závěrečné dekorování Poháru národů. Ta
byla pořadateli vypsána jako Mercedes Benz Preis
a tak celý slavnostní ceremoniál probíhal s prezentací
stuttgartské automobilky. Po jeho skončení a při značném ochabnutí divácké pozornosti však proběhl ještě
jeden ceremoniál již jen za účasti týmu SRN. Ten byl
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jaksi z povinnosti věnován sponzorovi Superligy - společnosti Samsung.
Sobota patřila především soutěži Rolex Best of
Champion, při které čtyři jezdci střídají své koně jako
při světovém šampionátu. Ve čtveřici J. Dubbeldam,
L. Beerbaum, D. Lennon a Ch. Ahlmann zvítězil po
rozeskakování J. Dubbeldam.

Dopingová aféra
Nedělní program byl ve znamení znepokojivé informace o sporu mezi německou Národní federací (NF),
Německým olympijským výborem (DOKR) a jezdci.
Na veřejnost se dostala informace, že při dopingové
zkoušce při finále Světového poháru v Miláně byla
v těle klisny M. Michaels-Beerbaum SHUTTERFLY
nalezena nepovolená látka. Nejprve se čekalo na
potvrzení nálezu a po něm se celá aféra začala projednávat na nejvyšších úrovních. I když vše zatím není
zcela dořešeno, DOKR v pátek před Pohárem národů
zaslal NF dopis, ve kterém doporučuje nenominovat
M. Michaels Beerbaum do německého olympijského
týmu, protože v případě dořešení dopingového sporu
v neprospěch jezdkyně by mohl padnout stín na celý
německý tým. V té chvíli jezdkyně určitě nic nevěděla,
protože na tiskové konferenci ještě prezentovala své
olympijské ambice a doufala že bude v Aténách nejlepší „německou“ jezdkyní (M. Michaels Beerbaum je
původem z USA). Na doporučení DOKR zareagovali
velmi emotivně jezdci L. Beerbaum, M. Ehning,
M. Kutcher a Ch. Ahlmann, kteří v otevřeném dopise
ostře kritizovali postup německého olympijského
výboru a jeho zásah do nominačních bojů příkře
odsoudili.
Nedělní vyvrcholení tak mělo nepříjemnou předehru
a Velká cena Cách byla pro M. Michaels Beerbaum
ještě větší psychickou zátěží.
První kolo náročné soutěže absolvovalo 8 dvojic
bez chyby. Do druhého kola postoupilo 18 nejlepších
a tak zbyla dvě místa i na jezdce s 8 body. Ve druhém
kole přidali druhou nulu čtyři jezdci a tak vyvrcholením
soutěže bylo podvečerní rozeskakování. Ani letošní
Cáchy počasí tradičně nešetřilo drobné přeháňky
doprovázely všechny dny snad s výjimkou soboty,
která byla naopak velmi horká. Nakonec skončila
velmi silnou bouří, která postihla především večerní
drezúrní program.
Oblačná neděle deštěm dlouho hrozila. Druhé kolo
hlavní soutěže přišlo na řadu bohužel až v 18.00
hodin a to již začalo pršet. Profesionalitu nejlepších
jezdců však nepřízeň počasí ještě umocnila a stejně
tak dokázala senzačnost cášského povrchu. Ten i po
šesti dnech zatížení, včetně travnatých opracovišť, byl
ve velmi dobrém stavu.
Čtveřice jezdců po dvou kolech bezchybných tvořili
Ch. Ahlmann - CÖSTER, M. van Dijck - VERELST GOLIATH, O. Becker - DOBEL’S CENTO a M. Fuchs TINKA’S BOY. M. Michaels - Beerbaum dokončila první
kolo s 5 a ve druhém inkasovala 9 bodů. Tím přeci jen
poněkud usnadnila rozhodnutí K. Gravemeierovi a dalšími
členy aténského týmu budou Ch. Ahlmann a O. Becker.
V napínavém rozeskakování zahájil bezchybně
Ch. Ahlmann na CÖSTER a zdálo se, že jej již nikdo
nepřekoná. M. van Dijck inkasoval 4 body a O. Becker
12. Poslední startoval M. Fuchs a ten s TINKA’S BOY
rozeskakování umí. Senzačním výkonem zakončil švýcarský jezdec celý konkur a vyfouknul Německu závěrečné vítězství o 0,04 sekundy.
Večer pak přešel přes celou oblast tajfun doprovázený silným deštěm a tak mohli být pořadatelé rádi, že
se vše přeci jen dobře stihlo.

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Bohužel až do čtvrtka stále pršelo a déšť vyvrcholil po losování obrovskou průtrží mračen.
V pátek ráno ještě pršelo, ale naštěstí se v průběhu
dne počasí umoudřilo.
Celý uplynulý týden žila obec Nebanice závody
Drezurní soutěže začaly již v 8.00 hod ráno jízdaspřežení. Vzdálenější účastníci přijížděli už od ponmi jednospřeží, kterých bylo na startu sedm. Nejlédělí, aby si koně odpočinuli po dlouhé cestě. Česká
pe si vedl H. Wehr z Německa a velice dobrou
reprezentace měla v Nebanicích od pondělí souúlohu zajela také jediná česká závodnice P. Duškostředění pod vedením Poláka C. Konieczného.
vá z JK Robousy (3. místo).
Ve čtvrtek již dorazil i sbor mezinárodních rozTradičně nejvíce obeslanou soutěží byla v Nebahodčích, ve kterém zasedli soudci z Polska, Němecnicích soutěž dvojspřeží, kterých se zde sešlo 24.
ka a Maďarska a celé odpoledne probíhala VeteriV drezúře i zde excelovalo Německo a nejlépe si
nární přejímka koní. Po jejím ukončení byla oficiální
vedl M. Junghans. Nejlepším naším jezdcem byl
prohlídka tratí. Na skokovém kolbišti byly postaveny
J. Pavel z Kostelce.
stany s restaurací a v 21.00 večer zde proběhlo
Největším lákadlem soutěží spřežení jsou pochopitelně čtyřspřeží. Těch se v Nebanicích sešlo na
slavnostní zahájení závodů a losování pořadí drestartu rekordních sedmnáct. Startovala již za krászurních soutěží.
ného letního počasí
a v drezúře královské
discipliny se nejlépe
vedlo Maďarsku. Vyhrál
A. Vinnai před J. Bozsíkem. Nejlepší český
závodník - P. Vozáb
z Národního hřebčína
skončil na 8. místě.
V sobotu nastoupili
závodníci nejnáročnější
část závodu - maraton
o celkové délce 16 km.
V posledním úseku je
čekalo 8 překážek,
které jsou umístěny po
obvodu nebanického
závodiště.
V jednospřeží si nejlépe vedl polský reprezentant M. Machnik,
ale na čele soutěže
H. Wehr.
Foto Hofmann zůstal
Ve dvojspřeží byl
v terénu nejlepší náš
Senzací v Nebanicích byl start reprezentanta USA - James C. Richards J. Nesvačil z Šinkvic(7. místo). Ten cestoval do Nebanic z USA tři dny. Nej-prve auty z Atlanty kého dvora těsně před
do New Yorku a pak zapůjčenými vozy z Frankfurtu do Nebanic. Odtud švédským reprezenpokračoval ke svému rakouskému trenérovi do Vídně, odkud se chystá na tantem K. Yngve.
O svoji hegemonii
světový šampionát do Kecskemétu.
nepřišli Maďaři ani při
maratonu a mezi čtyřspřežími vyhrál s přehledem
J. Bozsik z Maďarska. Perné okamžiky zažil italský
reprezentant C. Mascheroni, který se v překážce č.
5. převrhnul. Tento miláček publika nešetřil divácky
ME pony se ve dnech 29. července až 1. srpna
atraktivními kousky a získal si tak velké sympatie.
v polském Jaszkowu zúčastní za ČR trojice jezdců.
Proto právě jemu drželi mnozí palce. Podobný
Dva soutěžící se zúčastní šampionátu ve všestrankarambol postihnul, v té samé překážce, i bývalého
nosti a budou to S. Erbeková - PRETTY (Moravská
mistra světa ve dvojspřeží A. Pointla z Rakouska.
JS Brno) a M. Příhoda - SAFÍR (JK PAM Vlčkovice).
Počasí tentokrát jezdcům nic neulehčilo a po nepříVe skákání nás bude reprezentovat osamocená
jemných deštích nastoupilo obrovské vedro.
J. Perníčková na WIDAR (Heroutice). Naše hlavní
Nedělní překážková jízda již pořadí na předních
adeptka na tento vrchol evropské sezóny pony L.
místech nezměnila. První místo v jednospřeží získaKraicová a SABINA (JK Mělník) mezi nominovanými
lo Německo zásluhou H. Wehra. Na dalších místech
jezdci chybí. O vysvětlení proč tomu tak je jsme
skončili Polák M. Machnik, před dalšími dvěma
požádali trenéra L. Kraicové V. Mestenhausera:
Němci T. Seifertem a H. Wielandem. Naše Petra
„Po zkušenostech ze všech tří výjezdů na CSIP
Dušková skončila sedmá.
a hlavně po výjezdu na CHIOP Freudenberg jsme
Ve dvojspřeží si připsala na své konto mezináodhadli reálné šance na ME a od účasti jsme upusrodní vítězství ČR zásluhou J. Nesvačila. Ten byl
tili. Lucie by soutěž pravděpodobně zvládla, ale
lepší než Poláci R. Kusz a A. Gorski na 2. a 3.
Sabina závodí teprve třetí sezónu a i přes její nadámístě. Čtvrtý dokončil M. Junghans ze SRN a s 5.
ní by natolik obtížná soutěž znamenala obrovské
příčkou může být spokojen J. Kohout. Bohužel si
risiko. Nechceme se ME zůčastnit jen pro samotnou
velice dobré postavení třema chybami zkazil Jaroúčast a jen proto, že letos je velmi blízko. Věříme,
slav Pavel.
že někdy v příštích letech bude šance uspět pro
Jedinou čistou překážkovou jízdu se čtyřspřežím
SabinU daleko reálnější, neboť již dnes vyrůstá
předvedl Georg Knell. Nijak to však nemohlo ohrozit
u nás nová generace talentovaných dětí. Pro Lucii
prvenství
maďarských jezdců J. Bozsika a
tím sice končí jeden velký sen i s ohledem na to, že
A. Vinnaie. Mezi maďarské závodníky se vklínil
má letos poslední rok šanci startovat na pony.
pouze S. Schulz (SRN) a čtvrtý byl již opět Maďar
I proto se však budeme snažit o vytvoření podmínek
L. Móro před legendou vozatajského sportu
pro přípravu na start na ME juniorů na velkých
G. Knellem z Německa. Za české barvy byl nejlepší
koních, neboť jsme přesvědčeni, že její talent ve
J. Hrouda na 6. místě, P. Vozáb skončil osmý.
spojení s pracovitostí a povahou ji na nejtěžší soutěUmístění J. Hroudy mělo zásadní vliv na rozhodože předurčuje.
vání komise spřežení k nominaci na MS v maďarNaše rozhodnutí umocnilo i naše závěrečné souském
Kecskemétu (4.-8. srpna). ČR zde budou repretěžení při CHIOP Freudenberg. Lucie se SABINOU
zentovat P. Vozáb, Z. Jirásek a právě J. Hrouda.
zde startovala pouze jedenkrát v soutěži do 125cm,
ve které shodila poslední dvě překážky. Při opracování na další soutěž v klusu lehce kulhala, proto
Celkové výsledky
jsme požádali o lékařské vyšetření, a následnou
Soutěž jednospřeží: (7) 1. H. Wehr (GER), 2.
léčbu pohmoždění šlachy. V současnosti je zdravotM. Machník (POL), 3. T. Seifert (GER), 4. H. Wiení stav koně již velmi dobrý, ale podle vyjádření
land (GER), 5. E. Wurm (GER), 6. J. Herner (SWE),
lékaře by současné velké zatížení bylo značným
7. P. Dušková (CZE).
rizikem. SABINA tak bude startovat pravděpodobně
Soutěž dvojspřeží: (24) 1. J. Nesvačil (CZE), 2.
na MČR pony a po něm bychom rádi ještě absolvoR. Kusz (POL), 3. A. Gorski (POL), 4. M. Junghans
vali sérii CSIP v co největší konkurenci, tedy
(GER), 5. J. Kohout (CZE), 6. J. Papp (HUN), 7.
v Rakousku, Holandsku, Belgii, Německu a Francii,
J. Pavel (CZE), 8. J. Wolfmayr (AUT).
popřípadě Itálii. Bude to však záležet na tom, zda
Soutěž čtyřspřeží (17) 1. J. Bozsik (HUN), 2.
se nám podaří sehnat na tyto výjezdy, kterých by se
A. Vinnai (HUN), 3. S. Schulz (GER), 4. L. Móro
měl zúčastnit i COLIN, finanční prostředky, protože
(HUN), 5. G. Knell (GER), 6. J. Hrouda (CZE), 7.
zatím se na hrazení všech nákladů podíleli pouze
J. C. Richards (USA), 8. P. Vozáb (CZE).
rodiče Lucie a JK Mělník.“

CAI-A Nebanice

Pony na Evropu
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Sportovní
kalendáﬁ
30.7.
30.7.-1.8.
30.7.-1.8.
31.7.
31.7.
31.7.
31.7.
31.7.
31.7.
31.7.
31.7.-1.8.
31.7.-1.8.
31.7.-1.8.
31.7.-1.8.
31.7.-1.8.
1.8.
1.8.
1.8.
6.-8.8.
7.8.
7.8.
7.8.
7.8.
7.8.
7.8.
7.8.
7.8.
7.8.
7.8.
7.-8.8.
7.-8.8.
7.-8.8.
8.8.
8.8.
8.8.

Tachov
Z-S, D/Z-L
Most
MČR J,Y
Šinkvice
A/S-T
Gabrielka
Z-L
Stará Boleslav
Z-ST
Ústí n.L.
ZM-L
Janov
ZM-L
Drásov
ZM-L+pony
Sobotín
Z-L+pony
Žirovnice
ZM-S
Páterov
ZM-S
Jemčina
ZM-S
Nebanice
Z-S KMK
Deštné v O.h.
D/Z-L+pony
Rudná p.P.
D/Z-L
Mikulov
Z-S
Drásov
D/Z-L+pony
Humpolec
Z-S
Pardubice
C/L + CIC**
Všetice
ZM-L
Draheničky
ZM-L
Řitka
D/Z-S
Nymburk Komárno
ZM-L
Vondrov
ZM-L
Hlinky
pony Z-ST
Mirošov
Z-S
Slavkov u Brna
ZM-L+pony
Dolní Domaslavice
D/Z-ST+pony
Hamry n.S.
Z-ZL
Mariánské Lázně Z-ST KMK
Ústí n.L.
ČSP
Otice
ZM-S
Žitná
pony Z-L, D/Z-L
Černožice
Z-S
Hradec n.M.
Z-L+pony

II. šampionát
mladých koní
Jezdecký klub Baník Ostrava, jako pořadatel, připravuje v roce 2004 II. ročník šampionátu mladých
koní. Vyhlašovatelem šampionátu jsou v roce 2004
Svaz slovenského teplokrevníka a Svaz českého
teplokrevníka.
Soutěží se zúčastní 90 nejlepších 5, 6 a 7-letých
koní (klisen,hřebců a valachů), kteří budou vybráni
na základě předložených dosažených výsledků
v závodní sezóně 2004.
Závody se konají ve dnech 17. - 19. září v areálu
JK Baník Ostrava. V pátek je na programu zahajovací skákání a I. kolo šampionátu, v sobotu II. kola
a v neděli III. kola, případně i rozeskakování.
Po zkušenostech s pořádáním I. ročníku dojde
k malým změnám. V 5-letých bude startovat 40
koní, v 6-letých 30 koní a v 7-letých 20 koní.
Kvalifikace - Jezdci si budou zapisovat výsledky
koní do přiložené karty sami. (Výsledky budou kontrolovány dle výsledků závodů uvedených na internetu dle ČJF). Započítáno bude 5 nejlepších výsledků
z klasických soutěží: ZL, L (S) u pětiletých, L, S (ST)
u šestiletých a S, ST (T) u sedmiletých. Výsledky
z nižších soutěží budou informativní a rozhodnou při
stejných výsledcích z hodnocených soutěží.
K výpočtu hodnoty výsledku koně bude užita
metodika výpočtu hodnocení koní v ročence Přehled o sportovních koních, kterou zpracovává ČJF
ve spolupráci s ÚECHK Slatiňany.
Soutěže - Pro pětileté bude tříkolová soutěž složena z úrovní ZL, L + L, šestiletí budou soutěžit
v úrovních L a 2x S a sedmiletí v S a 2x ST.
Ceny - V každém ročníku bude vyplaceno celkem 50 000,- Kč pro prvních deset umístěných.
Přihlášky - Výsledky koní musí být zaslány spolu
s přihláškou.Na přihlášce musí být uvedeno kontaktní telefonní číslo pro potvrzení, zda byl kůň přijat
mezi počet startujících koní.
Zájemci o účast se mohou přihlašovat na adrese:
Jezdecký klub Baník Ostrava, K průplavu 729, 724 00
Ostrava - Stará Bělá v termínu do 1. září 2004
Informace: Pavel Hudeček, tel, fax: 596 769 205,
mobil: 608 333 714, e-mail: jkbanik@i.ol.cz

Reprezentační
plány
Náš reprezentant A. Opatrný bude
i v létě pokračovat v reprezentačních
výjezdech a ve dnech 29. července
až 1. srpna startuje s koňmi GRAND,
CRAZY LOVE, SUPREME Oil Team
na CSI**** ve švýcarské Ascona.
O týden dříve v termínu 23.-25. 7.
se Z. Zelinková (DAN 7 T, RICARDO T,
VOLONTER T), R. Šafrata (BLESK)
a L. Poláková (RAINBOW STAR,
COMTESSE) účastní CSI* v Cortině
d’Ampezo.
Po těchto zájezdech čekají naše
skokany i dvě CSIO. První je na programu 5.-8. srpna v Bratislavě a zde
bude náš tým tvořit A. Opatrný,
Z. Zelinková, M. Šoupal a P. Doležal.
O týden později pokračuje Samsung
Nations Series Cup v Maďarsku, kde
bude tentokrát CSIO v Kecskemetu,
hned týden po světovém šampionátu
čtyřspřeží. Zde bude český tým složen z jezdců K. Papoušek, Z. Zelinková, A. Opatrný a Z. Žíla.

Třetí Hradec n. M.
Letošní třetí skokové závody pořádal za letního počasí 17. a 18.července JK v Hradci nad Moravicí. V sobotní -L*- startovalo třicettři dvojic
a vítězství si odvezla L. Gladišová na
KASTANĚTA (JK Gladiš). V -S*- bylo
na startu patnáct startujících a dva
byli bezchybní v základním kole.
Z vítězství se radovala I. Biolková na
MARION 3.
Nedělní -L- a -S- byly dvouhvězdičkové a přílišné vedro odradilo některé
přihlášené a tak se počty startujících
snížily. V -L- se jich představilo deset
a po čtyřech bezchybných výkonech
si opět vítězství připsala I. Biolková
a MARION 3. V -S- odstartovalo jen
šest dvojic a po jediném bezchybném
výkonu zvítězil T. Bajnar s EURIPIDUS Fides Agro (MGT Ostrava).
Stejný jezdec byl s MGT Hilton druhý
a na třetím místě skončil H. Šindler APAČ (Agrostyl Otice).
Pony jezdci měli na programu pět
soutěží a ve všech soutěžích zvítězili
jezdci z Trojanovic.
-jge-

Foto J. Gebauer
Vítězka soutěže -ZL- v Hradci n. M.
L. Gladišová - DIOR 1 (JK Gladiš)

Inzerce

KMK v Opavě
Ihned ve středu po MČR probíhalo
na stejném kolbišti v Opavě Kateřinkách další kolo KMK. V kategorií čtyřletých a -ZL- se představilo šestnáct
dvojic. Nejlepší byla MÁTA 1
(M. Hentšel) z Baníku Ostrava, druhý
PHIL (P.Eim) ze ZH Tlumačov a CINCINNATI (M.Klus) Mustang Lučina.
Mezi pětiletými -L- (8) zvítězil
CARGO Z (K.Lamich), druhý byl
COR D (J.Hruška), oba z Kateřinek
a třetí GLADIOLA (V.Holý) z Hřebčína Amona.
Šestiletých v -S- odstartovalo šest.
První a třetí příčku obsadili CARDICCI a CARLOS (Z.Žíla) z Mustangu
Lučina a druhou MORAVIAN
(M.Hentšel) z Baníku Ostrava. -jge-

V. Krátká (ANOUK, JK Mělník). Ve
starších dětech si titul vybojovala
J. Perníčková (IRVEL).

Blahopřejeme...

Pony liga

... dlouholetému dostihovému trenérovi a současnému pracovníkovi
úseku hipoterapie v JO TJ Orion
Praha Břetislavu Karlovi, který 10.
srpna oslaví 70. narozeniny.

Mladší děti sbíraly body pro Pony
ligu v soutěži SP handicap, pro
otevřenou Extraligu byla určena
soutěž obtížnosti TPB. Ta se bohužel pro nedostatek přihlášených
nekonala.
Pořadí po prvních třech kolech je
takové: Pony liga - 1. M. Hažmuková, 2. - 3. A. Vojtková a S. Tomaidesová, 4. M. Štorkán; Extraliga 1. J. Perníčková, 2. M. Hažmuková,
3. B. Hudcová, 4. N. Crnková.
Listopadové finále Extraligy se pojede podle modelu Světového šampionátu - čtyři nejlepší s výměnou koní. -heř-

Cena Ankary

Skokový
pohár v létě

Sedmý ročník letních středečních
závodů Cena Ankary se konal na
Farmě Heroutice 7. července. Hlavní
soutěž (obtížnost S**) se koná jako
vzpomínka na klisnu ANKARA (po
Duman, z Betty po Belendek) do níž
vkládali heroutičtí sportovní naděje
a která bohužel v pěti letech uhynula.
V letošním roce se po čistém výkonu
dostaly do rozeskakování tři dvojice,
z nichž byl nakonec nejlepší S. Motygin na ABERG (JS Equipropag).

Sedmé kolo
Českého skokového poháru
proběhne ve
dnech 24. - 25.
července v areálu farmy Jemčina. Sobotní program začne v
10 hodin a vyvrcholením budou soutěže stupně -S**- a skok mohutnosti.
V neděli se začíná na parkuru
stupně -S**- v 11 hodin. Ve 13.00
hodin pak parkur -ST**-, po kterém
bude následovat Velká cena Jemčiny
-T**-, která je započítávána do Českého skokového poháru 2004.
O víkendu 7. - 8. srpna pokračuje
Český skokový pohár v jezdeckém
areálu v Ústí nad Labem osmým
kolem. Pořadatelem je Jezdecká stáj
Madar. Stavitelem parkurů bude Jan
Šíma. I zde bude ke klasickým soutěžím od výše 110 cm do obtížnosti
stupně -T- přidán skok mohutnosti
a divácky atraktivní kombinovaná
soutěž (jízda na koni, běh a jízda na
čtyřkolce).
Bližší informace včetně rozpisu
a výsledků z předchozích kol naleznete na internetových stránkách
www.ceskyskokovypohar.cz

Pony Cup 2004
Pony Cup v Herouticích (9.-10.7.)
proběhl zároveň jako mistrovství středočeské oblasti a současně jako kvalifikační kolo Pony ligy.
O mistrovské tituly se děti podělily
takto: 8 - 12 let, pony S: A. Neradová,
Tony 1 (JK Atrej), pony A: V. Krátká,
Gejša 1 (JK Mělník), pony B: V. Krátká, KIMBER (JK Mělník), 13 - 16 let,
pony do 148 cm: P. Adam, Grošík (JK
Heroutice). Mladší děti bojovaly
o medaile v dvoukolových soutěžích
ZLP + LP, starší SPB + STPB.
Tuto nejobtížnější soutěž závodů,
skoky vysoké 100 + 110 cm, vyhrála
jako otevřenou soutěž S. Erbeková
(PRETTY 3, MJS Brno) před M. Hažmukovou (RINGO STARR 11, Fa
Lentur Žeravíková).
V drezúrách byla mezi mladšími
dětmi nejlepší a mistryní se stala

● Prodám zem. areál, obytný dům, stáje pro 13 koní, 2x stodola,
garáž, kovárna, jízdárna. Na objekt navazuje 28 ha luk a 4ha
lesa. 25 min. z Prahy po D1. Tel. 607 753 584.
● Prod. val. 5 l., ryzák, KVP 192 cm, hodný, vhodný pro sport
a rekreaci, o: Przetswit Svrženský, m: VČ 1551 Doris (KO 1-7).
Cena 50 000,- Kč, dále pak 4l. kl, hnd., zaps. v PK, vhodná pro
rekreační sport a chov, o: Grewot A1/1, m: JČ 23 Gerona SPK,
cena 70 000,- Kč. Tel.: 384 423 869.
● Prodám drezúrního koně 13 letý valach. Černý ruský Traken
s vynikajícícm původem. Dosažená výkonnost drezúra -ST(St. Georg), skok -ST-, KVH 162 cm, jemný hodný ideální pro
děti, 100% zdravý. Tel.: po 21 hod. 382 229 818.
● Prodám 6 letého parkurového koně. Líbivý, mohutný ryzák
s vynikajícím původem. Výkonnost -ZL- s předpokladem pro
vyšší skákání. Velice ochotný, ježděn ženou, 100% zdravý.
Tel.: po 21 hod. 382 229 818.

-5-

Výsledky
Tlustice 5.6. drezúra DU 2003 (13)
1. Brožová - FIRE BOY (TJ JS Plzeň
Bory), DD 2003 (11) 1. Pechová WELLINGTON (JK Pferdimex Tlustice), -L 5- (4) 1. Pechová - WELLINGTON (JK Pferdimex Tlustice), 2.
Čechová - LOTUS 2 (TJ JS Plzeň
Bory), 3. Bečváříková - BLANÍK (TJ
JS Plzeň Bory), -S 0- (5) 1. Ryndák BLACK 2 (Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková), 2. Brůhová - MODANA K (TJ
JS Plzeň Bory), 3. Seidlová - LODEN
(R. B. Budeč).
Přeštěnice 11.-13. 6. všestrannost
-Z- (34) 1. Holíková - ANZIO (Filmka
Barrandov), -ZL- (25) 1. Maxera - HARY (Blížkovice), CNC* (16) 1. Marková - TARAS (Remark Poříčí), 2. Slavíková - ZADAR (JK Tedos), 3. Sůrová
- BELFAST (Vasury).
Hořice v Podkrkonoší 27.6. MvčO
drezúra -L 5+ S 2- (8) 1. Krupková HSENDY (JS Pod Kunětickou horou),
skoky ženy -L**+S*- (13) 1. Maturová
- PRÁTER (Strážné sedlo), muži S*+S**- (14) 1. Málek - AMANDA 5
(Málek), -ST- (16) 1. Málek - COURAGE (Málek), 2. Maturová - PRATER
(Strážné sedlo), 3. Bartošová - CASCADERO (Černožice).
Moravský Krumlov 2.-4.7. spřežení jednospřeží (7) 1. Exnar (Havlíčkův
Brod), dvojspřeží (12) 1. Martinec (JK
Čejkovice), 2. Nesvačil (stáj Šinkvický
dvůr), 3. Coufalík (Loučka).
Martinice 3.7. -ZM- ml. koně (13) 1.
Urban - POLI (Renosport), -Z- junioři
(10) 1. Singrová - DUKÁT 8 (Horymír
Vizovice), -Z- ostatní (24) 1. Mamica ADRIANO GITKA (JK Tlumačov), -ZL(28) 1. Holub - LAVINA (Ramir Bělov),
-L- (13) 1. Dostál - EPISTOLA (Jezdec
Bochoř).
Brno-Veveří 3.- 4. 7. dvouf. sk.
100/110 (40) 1. Juříček - HAIS (SVK),
-ZL- (37) 1. Gladišová - DIOR 1 (JK
Gladiš), dvouf. sk. 110/120 (37) 1.
Krivjanski - LACOUR CARACHAL
(SVK), -L- (30) 1. Krivjanski - FRANK
(SVK), dvouf. sk. 100/110 (33) 1.
Dulínek - LOMBARD (JS Dulínek), ZL- (49) 1. Přibyl - GOLDIKA (JS
Belcredi), -L- (44) 1. Krivjanski FRANK (SVK), -S- (27) 1. Tretera BARCHAT (sport.stáj Tretera), 2. Tretera - LOGA 1 (sport.stáj Tretera), 3.
Skřivan - EXCALIBUR VEPOL
(Manon), Mistrovství veterinárních
lékařů -L+L- (6) 1. Holý - CHARISMA
(JK Hřebčín Amona).
Mirotice 4.7. O pohár starosty
města -ZM- (15) 1. Horčičková - Valmont 7 (JTJ Holiday Horses Hluboká
n. Vltavou), -Z- skupina A (19) 1.
Hruška - Quick Horn Z (Z. Hruška),
skupina B (21) 1. Rosecká - FUREL
(Panství Bechyně), stupň. obt. do
120 (37) 1. Přechová - ZANZIBAR
(Fantasie Dunovice), -L- (23) 1.
Dohnal - NANY 1 (JSK Rohan), 2.
Fiala - NATURAL (Dremax Hvožďany), 3. Papoušek - CHEEVA (JO
Papoušek Srnín), mini-maxi (8) exequo 1. Mayer - MAMBA (Vspol Lučkovice), Fiala - CASSINI∞S SON T (Stáj Leon Blatná) - 192 cm, -S- (12)
1. Papoušek Jiří - Cheeva, 2. Papoušek Jiří - Amarcod Biofaktory (JO
Papoušek Srnín), 3. Kozák - Quidam
(JK Caletto).
Slavkov u Brna 5.7. -ZM- ml. koně
(6) 1. Helánová - VELA 2 (JK Samson), -Z- (24) 1. Růžička - KLAUDIE
(JK Rufa), -ZL- (25) 1. Holubářová FORESTER (JSC Zlín).
Tlustice 5.7. dvouf. sk. 100/110
(50 ) 1. Váňa - BENY 1 (JK Jež Loděnice), -ZL- (49) 1. Štochlová - ODINE
(J. S. Hejdov), -L*- (19) 1. Glatz KASKADÉR (JO Trnová), 2. Štochlová
- ODINE, 3. Štochlová - FARELLI (J.
S. Hejdov).
Slavkov u Brna 6.7. drezura Z-3
(9) 1. Křížková - HATUM (JO Dubicko), L-1 (10) 1. Danielová - ROMEO
(TJ Pegas Brno).
Heroutice 7.7. Cena Ankary -ZMml. koně (10) 1. Zbořil - DYNASTIE
(Třebonice), -Z- (51) 1. Motygin FELICITA (JS Equipropag), -ZL- (49)
1. Plimlová - GINA (JK Poříčí), -L**(29) 1. Malák - BALZAC (Všetice), 2.
Poláková - GALÁN (Kocanda), 3.
Němcová - NIKOLA 10 (Zbožnice), S**- (12) 1. Motygin - ABERG (JS
Equipropag), 2. Štěrba - MAMBO

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.: 00421 903 257 012
fax: 00421 245 985 498 riálu v zahraničí

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
(Mlýnský dvůr), 3. Němcová - PRINCESS (Zbožnice).
Chlum 10. 7. -Z- 1. Kricnarová EXEKUTIVE, -ZL- 1. Cipra - WALZER
(Pilníkov), -L- 1. Cipra - WALZER (Pilníkov), 2. Hypiusová - HEIDY, 3. Cipra
- Chvilka (Pilníkov).
Brno - Žebětín 10. 7. -ZM- ml.
koně (13) 1. Jirásková - TARA (Český
jezdecký klub), -Z- (53) 1. Slezák AINHOA NINJA (JO Misl), -ZL- (36) 1.
Slezák - AINHOA NINJA (JO Misl).
Dunovice 10.7. -Z- (36) 1. Jungvirt
- SAR (JK Jungvirt), -ZL- (48) 1. Hradská - Cavendy (Stáj Hradských Strakonice), post. obt. do 120 cm (38) 1.
Hanušová - SANTA 6 (Vspol Lučkovice), -S- (14) 1. Jindra - KREACE (JS
Agrosport), 2. Zahrádka - DILLY
(Zahrádka Faunus), 3. Chmelař Lagrandeur (Sokol hřebčinec Písek).
Bernartice 10.-11.7, -ZM- 4.-5.letí
1. Ticová - NIC (Bernartice), -Z- 1.
Kadlecová - RUBIN MISSI (Palvínov),
-ZL- Smaha - CUGETA (Dýšina), -L1. Rédl st. - NARCIS (Bernartice), 2.
Sviták - ARRAS (Kdyně), 3. Smaha CUGETA (Dýšina), stupň. obt. do
110 1. Rédl J. ml. - CASANDRA (Bernartice), štaf. sk. do 120 1. Pražáková - SILVER, Rédl ml. - CASANDRA
(Bernratice), -L+S- 1. Štochlová - TUNIKA (Hejdov), 2. Křivancová FARAON (Děpoltovice), 3. Rédl J. st. LUISA (Bernartice).
Čakovičky 10.-11.7. -Z- (36) 1. Pálková - DENÉ (JK Velvary), -ZL- (38) 1.
Glatz - KASKADÉR (JO Trnová), -L(17) 1. Glatz - KASKADÉR (JO Trnová), 2. Veselý - ŠIPKA (Selská jízda
Čakovičky), 3. Starečková - PATROSCA (Jezd. sdružení NIKI), -Z- (18) 1.
Jandová - CHANTAL (3K Poděbrady),
stupň. obt. do 110 + žolík (19) 1.
Pálková - SHAFRAN (JK Velvary), -L(18) 1. Klímová - VIOLA (Sport. stáj
FCC), 2. Urbanová - PRIMO (Stáj
Urban), ex equo 3. Veselý - ŠIPKA
(Čakovičky), Kukačka - CARTOUCHE
1 (JK Modletice), -S*- (10) 1. Klímová KORAL, ex equo 2. Klímová - VIOLA
(Sport. stáj FCC), Vodseďálková LEO LUSTIG (Gel Drezur klub Javorník), -L*+L*- ex equo 1. Veselý ŠIPKA (Čakovičky), Klímová - VIOLA
(Sport. stáj FCC), 3. Veselý - ŠÍNA
(Čakovičky).
Mažice 17.-18.7. ZLP (6) 1. Petřičková - CALVARO IGOR (JO Blaťák

Mažice), LP (10) 1. Tomaidesová AJKA (JK Louňovice), SP (7)1. Tomaidesová - SANDY 1 (JK Louňovice), ZL- (21) 1. Špičák - DEL RIO (JK Fencer), -L- (25) 1. Hanušová - SANTA 6
(Vspol Lučkovice), 2. Špičák - DEL
RIO (JK Fencer), 3. Suková - SONET
(JK VOŠ a SZeŠ Tábor), -S- (10) 1.
Zvára - DERRICK (JK Ostrov), 2.
Mayer - MAMBA (Vspol Lučkovice), 3.
Němcová - NIKOLA (Stáj DANI Zbožnice), -ZM- (14) 1. Špičák - Nevada 4
(JK Dolli Zálší), -Z- (37) 1. Kučera TOYOTA (Stáj Mareš Skály), -ZL- (22)
1. Papoušek - ROCKY 6 (JO Srnín stáj Papoušek).
Hradec n.M. 17.-18.7. -ZM- 4.a5-ti
letí 1. rokem (14) 1. Cielecký - VIT
TOUJOURS (Nové Dvory Frýdek Místek), -Z- 4. a 5-ti letí (15) 1. Hošák DURANKA II (ŠZP Nový Jičín), děti
a junioři (12) 1. T.Vitásková - Ramona
(Opava Kateřinky), ostatní (18) 1.
Ptáčková - ORNELA (Pegas),-ZL- děti
a junioři (8) 1. Konečný - SERŽANT
(Pegas), ostatní (34) 1. Žákovčíková CENDA (JK Amír), -L*- (33) 1. Gladišová - KASTANĚTA (JK Gladiš), 2.
Biolková - MARION 3 (Trojanovice), 3.
Kubrický - AHRIMAN (SS Kubrický), S*- (15) 1. Biolková - MARION 3 (Trojanovice), 2. Zuvač - AMANDA A (Steally Vítková), 3. Gladišová - KASTANĚTA (JK Gladiš), -Z- děti a junioři (4)
1. Vala - CHARLIE (Spolfinn Bruntál),
ostatní (11) 1. Durčáková - ARGENTA

(Beskyd Dobrá), -ZL- děti a junioři (5)
1. Vala - Charlie (Spolfinn Bruntál),
ostatní (10) 1. Gladišová - DIOR 1 (JK
Gladiš), -L**- (12) 1. Biolková - MARION 3 (Trojanovice), 2. Zuvačová CIVIK (Steally Vítková), 3. Gladišová KASTANĚTA (JK Gladiš), -S**- (6) 1.
Bajnar - EURIPIDES Fides Agro, 2.
Bajnar - MGT HILTON (MGT Ostrava),
3. Šindler - APAČ (Agrostyl Otice),
pony ZLPA (12) 1. Kubová - ŠERON
1, LP handicap pro S+A (13) 1. Strnadlová - MARKÝZA 3, LPB (7) 1. Strnadlová - AURA 1, SP handicap (9) 1.
Strnadlová - MARKÝZA 3, STPB (3) 1.
Tkáč - MARIO 2 (všichni Trojanovice).
Sobotka 17.-18.7. stupň. obt. do
110 (24) 1. K. Papoušek - IMPERÁTOR (Všemily), -L- (40) 1. Šlechta
- CELESTA (Všemily), 2. Drahota CASIO Karsit (Karsit), 3. Pospíšilová GRANADA (Dražice), -S- (27) 1.
Matunová - ORIDO (Hlaváč), 2. Drahota - LEANDRA Karsit (Karsit), 3.
Papoušek K. - VINEA (Všemily), minimaxi (11) 1. Drahota - LEANDRA Karsit (Karsit) - 170 cm, stupň. obt. do
110 štafety (12) 1. Horáčková GRETA GARBO (Tanvald), Buriánková - TANAIS (Lešná), dvouf. sk. do
110 (50) 1. Kukla - LOIRA (Lysá n.L.),
stupň. obt. do 110 (48) 1. Špalek CHANTAL (Dobranov), -L- (23) 1.
Chýle - NERO Frigospol, 2. Chýle ROMEO (Stáj Chýle), 3. Voksa REMY MARTIN (Voksa).
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