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·ampionát a CIC
Na pořadu horkého víkendu 6.-8. srpna byl
šampionát ve všestrannosti kategorie dětí
a juniorů a pořadatelem byl Pardubický jezdecký spolek. Ten zarámoval dvě mistrovské
soutěže do skutečně reprezentativního hávu
a společně s boji o medaile probíhaly v Pardubicích i dvě mezinárodní soutěže CIC*
a CIC**. Děti soutěžily o tituly v rámci otevřeného -Z-, junioři pak v úrovni CNC*, která
byla rovněž otevřená dalším jezdcům.
V těchto čtyřech soutěžích se divákům představilo celkem 140 dvojic. V mistrovských
soutěžích pak startovalo shodně 13 dvojic
a to po 11 dívkách a 2 chlapcích, zcela
v duchu současného trendu dívčího zájmu
o jezdectví.
Ze zahraničí dorazila do Pardubic početná
ekipa z Polska, své zástupce zde mělo
Německo, Maďarsko, Rakousko a Slovensko
a je vidět, že se začíná projevovat zjednodušení přechodu hranic v rámci EU.
Zde jen na okraj. Díky zjednodušení formalit v rámci EU se z menších mezinárodních
soutěží (mezi které jedno a dvouhvězdičkové
úrovně ve všestrannosti bezesporu patří), stanou v podstatě zcela běžné závody. Jezdci
z okolních států je jistě budou rádi využívat
v daleko větší míře, než jim dovolovala předchozí výrazně oficielnější rovina. Čeští pořadatelé si však musí uvědomit, že i tak budou
stále více vystavováni konkurenci ostatních

Foto J. Bělohlav
S. Erbeková – LIPAN, mistryně mezi dětmi

pořadatelů v okolních státech a že k tomu,
aby získali své místo v pořadatelském systému centrální Evropy , budou muset zodpovědně přistupovat. Jedním ze základních faktorů
pak bude pečlivé stanovení výše startovného
v relaci s výší dotace soutěže, popř. se službami za startovné poskytovanými. V případě
služeb pak také nezbytná diferenciace plateb
za služby, bez vnucování konzumace některých služeb, o které nemusí mát účastník
zájem. Na tento problém již někteří naši pořadatelé narazili v minulosti, ale s otevřením
hranic bude tato konfrontace stále častější.
Především pak ale bude naprosto nezbytné
o všech těchto ekonomických souvislostech
spojených se startem v soutěži pečlivě informovat. Jen tak se předejde rozladění účastníků, kteří jsou následně buď překvapeni výší
startovného, či rozladěni povinnou konzumací
služby, o kterou nemají v rámci svých možností zájem. Bohužel ani v Pardubicích nebyly
ohlasy na toto téma jen pozitivní.
V nejtěžší dvouhvězdičkové soutěži startovalo 19 dvojic. Vedle zahraničních jezdců
viděli diváci i šest našich, ale prvá místa patřila hostům. Zvítězila Němka J. Wiesner na
PICCOLO, která tak potvrdila svoje postavení
nejlepšího zahraničního účastníka, protože
na svém kontě již měla i vítězství v CIC* na
LIBERO. Ve dvouhvězdičkové úrovni získala
téměř 14 bodové vedení před svým krajanem
U. Greiffertem (FESTUS) a Rakušankou
M. Reichinger (LUFTIKUS). Z našich nejlepší
byl J. Kornalík na GIN FIZZ,M. Sokol na LEADER a P. Myška na VIKY 1, kteří se umístili
na 6., 7. a 8. místě.
Jak již bylo řečeno, německá jezdkyně
vyhrála i předchozí soutěž CIC*. Zde to bylo
v konkurenci 42 dvojic a ČR nejlépe zastoupila P. Sůrová, která skončila na BAJKONUR
na 5. místě za trojicí polských jezdců.
V národní soutěži CNC* startovalo 26 dvojic a v rámci této soutěže se bojovalo i o juniorský titul. Obě prvenství získala juniorka
z JK Sever Liberec K. Janusová na BEST
PLAN před F. Kološem na AVIGNON 26
(Pardubický JK), který byl také současně
druhý v šampionátu i v CNC*. Bronz mezi
juniory si odnesla P. Pejřilová na LESTER
(Hradecký JK).
Dětské tituly se rozdělovaly na úrovni -Za prvenství získala již druhým rokem nepřekonatelná S. Erbeková na LIPAN (Moravská
jezdecká společnost) před K. Hájkovou QUINT (Lanškroun) a T. Konečným na FLEJTA (JO Pegas Loučany).
Na závěr si pardubické závodiště vyslouži-

lo pochvalu od technického delegáta Maďara
Gyuly Meszarose, který prohlásil pardubické
závodiště za krásnější než jím navštívená
místa v Anglii či na Novém Zélandu.
Foto J. Bělohlav

Juniorskou mistryní ve všestrannosti se
stala K. Janusová na BEST PLAN

Dvořáková potřetí
Ve dnech 21.-22. srpna se v Humpolci
konalo v pořadí již 39. finále Zlaté podkovy.
Tentokrát bylo na programu celkem osm soutěží. Ke čtyřem tradičním kategoriím Zlaté,
Stříbrné, Bronzové podkově a Soutěži nadějí
je dnes již samozřejmě přiřazována dětská
soutěž na pony, spřežení naplnila všechny
kategorie a tak diváci v Humpolci viděli jednospřeží, dvojspřeží i čtyřspřeží.
Hned v úvodu prozraďme, že o senzační
hattrick se postarala R. Dvořáková na BEATRICE. Ta nastoupila v konkurenci 12 dvojic
k nejtěžší soutěži jako favoritka a svoji úlohu
do písmene splnila. Potřetí za sebou (vždy
v sedle BEATRICE) dokázala zvítězit a do
výsledkových listin Zlaté podkovy bude
zapsána jako nejúspěšnější v historii. Zatím
společně s úspěšnou dvojicí minulých let
Závorka - TRN, ale R. Dvořáková jistě ještě
neřekla poslední slovo a tak se můžeme těšit
na další rekordy.
Největším konkurentem byl R. Dvořákové
L. Vrtek (DALLAS), ale pokažený parkur jej
ze soutěže o prvenství vyřadil. Na druhém
místě se za R. Dvořákovou umístila S. Heidenreichová na BELLEVUE (JK Loštice) před
M. Mainvaldem - ARKÁDO (SOU Polička).
(Pokračování na str. 2)
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Dvořáková potřetí
(Dokončení ze str. 1)
I v dalších sedlových disciplinách byly
úspěšné dívky. Tradičně to bylo v dětské
soutěži pony, kde chlapce téměř nevidíme
a zde se z vítězství radovala P. Smékalová
na SALINA (Pony klub Olešnice).
V Soutěži nadějí, kde startovalo 18 dvojic
si nejlépe vedla G. Krejsová - LADA (Podorlicko Letohrad), v juniorské Bronzové podkově pak L. Černá na WALTER (Jantar Bruntál). U této soutěže došlo k chybě rozhodčích
a v krosu byla neprávem vyloučena M. Nováková na LIBERA z JK Humpolec. Ta si sice
náladu zlepšila na JOKR, se kterým se za
K. Hájkovou - QUINT (Farma p. Lipou) umístila na 3. místě, ale i tak bylo slušné, že při
nedělním dekorování byla předvolána samostatně na kolbiště, kde se jí hlavní rozhodčí
M. Mentlík veřejně omluvil.
A tak jediná sedlová disciplina, ve které
zvítězil jezdec, byla Stříbrná podkova. Zde se
z prvenství radoval J. Maxera na HARY (JK
Blížkovice), před slovenským jezdcem
M. Vajgelem (BOLÍVIA) a J. Ciprou - DAR
CHURY (Pastviny Pilníkov).
Výkony v soutěžích ovlivnilo počasí. Zatímco ještě ve čtvrtek vládla u nás tropická
vedra, páteční drezúry probíhaly nejen při
výrazném ochlazení, ale bohužel i silného
deště. Ten pak vydržel až do soboty a to
pochopitelně ovlivnil trať krosu i maratonu.
I ve spřežení si ženy připsaly jedno prvenství, a ve čtyřspřeží byla nejlepší K. Kastnerová startující letos za JK Straky. Mezi devíti
dvojspřežími byl v letošním finále nejlepší
J. Nesvačil st. a jednospřežím vévodil
J. Exnar (JK Havlíčkův Brod). Zvláště dramatický byl průběh maratonu dvojspřeží a diváci
viděli i převrácené kočáry J. Kohouta
a L. Vyrtycha.
Přes problémy s počasím se 39. finále
povedlo a diváci vytvořili velmi slušnou soutěžní atmosféru. Jistě k tomu přispělo i závěrečný cíl před tribunami, který tak strhával
diváky k výrazným aplausům. Pořadatelé
dokázali oslovit i politické zástupce města
a kraje Vysočina a při tradičním slavnostním
nástupu ve městě byl přítomen i ministr
zemědělství J. Palas.
-bar-
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Mistrovství světa čtyřspřeží
Světový šampionát čtyřspřeží přilákal do
čil se 100,83 body a tak byl výkon P. VozáMaďarska soutěžící 12 států světa a na starba přeci jen ještě srovnatelný. P. Hrouda již
tu se sešlo celkem 53 spřežení. Českou
dokončil s 233,01 bodem na 41 místě, když
republiku zastupovali v Kecskemetu ve
dokončilo pouze 42 spřežení.
dnech 4.-8. srpna jezdci Z. Jirásek, J. HrouBohužel mezi diskvalifikovanými byl i náš
da a P. Vozáb.
Z. Jirásek, který na překážce č. 3 vyjel se
O tom, že bude světový šampionát skuspřežením přes cílovou čáru a přes to, že
tečným vyvrcholením letošní sezóny, nikdo
absolvoval celou trať, byl pochopitelně ze
nepochyboval. Přesto byli naši jezdci postasoutěže vyloučen.
veni před mimořádně těžký závod
a jejich obtížné
postavení umocňovala skutečnost, že
pro Z. Jiráska a
J. Hroudu se jednalo o první tak těžký
závod kariéry. I nejzkušenější český
jezdec P. Vozáb
však potvrdil, že
s tak náročnou
soutěží se dosud
nesetkal.
Drezúrní zkouška
však byla zcela
standardní. Již ta
však prokázala, že
naši současní nejlepší jezdci nedosahují kvalit nejlepších
spřežení. P. Vozáb
se umístil po drezúFoto L. Gotthardová
ře na 41. místě,
Z. Jirásek byl 48. a P. Vozáb z národního hřebčína dokončil soutěž na 33. místě
J. Hrouda 51.
Skutečnou zkoušku ohněm však připravili
Závěrečný parkůr umístěný na fotbalové
pořadatelé v maratonu. Závěrečná část hřiště přilákal opět značnou návštěvu a na
překážková jízda byla skutečnou přehlídkou
tribunách zasedlo téměř 15 000 lidí. Závěneuvěřitelných labyrintů. Orientaci v překážrečné vystoupení se povedlo lépe J. Hroukách navíc komplikovalo označení průjezdů
dovi, který dokončil s 33 body na 39. místě
pouze zepředu a tak byla jízda náročná i na
a P. Vozáb inkasoval 42 bodů které stačily
spolujezdce, kteří jezdci pomáhají s orientací
jen na 42. příčku.
v překážkách. I trasy v překážkách byly
V celkových součtech pak obsadili naši
poměrně velmi dlouhé a místem pořadatelé
33. místo (P. Vozáb) a 41. místo (J. Hrouda).
nešetřili ani při přejezdech mezi jednotlivými
V soutěži týmů skončila ČR na 10. místě.
překážkami. Samotná terénní soutěž však
O medaile se rozdělili favorizovaný
prokázala oblibu spřežení v Maďarsku a na
M. Freund (SRN) před Z- Lazarem (HUN)
trati provázelo jezdce téměř 30 000 diváků
a Y. Chardonem (NED), v týmech pak byli
Nejlépe se s maratonem vyrovnal
nejlepší domácí jezdci před Holanďany
z našich jezdců opět P. Vozáb (137,21)
a Belgičany.
a jeho výkon stačil na 29. místo. Nejlepší
Podrobnosti naleznete na
v maratonu Ysbrand Chardon (NED) dokonwww.kecskemet2004.hu

ČSP v Ústí a Brně

Foto J. Bělohlav
R. Dvořáková

Český skokový pohár pokračoval 7. - 8.
srpna v Ústí nad Labem. Zde nastoupilo
k nejvyšší soutěži T** dvacet dvojic. Autorem parkuru byl J. Šíma a při absenci reprezentační čtyřky, která soutěžila v Bratislavě,
se podařilo čtveřici jezdců překonat základní
kurs bez chyby. Pátého R. Chelberga
(BEACH GIRL) dělil od rozeskakování jediný
bod. V napínavém vyvrcholení soutěže udělal jednu chybu tlumačovský P. Eim OSCAR (4.) a J. Skřivan - ANDOLPH
WEPOL (3.) ze stáje Manon Litomyšl. Bezchybným byl R. Drahota - ARAGON KARSIT (stáj Karsit), kterého však o více jak 6
vteřin překonal druhý bezchybný K. Papoušek na KO DARCO (JK Všemily).
Dalším kolem byl X. ročník Velké ceny
zámku Belcredi v Brně. Ta byla na programu ve dnech 21.-22. srpna. Celkem bylo
vyplaceno 210 000,- Kč a vítěz hlavní soutěže (-ST** - T**-) obdržel kromě 18 bodů do
žebříčku ČSP také nový osobní automobil
Mazda.
První kolo (-ST**-) překonalo z 33 jezdců
devět dvojic bez chyb. K závěrečnému -T**nastoupilo již jen 26 dvojic a diváci viděli čtyři
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bezchybné výkony. Třikrát se objevily na kontě jezdců bezchybných
i v -ST- a tak se
o vítězi rozhodovalo v rozeskakování. V nové
Mazdě 3 se nakonec po kolbišti svezl A. Opatrný, který s CRAZY LOVE překonal i závěrečný parkur s nulou. Proti němu soutěžil jen
K. Papoušek z JK Všemily, který se rozeskakoval s oběma svými koňmi KO DARCO
a MAGIC BOY, ale bohužel dvakrát s chybou.
Na 4. místě dokončil se součtem 4 body
M. Šoupal na GRANNA ARGENTINA před
Z. Žílou s PINOT GRIGIO (Mustang Havířov).
Po devíti kolech se situace na čele soutěže začíná vyjasňovat. Momentálně je ve
čtveřici pro finále K. Papoušek (89 bodů),
T. Bajnar (77), A. Opatrný a J. Skřivan (74).
Další jezdci již mají mírný odstup a z nich je
nejlepší J. Pecháček na páté pozici (61).
Nyní čeká jezdce soutěžící o finálovou
účast ještě desáté kolo při Velké ceně Plzně
(27.-29. srpna) a pak ještě závěrečné kolo ve
Frenštátě pod R. kde proběhne i finále a to
vše je na programu ve dnech 25.-26. září.

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Dětské medaile v Hradci
Mistrovství republiky dětí ve skákání
a drezuře se konalo 14. a 15. srpna v Hradci Králové. Hradecký jezdecký klub je zkušeným pořadatelem a pořádal mistrovství
pro všechny jezdecké kategorie už po
sedmnácté a poslední srpnový víkend se
zde konalo i mistrovství republiky v soutěžích pony.

Drezura – děti
Sobotní dopoledne 14. srpna bylo značně
nevlídné. Po tropických vedrech minulých
dnů se silně ochladilo a od rána pršelo,
takže drezury začínaly v dešti. V zahajovací
soutěži -DU- zvítězila T. Dvořáková
a VÁNEK 1 (JK Capriola). V prvé mistrovské soutěži -DD- startovalo devět dvojic
a náskok tří procent získala favoritka soutěže A. Baxová s koněm ARCON (JK Aleko),
který s A.Onoprienkem získal bronz na
MČR dospělých.
V neděli se Hradec probudil do mlhy, ale
ta slibovala zlepšení počasí. Do finálové
soutěže nastoupilo šest děvčat a jeden
chlapec. Všichni mohli startovat už pouze
s jedním koněm. Dvojice startovaly v opačném pořadí než v sobotu a do posledního
startujícího nikdo nevěděl, komu připadnou
medaile. O zpestření se v závěru postaral
právě vedoucí ARCON, který se se svou
jezdkyní proběhl dvakrát kolem celého areálu. Jezdkyně potom nastupovala na obdélník se slzami v očích, ale skvělý kůň předvedl to, co se od něj očekávalo a dvojice
zvítězila. Druhé místo zaslouženě vybojovala J. Perníčková a DELTA (JK Heroutice),
bronz získala T. Dvořáková - VÁNEK 1 (JK
Capriola). Čtvrtá skončila po slabším sobotním výkonu S. Křížová a CONCORDIA (JS
Concordia).

Skoky – děti
Síto kvalifikačních soutěží (2x -L**-) způsobilo, že do Hradce k mistrovskému klání
přijelo jen osmnáct dětí s dvaceti koňmi.
Parkury stavěla A.Tůmová, techn. delegátem byl Jiří Pecháček.
Zahajovací skákání -ZL- na styl jezdce
vyhrála stejně jako v loňském roce Z. Hájková s DIANOU 21 (JK Kavalo Tábor). Největším úskalím tohoto parkuru byl velký
vodní příkop, byť měl alternativu, většina
jezdců si ho chtěla skočit, protože na ně
čekal ve finále a mnoho dvojic s ním mělo
velké problémy.
V sobotu čekalo na děti prvé mistrovské
kolo ZL, kde mohly ještě startovat se dvěma
koňmi. Celkem osm dvojic překonalo parkur
bez chyby, další čtyři pouze se 4 tr. body,
ale pro tři dvojice tady mistrovské klání
skončilo. Problematickým skokem byla
hned překážka č.1 - oxer u východu ke stájím.
Nedělní soutěže probíhaly už zase v letním počasí, do druhého kola nastoupilo
pouze patnáct jezdců, proti převaze děvčat
tu byli jen čtyři chlapci. Čekal na ně opět
parkur -ZL-, se kterým se vypořádalo osm
dvojic bez chyby, pět pouze s jednou chybou, nejhorší výsledek byl 11 tr. bodů.
V této chvíli mělo stále nejmíň devět jezdců
šanci na medailové umístění.
Finálovou soutěží byl parkur -L-, do kterého mělo podle rozpisu postoupit nejlepších
dvacet dvojic, takže tam postupovali automaticky všichni přítomní. Startovalo se opět
od nejhoršího výsledku k těm nejlepším
a prvým čtyřem dvojicím se příliš nedařilo.
Teprve K Mestenhauserová na TEDDY (JK
Mělník) překonala s jednou chybou. Prvním,
kdo dokončil s nulou, byl T. Veselý - ŠIPKA
(Selská jízda Čakovičky), který byl vůbec

nejmladším účastníkem tohoto mistrovství.
Po něm se to dařilo ještě S. Krčmářové KOBRA (JK Fapaso Vysoká Libeň) a J. Perníčkové - CARDIFF (JK Heroutice).
V součtu ze tří kol byly dvě dvojice
s nulou a dvě se čtyřmi trestnými body,
takže došlo k dvojímu rozeskakování. Nejdříve se na nezvýšených překážkách
o bronz utkal T. Veselý - ŠIPKA a D. Mudrová - ATOM Schneider (JK stáj Mudra).
Šipka udělala pod nezkušeným jezdcem
dvě chyby. Naopak hřebec ATOM projevil
neskutečný charakter, se kterým napravoval
chyby své maličké jezdkyně a dokončil se
čtyřmi tr. body, takže vybojoval bronz.
Ve druhém rozeskakování na zvýšených
překážkách se jelo o zlato. První se o vítězství pokusila S. Krčmářová - KOBRA a jednou chybovala. Po ní nastoupila J. Perníčková na CARDIFF a překonala bez chyby.
Získala tak na šampionátu druhou medaili,
tentokrát zlatou. Na pátém místě byla dekorována K. Mestenhauserová - TEDDY (JK
Mělník).

Jak příště?
Nabízí se plno otázek, jak s dětmi dál,
aby nedošlo k tomu, že je na mistrovství
této kategorie víc rozhodčích než startujících.
Už kvalifikace je dost nešťastná - mladší
junioři (14-16 let) mají kvalifikaci 2x -La 1x -S-, což kopíruje jejich mistrovské soutěže, starší junioři (17-18) mají 2x -S-, což
se rovná jejich druhému a třetímu kolu na
mistrovství, ale děti mají kvalifikaci dvě -L-,
což je jejich finálová soutěž (podobně jsou
na tom mladí jezdci). Proč jsme zrovna na
ty nejmladší nejpřísnější, když o kategorii
výš jsme podstatně mírnější? Pak dochází
k tomu, že rodiče v touze po výsledku posadí dítě na koně, kterého nezvládá, běhá
s dítětem po areálu nebo při slavnostním
nástupu skočí skok připravené soutěže.
Dalším problémem je věková skladba
letošních startujících - v drezurních soutěžích jich bylo už o třetinu méně než loni
a všem je letos čtrnáct, takže v této kategorii končí. Bude mít pět drezurních rozhodčích příští rok aspoň pět startujících? Ve
skákání je to obdobné - z patnácti startujících ve finále byli jen dva dvanáctiletí a tři
třináctiletí, ostatní byli na mistrovství dětí
také naposled.
Můžeme jen doufat, že nám do příští
sezony snad nějaké děti výkonnostně
dorostou.
P. Loudová

Foto P. Loudová
J. Perníčková získala na CARDIFF zlato ve
skocích (foto) a na DELTA stříbro v drezú-
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Junioři v Moszně
Mistrovství juniorů a mladých jezdců Polska, které bylo na programu ve dnech 20.-22.
srpna, se konalo za české účasti. Vše bylo
dohodnuto při CSIO v Bratislavě a polští pořadatelé reprezentovaní R. Mrugalou projevili
přání srovnání polských juniorů s českými.
Na základě výsledků juniorského šampionátu a šampionátu mladých jezdců byli
k výjezdu do Moszny vybráni: N. Bieliková
(EXCALIBUR, ALF), V. Krajníková (DEKLINÁTOR, CIKÁDA), M. Roubalová (MON
ŠERY, CAPTAIN), R. Šafrata (BLESK, CORADO) a M. Vavříková (ETNA, VELVET). Na
poslední chvíli se pak omluvila K. Bardonová.
I když naši jezdci nestartovali v šampionátových soutěžích a byly jim přístupny jen soutěže malé a velké túry, jejich účast v Moszně
přinesla s polskými vrstevníky potěšující srovnání. I přesto, že jsme byli konfrontováni
s jezdci z výrazně větší země a s nepoměrně
větší jezdeckou základnou, v konečné výkonnosti byli naši junioři a mladí jezdci polským
soutěžícím zcela rovnocennými soupeři.
V obou soutěžních úrovních byly vypsány
dvě kvalifikační kola. Každý kdo absolvoval
alespoň jedno kolo s maximálním výsledkem
4 body pak mohl postoupit do finále.
Do prvého kola malé túry (135 cm na čas)
nastoupilo osm českých koní (celkem 58 startujících). Nejlépe si vedl MON ŠERY M. Roubalové a ETNA M. Vavříkové. Ti dokončili
bez chyby a umístili se na 11. a 8. místě.
Další naši zástupci CIKÁDA, CORADO,
DEKLINÁTOR a ALF absolvovali s jedinou
chybou a zajistili si tak postup do finále. VELVET měl 12 bodů a jediný EXCALIBUR
neměl svůj den a byl ze soutěže vyloučen.
Velká túra (20 start.) a její první kolo (140/
čas) byla určena M. Roubalové - CAPTAIN
a R. Šafratovi - BLESK. R. Šafrata navázal na
své letní úspěchy a absolvoval 1. kvalifikaci
bez chyby a skončil čtvrtý. M. Roubalová měla
4 body a tak i ona si účast ve finále zajistila.
Ve druhé kvalifikaci malé túry (dvouf.
135/135) si nejlépe vedla opět ETNA
a M. Vavříková po výkonu 0+4 obsadila
9. místo. Velmi dobře se také při svém zahraničním debutu prosadila V. Krajníková na
CIKÁDA, která skončila se stejným bodovým
ziskem na 11. místě. R. Šafrata měl již oba
koně ve svých kategoriích kvalifikovány do
finále a tak si mohl dovolit výkonnostní experiment. S BLESKEM startoval ve druhém kole
malé túry a po výkonu 0+8 skončil sedmnáctý a na CORADO zkusil druhé kolo velké túry
(140/140) a dokončil se 14 body. Zde startoval i CAPTAIN s výsledkem 9 bodů.
Pro nedělní finále si mohli jezdci vybrat již
jen jednoho koně. Pro malou túru byla zvolena obtížnost 135/135 a nejlepší umístění pro
naše barvy vybojovala V. Krajníková výkonem 0+4, který stačil na 5. příčku. Tato jezdkyně, která se již po tři sezóny objevuje na
medailových pozicích šampionátů svých
věkových kategoriích, zvládla tak svoji zahraniční premiéru na výbornou.
Těsně za ní byla na 6. místě N. Bieliková ALF (0+4). Do druhé fáze soutěže se pak
dostala již jen M. Roubalové s MON ŠERY,
která skončila po výkonu 0+12 na 16. místě.
Druzí koně, kteří již nemohli startovat ve
finále, využili poslední šance (bodové skákání
se žolíkem) a zde jsme získali ještě jedno
8.místo díky N. Bielikové na EXCALIBUR.
Ve finále velké túry již startovala za ČR již
jen M. Roubalová na CAPTAIN. Tato úroveň
měla finále dvoukolové s klasickým parkurem
145 cm a druhým kolem stejné obtížnosti
ovšem zkráceného kursu. CAPTAIN inkasoval v prvním kole 8 bodů, ve druhém 4 a součet 12 bodů stačil na 8. příčku mezi 14 startujícími. Zvítězila B. Szuber na DUNAJ, která
jako jediná absolvovala obě kola bez chyb.

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Dvakrát čtyři hvězdy
CSIO**** Bratislava
Čeští skokoví reprezentanti pokračovali
po CSIO v Poznani svoji pohárovou účast
na CSIO v Bratislavě. To bylo na programu
5.-8. srpna a náš tým tvořili jezdci: M. Šoupal (GRANNA ARGENTINA, C.C. CASH
KENTAUR), Z. Zelinková (LA MANCHE T,
VOLONTER T), P. Doležal (POMPÖS,
ROCKINA) a A. Opatrný (CRAZY LOVE,
CYRIL).
Ve čtvrtečních zahajovacích soutěžích
sice naše dvojice dosahovaly slušných
výsledků , 4 max. 8 bodů, ale na přední
umístění to nestačilo. O to lepší bylo páteční
první kolo Poháru národů (12 týmů). Česká
čtveřice ve složení LA MANCHE T (7),
POMPÖS (0), GRANNA ARGENTINA (16)
a CRAZY LOVE (0) dosáhla celkového
součtu 7 bodů. To znamenalo 4. místo za
celky Švédska, Švýcarska a Maďarska a to
vypadalo velmi nadějně. Bohužel druhé kolo
již bez M. Šoupala nepotvrdilo naznačenou
výkonnost. LA MANCHE T měl 4 body,
POMPÖS 8 a CRAZY LOVE přidala závěrečných 12. Tím se náš tým propadnul na
konečné 8. místo, když si naopak celky
z čela prvního kola svá postavení udržely.
V následném skákání do 135 cm si nejlépe vedl VOLONTER a Z. Zelinková, kteří
dokončili bez chyby, ale dosažený čas stačil
jen na 20. příčku.
První sobotní soutěž také nepřinesla
žádané umístění a ve skákání do 140 cm byl
nejlepší M. Šoupal s C.C. CASH KENTAUR
na 12. místě. V závěrečném skoku mohutnosti skončil A. Opatrný na CYRIL na 3.
místě, když chyboval v předposledním kole.
A tak nás potěšil až závěrečný den závodů. Nejprve získal P. Doležal a ROCKINA
v Malé ceně Bratislavy za bezchybný výkon
i v rozeskakování 7. místo a následně
nechyběl český zástupce ani v rozeskakování Velké ceny.
K té nastoupilo 48 dvojic a za ČR to byli
M. Šoupal - GRANNA ARGENTINA (8 bodů),
P. Doležal - POMPÖS (4 body) a A. Opatrný
CRAZY LOVE. Právě tento jezdec zajistil ČR
účast v boji o příčky nejvyšší a k naší radosti
pak ani v rozeskakování nechyboval. Čas
však stačil „jen“ na 4. místo za vítězným
J. Vinckierem na ENERGIE DE BACON
z Belgie, T. Nagelem - CASH 51 a K. ErstingEngeman - JAGANITA ze SRN.

CSIO**** W Kecskemet
Ve dnech 13.- 15. srpna pokračovali čeští
reprezentanti ve svém zahraničním turné na
CSIO**** - W v Kecskemétu. Maďarsko tentokrát přesunulo své CSIO do dějiště MS
v čtyřspřeží a proslýchá se, že toto centrum
maďarského vozatajství bude pořadatelem
CSIO i v budoucnu.
Náš reprezentační tým dorazil ve složení
Z. Zelinková (LA MANCHE-T, DAN 7-T,
VOLONTER-T), A. Opatrný (GRAND, CORSÁR, SUPREME OIL TEAM), K. Papoušek
(CATRICK ORION, MAGIC BOY, LARAMON) a Z. Žíla (PINOT, GRIGIO, EVERDEN). Vedoucím družstva byla J. Beranová.
V Kecskemétu se pořádaly skokové závody poprvé a parkur stál na fotbalového stadionu. Opracoviště a stáje pro koně připravil
organizátor na bývalých treninkových hřištích. Horko a sucho ovlivnily kvalitu povrchu,
ten byl velmi tvrdý i přes snahu pořadatelů
občas zavlažovat.
Pohár národů přilákal do Maďarska jezdce světové kvality. V německém týmu přijela
H Weinberg, ze Švýcarska W. Melliger,
z Rakouska T. Fruhmann a další.
Parkury byly postaveny od prvního dne na
maximu obtížnosti a čeští jezdci mohli jen

odhadovat, jak bude postavena soutěž družstev a Velká cena.
V pátečním skákání do 135 cm pro 6. a 7.
leté koně byl z českých koní nejlepší CORSÁR na 7. místě (0,4). Sobotní soutěž mladých koní (135 cm) na čas zastihla CORSÁRA opět v dobré formě a po bezchybném
výkonu skončil na 4. místě. VOLONTER T absolvoval s chybou a LARAMON se
třemi shozeními. V nedělním finále 6. a 7.
letých koní (140 cm) s rozeskakováním byl
CORSÁR třetí (0,0), LARAMON čtvrtý (0,4)
a VOLONTER -T soutěž nedokončil.
V pátek si v parkuru 130 cm na čas dobře
vedli i další a po bezchybné jízdě skončil
SUPREME OIL TEAM na 13. a DAN 7-T na
17. místě. EVERDEN absolvoval s 8 tr.b.
V soutěži 140 cm se žolíkem skončili
PINOT GRIGIO a LA MANCHE-T ve středu
pole, MAGIC BOY měl 2 chyby a GRAND
nedokončil. Večerní skákání 150 cm pak
absolvoval CATRICK ORION s 8 tr.b.
a skončil na 21 místě.
V sobotu šel DAN 7-T dvoufázové skákání 135/140 bezchybně a skončil na 14.místě.
Soutěž 145cm na čas absolvoval EVERDEN
s chybou a SUPREME OIL TEAM s 27 tr.b.
Na startu v Poháru národů (160 cm),
který byl na programu netradičně v sobotu
bylo 14 států. Naši absolvovali první kolo
velmi dobře s 12 tr.b. a postupovali do druhého kola ze šesté pozice. V prvním kole
dokončil LA MANCHE-T se 7 tr.b., PINOT
GRIGIO se 4 tr.b, CATRICK ORION s 12
tr.b a GRAND s 1 bodem. Ve druhém kole
pokračovali naši jezdci ve velmi dobrých
výkonech. LA MANCHE -T absolvoval se 4
tr.b., PINOT GRIGIO s 5 tr.b. a CATRICK
ORION se 4 tr.b. Naši si tak udrželi celkovou 6. příčku. Zvítězil team Švýcarska před
družstvem Švédů a o třetí pozici se dělila tři
družstva - Maďarsko, Německo a Norsko.
V neděli nás ve finále Malé ceny (140 cm)
s rozeskakováním zastupovali SUPREME
OIL TEAM (0,4) a DAN 7-T (4 tr.b.)
Velká cena Kecskemétu 2004, parkur 160
cm, měla na startovní listině 60 jezdců.
O náročnosti soutěže vypovídá i fakt že ji
nedokončilo 14 jezdců. PINOT GRIGIO
a GRAND absolvovali s 10 tr.b.a MAGIC
BOY se 16 tr.b. Nejlepší z našich ve Velké
ceně pak byla Z. Zelinková a LA MANCHET, která zajela parkur se dvěma chybami
a umístila se na 21. místě. Po rozeskakování
zvítězila H. Weinberg na koni ALBFUHRENS RAMONUS.
Fotogalerii ze závodů naleznete na
www.tarpan.cz
-jber-

Sportovní
kalendáﬁ
3.-5.9.
3.-5.9.
4.-5.9.
4.-5.9.
4.-5.9.
4.-5.9.
4.9.
4.9.
4.9.
4.9.
4.9.
4.9.
4.9.
4.9.
4.9.
4.9.
4.9.
4.9.
4.9.
4.9.
4.-5.9.
5.9.
5.9.
5.9.
9.-12. 9.
10.-12.9.
11.-12.9.
11.-12.9.
11.9.
11.9.
11.9.
11.9.
11.9.
11.9.
11.9.
11.9.
11.9.
11.9.
11.9.
11.9.
11.9.
12.9.
12.9.
12.9.
17.-19.9.
18.9.
18.9.
18.9.
18.9.
18.9.
18.9.
18.9.
18.9.
18.9.
18.-19.9.
18.-19.9.
18.-19.9.
18.-19.9.
18.-19.9.
18.-19.9.
22.9.

Mělník
ZM-ST
Pardubice
ZM-L, D/Z-L, A/S-T + pony
Tlustice
D/L-S
Děčín
Z-ST
Třeština Háj
Z-S + pony
Sviadnov
Z-ST
Praha Ctěnice
Z + pony
Záryba
ZM-L
Praha Císařský ostrov zrušeno
Ruda
ZM-ZL,D/Z-L
Kutná Hora
Z-S
Dražka
Z-L
Nymburk Hořátev
Z-S
Klatovy
Z-L
Hlinky
ZM-L
Drásov
Z-S + pony
Lhota u Konice
E/ZM-L
Horka nad Mor. ZM-L + pony
Frenštát p. R.
V
Dačice Chlumec Z-ZL + pony
Písek
Finále KMK
Husinec
D/Z-S
Brno Žebětín
ZM-L
Olšany
Z-S
Poděbrady
CSIO****-W
Bělohošť - Lipiny
MČR A-1/2/4 + pony
Plzeň Bory
ZM-L
Rudná p.Pradědem
C/Z-L
Čakovičky
ZM-L
Nymburk Komárno
ZM-L
Mažice
ZM-L + pony
Přeštěnice
ZM-L, D/Z-L
Louny
Z-L
Liberec
ZM-ST
Litoměřice
E/ZM-T
Petrov
D/L-S
Letohrad
Z-L
Uherčice
ZM-L
Vyškov
ZM-L
Ostrava Hrabová
ZM-L
Hlučín
V/A-D
Brno Soběšice
D/Z-T
Boskovice
ZM-L
Přibyslav
Z-L, D/Z-L
Ostrava
ZL-ST
Komořany
D/Z-S
Přední Lhota
Z-L
Řitka
Z-L
Hlinky
pony Z-ST
Stará Role
ZM-L
Koldín
ZM-L
Slavkov u Brna D/Z-S + pony
Trojanovice
ZM-L + pony
Kamenice n.L.
Z-S
Všetice
Z-S + pony
Husinec
ZM-ST
Most
Z-ST
Hořice
Z-ST
Brno Veveří
Z-S
Dolní Moravice
Z-S
Koldín
ZM-ZL

Cena Radegastu

Foto J. Gebauer
M. Hentšel - LADA zvítězili v Ceně Radegastu
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Už 34. ročník Ceny Radegastu proběhl
za pravého letního počasí 14. a 15. srpna
ve Frenštátě pod Radhoštěm.
V hlavní soutěži Ceně Radegastu -ST**startovalo pětadvacet dvojic. Šest jich
zvládlo nástrahy základního kola bez penalizace, v rozeskakování jen dvě. Lepším
časem zvítězil letošní juniorský mistr repu
bliky ostravský M. Hentšel na LADA, před
J. Jindrou s RAINBOW STAR z JS Agrosport Sp. Poříčí, který zastoupil svojí svěřenkyni L. Polákovou. Třetí skončil P. Konvička na DUEL 1 (Bukanýru Kuželka). -jge-

Voltiž na MS
V časných ranních hodinách 9.
srpna překročila státní hranici
s Rakouskem zpět do České republiky voltižní reprezentační výprava,
která se úspěšně zúčastnila letošního
Mistrovství světa ve voltiži v rakouském Stadl-Pauře.
Po náročné celoroční přípravě,
absolvování mnoha domácích závodů
a čtyř mezinárodních nominačních
startů na CVI** v Tetčicích, Šale, Mnichově a Nitře byli ze širší reprezentace k šampionátu vybráni zástupci TJJ
Lucky Drásov L. Klouda a J. Sklenaříková se svými lonžérkami P. Cinerovou a D. Trčkovou a klisnami
ESKADROU, jejímž majitelem je drásovský oddíl a sponzorem firma MIKROP Čebín, a.s., a SCANIÍ - majitelem i sponzorem je firma ANECT a.s.
Z TJ Slovan Frenštát pod Radhoštěm
pak J. Wolfová s lonžérkou A. Valštýnovou a klisnou NICOL. Další zástupce na šampionátu měla TJ voltiž
Tlumačov a byl to P. Eim, J. Dujíček
a A. Eimová s lonžérkou P. Neprašovou a hřebcem CATALIN IV-33,
jehož majitelem je ZH Tlumačov.
Náročnou veterinární prohlídkou
neprošlo z celkového počtu 68 sedm
koní. Všichni čeští koně absolvovali
tento velký „strašák“ každých voltižních závodů bez problémů. I to svědčí
o dobré práci našich lonžérek a patří
jim za to dík.
Do soutěží se přihlásilo 22 zemí
(10 účastníků do soutěže skupin, 41
žen a 26 mužů do soutěží jednotlivců). Na šampionátu poprvé se v jednotlivcích představili zástupci Jihoafrické republiky, Kolumbie, Japonska a Ruska (ruské závodnice startovaly na svých prvních mezinárodních
závodech právě u nás na CVI** v Tetčicích).
Prvenství ve všech třech soutěžních kategoriích získali reprezentanti
Německa. Zvláště skupina podala
skvělý výkon. Snad se i naše reprezentace po dnes již dvouleté přestávce odhodlá v příštím roce nominovat
i skupinu. Nejnadějněji to vypadá
zatím ve Frenštátě p. R. a snad
i v Drásově.
Mezi jednotlivci byli z našich
zástupců podle předpokladu úspěšnější muži. Do finálových bojů se po
velmi dobrých výkonech dostali
P. Eim na klisně ESKADRA za lonžérského vedení D. Trčkové, který
nakonec obsadil skvělé 9. místo.
Velmi mile překvapil i L. Klouda na
SCANII s lonžérkou P. Cinerovou
svým konečným 15. místem. J. Dujíčkovi na NICOLE se příliš závod nepovedl a skončil na 25. příčce.
Naše dívky podaly slušné výkony
a umístily se ve druhé půlce startovního pole. J. Wolfová na NICOL 26.,
A. Eimová (první start na šampionátu)
s CATALIN 28. a J. Sklenaříková na
klisně ESKADŘE 35.
V soutěži skupin zvítězilo Německo před Švýcarskem a USA. Mezi
ženami byla nejlepší N. Ströh (SRN)
a mezi muži byl nejlepší K. Vorberg
(SRN).
Celkové výsledky z MS najdete na
internetové adrese:
www.voltigier-wm2004.at
Co říci závěrem? Jsme rádi, že se
nám podařilo splnit úkol - alespoň
dvě soutěžící mít ve finále. Získali
jsme další zkušenosti a víme, na čem
je třeba přidat, aby příště byly výsledky ještě lepší. Doufáme, že i nadále si
díky dobrým výsledkům ve světových
soutěžích udržíme přízeň našich
sponzorů, kteří nám výrazně každoročně pomáhají a bez jejichž přispění
by náš sport jen těžko přežíval.
Do konce letošní závodní sezony
nám zbývají ještě čtyři závody 28. 8.
v Chomutově, 4. 9. ve Frenštátě pod
Radhoštěm (pořádá Frýdek-Místek),
11. 9. v Radimovicích a 25. - 26.9.
Mistrovství ČR opět na Albertovci
(pořádá JK Děti a koně Vřesina
u Hlučína).
Marta Mikulková

Zrušené závody Inzerce
JS Císařský ostrov ruší vzhledem
k termínové kolizi závody v Praze
na Císařském ostrově, které se
měly konat dne 4. září. Další závody se konají dle schváleného kalendáře.

● Prodám kl. ČT 9 let, zdravá, hodná, z rodinných důvodů. Tel.: 326
903 546, 606 105 735, cena dohodou.
● Nabízíme ošetřování a ustájení koně za 4000,- Kč měsíčně. Ustájení
v boxech, velký výběh, odborná péče. Možnost vyjížděk, 15 km od
centra Prahy. Tel.: 732 789 930 nebo 220 970 333.
● Prodám 5l. val., čer. hd., o: Renomee, m: po Przedswit, 1 rokem ve
výcviku, pozorný, učenlivý. Cena 59 000,- Kč. Tel.: 605 502 725.
● Prodám 14 měs. klisnu, o: Landprinz, m: po Lumen (skok -ST-). Cena
35 000,- Kč. Tel.: 605 502 725.
● Prodám kl. ČT -ST- parkur, -S- drez., hodná, zdravá, o: Grantast, m:
po Duktus. Dítě, jun. i těžší jezd. Tel.: 737 826 412.
● Prodám kl. ČT, -ST- drezura, hodná, zdravá, dítě jun. MČR. Tel.:
737 826 412.
● Prodám kl. ČT, 6l., o: Latinus, m: po Furioso Kunín, hodná, zdravá.
Tel.: 737 826 412.
● Prodám kl. ČT, - spřež., o: Furioso Kunín, m: po Fur. Drahlovský, tahá,
nosí, dotace na hříbata, hodná, zdravá, i pro děti. Tel.: 737 826 412.
● Prodám kl. ČT, 4l., o: Faust, m: po Kontur, HPK, ve výcviku. Tel.: 737
826 412.
● Prodám hřebečka odstávče, o: Rosario, m: po Furioso Kunín, 100%.
Tel.: 737 826 412.

V Oticích Žíla
Jezdecký klub Agrostyl Otice na
Opavsku pořádal 7.a 8. srpna skokové závody. Dobře finančně dotované závody přilákaly velký počet
startujících a tak se v obou dnech
soutěžilo až do večera. Oživením
byla účast slovenských jezdců.
V sobotním -L*- bylo na startu
šedesát startujících. Po rozeskakování čtrnácti dvojic obsadila prvá
dvě místa L. Gladišová s QUINTET
a DIOR 1 (JK Gladiš). Třetí skončila
M. Vavříková s ETNOU 1 ze Stáje
Vavřík.
V neděli byly na programu dvě
soutěže -S-. Mezi třiadvaceti soupeři vyhrála -S*-opět L. Gladišová
na DIOR 1 před Z. Žílou na CARLOS ze Stáje Mustang Lučina a
P. Humplíkem na GROM Ferram
(Opava Kateřinky).
Do hlavní soutěže -S**- o Cenu
Agrostyl Otice nastoupilo třicetjedna koní. Základní kolo zvládlo bez
chyby šest dvojic, prvé rozeskakování tři a druhé již jen vítěz Z. Žíla
na EVERDEN z Mustangu Lučina.
Druhou příčku si zajistil E. Ludvík
s JENY z Velké Polomi a třetí
M. Hentšel se SALWADOREM
Baníku Ostrava.
-jge-

Hlavní soutěž Hradecké skokové
derby mělo na startu šest startujících, kteří překonávali překážky 120
cm vysoké na vzdálenosti 1200 m.
Nejlepší výkon předvedl a zvítězil
domácí J. Živníček na BOUDY, druhou příčku přidal s NAGÁNO a třetí
skončila D. Durčáková s JESIKOU
z Beskydu Dobrá.
V soutěži o 10 cm nižší na vzdálenost 1000 m mezi osmi dvojicemi
byla nejlepší A. Fajkusová se
SÁGOU 4 z Trojanovic, druhá
L. Janebová s HARFOU ze Zubří
a třetí opět D. Durčáková s JESIKOU. V pěti soutěžích pony zvítězili
zástupci JK Trojanovice.
-jge-

Francie v čele
Superligy

CDI Mariánské
lázně

Po šestém kole Samsung Super
ligy v Hicksteadu vede nejprestižnější soutěž národních skokových
týmů Francie s 37,3 body před
Německem (30,3), Holandskem
(29), Velkou Británií (28) a Belgií
(25,3).

Jezdecká společnost Mariánské
Lázně pořádá ve dnech 27. - 29.
srpna mezinárodní drezurní závody,
které jsou součástí série kvalifikačních závodů pro Finále Světového
poháru. V letošním roce se zúčastní
35 zahraničních jezdců z 13 zemí
s 53 koňmi. Zajímavá bude účast
německé olympijské jezdkyně Ann
Kathrin Linsenhoff, japonského
jezdce Akiko Yoshida a reprezentantů Kanady.
Organizační tým pod vedením
V. Nágra zařadil do programu také
Národní finále kriteria mladých pětiletých a šestiletých hřebců a klisen
z celé České republiky.
Začátek soutěží je vždy
ráno v 8:00.

Skokové Derby
V jezdeckém areálu v Hradci nad
Moravicí proběhlo 8. srpna jezdecké klání. Dopoledne byly na programu ukázky chovatelských linií koní
teplokrevných a chladnokrevných,
haflingů a pony. Odpoledne sportovní soutěže.

mas Horní Město).V rozeskakování
na výšce 130 cm se více dařilo zkušenější A. Chládková, která si
odnesla pohár pro vítěze.
Omega cup 2004 ukončil letošní
kvalifikaci Jesenia cupu. Finále se
pojede v Háji u Třeštiny 4.září.
Informace o postupu najdete na
http://home.tiscali.cz/chlandam.

Challenge Cup
v Radimovicích
Tradiční FEI World Dressage
Challenge Cup 2004 proběhne
v ČR ve dnech 22. - 23. září ve
středisku Horse Academy v Radimovicích. První den budou na programu soutěže (děti, test A, test
B a St. Georg) cca od 9.00 hodin,
odpoledne pak proběhne rozprava
s rozhodčími. Stejně jako v loňském roce budou naše jezdce
hodnotit E. de Wolff van Westerrode z Holandska a P. Holler ze
SRN. Následující den je pak na
programu tréninková klinika se
všemi jezdci. Drezúrní komise zve
všechny zájemce ke sledování
drezúrních soutěží i následných
rozprav a tréninků.

Omega Cup 2004
Sobotínská stáj Pension Omega
uspořádala 7. srpna již páté parkurové závody, které proběhly jako
poslední kvalifikační kolo JESENIA
CUPU. Pořadatelé připravili kvalitní
závody a je škoda, že v kategorii
pony se oproti minulým letům sjela
malá konkurence.
V průběhu soutěží byla úspěšná
nejmladší domácí jezdkyně
M. Chlandová a L. Vachutková (JO
ZD Dubicko a Úsovsko a.s.).
Nejtěžší parkur -L- přeskákali
čistě A. Chládková na NORMMAN
a K. Šindelková - NEVADA 3 (Hory-

Foto J. Gebauer
Hradecké skokové derby vyhrál
J. Živníček na BOUDY a druhé
místo přidal s NAGÁNO (foto).

Nabízíme ustájení koní v menší stáji
s prostornými boxy, přibližně 12 km od Prahy,
směrem na Mladou Boleslav
Možnost využití: kolbiště, výběhů, menší haly,
krásného okolí k vyjížďkám
Zároveň nabízíme využití spolupráce
se zkušeným trenérem.
Bližší informace na tel.: 603 877 178
P. Eim – ESKADRA

-5-

Výsledky
Pardubice 6.-8.8. všestrannost
MČR dětí + juniorů, CIC*, CIC**
CIC** (19) 1. Wiesnar - PICCOLO
(GER), 2. Greiffert - FESTUS
G (GER), 3. Reichinger - LUFTIKUS
(AUT)..6. Kornalík - GIN FIZZ (JK
Hostomice), CIC* (42) 1. Wiesner LIBERO (GER), 2. Rusiecki - LINZ
(POL), 3. Piasecki - ABAYA
(POL).Súrová - BAJKONUR (Kolesa), CNC* (26) 1. Janusová - BEST
PLAN (Sever Liberec), 2. Kološ AVIGNON 26 (Pardubický JK), 3.
Veselovský - CHIRGIZ (Zámek Vilémov), MČR jun. (13) 1. Janusová BEST PLAN (Sever Liberec), 2.
Kološ - AVIGNON 26 (Pardubický
JK), 3. Pejřilová - LESTER (Hradecký JK), MČR děti (14) 1. Erbeková LIPAN (Moravská JS), 2. Hájková QUINT (Lanškroun), 3. Konečný FLEJTA (JO Pegas), otevřené -Z(43) 1. Konečná - NAJDY (JO
Pegas), 2. Hájková - QUINT (Lanškroun), 3. Černá - VILLANIE (Jantar s.r.o.).
Sobotín 7.8. pony -ZLP- pony
handicap: 1. Chlandová - Pretoria
Etan (Omega Sobotín), -ZM- děti 1.
Vachutková - SAKURA (JO ZD
Dubicko a Úsovsko a.s.), -Z- děti
a jun. 1. Vachutková - Zutterflay
(Dubicko), -Z- ostatní 1. Chlandová
- DELA (Sobotín), -ZL- 1. Chládková - El Sid (Lanškroun), -L- 1.
Chládková - Norman (Lanškroun),
2. Šindelková - Nevada 3, 3.
Machurová - Cawer (obě Horymas
Horní Město).
Vondrov 7. 8. Malá cena města
Hluboká nad Vltavou -ZM- 4 a 5-letí
1. rokem (16) 1. Horký - TAMARA
(JK Tandem Dubenec), dvouf. sk.
100/110 (61) 1. Hájková - JODID
(JK Kavalo Tábor), volba př. do 120
cm + žolík (52) 1. Zahrádka - DILLY
(JK Zahrádka Faunus), 2. Kučera BENTLEY Kletečka (TJ Sokol hřebčinec Písek), 3. Štětina - CEDRA 1
(JTJ Holiday Horses Club), -L- (29)
1. Štětina - CEDRA 1 (Holiday Horses Club), 2. Kozák - WANDA (JK
Caletto), 3. Mayer - MAMBA (JK
Vspol Lučkovice).
Otice 7.-8.8. -ZM- 4.a5ti letí koně
prvním rokem (20) 1. Hůlková PERUÁN (Baník Ostrava), -Z- děti
a junioři (22) 1. Bittnerová - HURIKÁN Bioveta (Bioveta a.s.), ostatní
(40) 1. Šobichová - INDIÁN (Studénka), -ZL- (75) 1. Hruška - AURELIUS (Opava Kateřinky), -L- (60) 1.
Gladišová - QUINTET, 2. Gladišová
- DIOR 1 (JK Gladiš), 3. Vavříková ETNA 1 (Stáj Vavřík), -S*- (28) 1.
Kubrický - VINICIE Fides Agro (SS
Kubrický), 2. Hruška - NAGANE
Agromarket H+B (Opava Kateřinky),
3. Ludvík - SUZI (Velká Polom).
stup. obt. do 100 cm děti a junioři
(18) 1. Záhorská - BONITA (Slovensko), ostatní (23) 1. Šídlo - ANNI
(Supreme Opava), stup. obt. do
110 cm (71) 1. Gračková - SIMBA
DIVERSE (Frenštát), stup. obt. do
120 cm (80) 1. Žíla - CARLOS
(Mustang Lučina), 2. Pospíšilík WINNY (Pospíšilík Pravčice), 3. Staňová - LOTTE-T (Belcredi), -S*- (23)
1. Gladišová - DIOR 1 (JK Gladiš),
2. Žíla - CARLOS (Mustang Lučina),
3. Humplík - GROM Ferram (Opava
Kateřinky), -S**- (31) 1. Žíla - EVERDEN (Mustang Lučina), 2. Ludvík JENY (Velká Polom), 3. Hentšel SALWADOR (Baník Ostrava).
Hradec n.Moravicí 8.8. skokové
derby 110 cm (8) 1. Fajkusová SÁGA 4 (Trojanovice), 2. Janebová
- HARFA (Zubří), 3. Durčáková JESIKA (Beskyd Dobrá), skokové
derby 120 cm (6) 1. Živníček BOUDY, 2. Živníček - NAGÁNO
(Hradec nad Mor.), 3. Durčáková JESIKA (Beskyd Dobrá), Soutěže
pony -ZLPA- (7) 1. Strnadlová ARETA, 2. Vernerová - FILIP 7 (obě
Trojanovice), 3. Hudcová - DIANA
24 (JK Dítě a kůň Kutná Hora), -LPhandicap S+A (6) 1. Strnadlová MARKÝZA 3 (Trojanovice), 2. Šindlářová - SAMET (Hradec nad Mor.),

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
3. Maludová - LUCINDA (Hipoklub
Natur), -LPB- (8) 1. Strnadlová AURA 1, 2. Hladká - TAJLY, 3.
Špačková - LIMBA 1 (všechny Trojanovice), -SP- handicap A+B (10) 1.
Strnadlová - AURA 1, 2. Strnadlová
- MARKÝZA 3, 3. Kubová - ŠERON
1 (všechny Trojanovice), -STPB- (4)
1. Tkáč - TETHYS (Trojanovice).
Frenštát pod Radhoštěm 14.15.8. stupň. obt. do 120 cm + žolík
(41) 1. Jindra - Kreace (Agrosport
Spál.Poříčí), 2. Flisníková - Gomera
(Equiteam Flisník), 3. Kopiš - ORY 1
(Frenštát), -S**- (37) 1. Hentšel LADA (Baník Ostrava), 2. Fialka Farady (Supreme Opava), 3. Zuvačová - CIVIK (JK Steally Vítková),
stupň. obt. do 130 cm (30) 1. Jindra - Kreace (Agrosport Spálené Poříčí), 2. Hruška - NAGANE Agromarket H+B (Opava Kateřinky), 3. Flisníková - Gomera (Equiteam Flisník), ST**- Cena Radegastu (25) 1. Hentšel - LADA (Baník Ostrava), 2. Jindra - RAINBOW STAR (Agrosport
Spálené Poříčí), 3. Konvička - DUEL
1 (Bukanýr Kuželka).
Humpolec 21.-22.8. Finále ZP
spřežení jednospřeží (5) 1. Exnar
(JK Havl. Brod), 2. Barták ml.
(Favory Benice), 3. Koníř (Hrádek
Koníř). dvojspřeží (9) 1. Nesvačil
st. (Šinkvický Dvůr), 2. Baláž, 3.
Gašpar (oba NH Topoĺčianky),
čtyřspřeží (4) 1. Kastnerová (JK
Straky), 2. Zoul (Slatiňany), 3. Barták (Favory Benice), všestrannost
SN (18) 1. Krejsová - LADA (Letohrad), 2. Myška - CATO (Stolany),
3. Vrtek L. - DAVOS (Hor. Heřmanice), BP (16) 1. Černá - WALTER
(Bruntál), 2. Hájková - QUINT
(Farma p. Lipou), 3. Nováková JOKR (Humpolec), SP (12) 1.
Maxera - HARY (Blížkovice), 2. Vajgel - BOLIVIA (Slovensko), 3. Cipra
- DAR CHURY (Pilníkov), ZP (12)
1. Dvořáková - BEATRICE (Cavalier Rynárec), 2. Heidenreichová BELLEVUE (JK Loštice), 3. Mainvald - ARKÁDO (SOU Polička),
pony (14) 1. Smékalová - SALINA
(Olešnice), 2. Kvapilová - BAILEYS
(Kubišta), 3. Mazalová - ANGELIKA
(Amír Rudná p.P.).
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