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PROSTĚJOV

Máme za sebou další CSIO. Ten letošní se
konal ve dnech 9.-12. září a dějištěm byly opět
Poděbrady. I když tradičním divákům jistě připa-
dalo všechno velmi podobné a kosmetické změny
typu umístění stanových tribun či organizace sou-
těží se nemusely jevit jako důležité, jednu zcela
zásadní novinku CSIO 2004 přineslo. Nového
partnera ČJF. Tím se stala společnost Golem.

Společnost Golem, reprezentovaná L. Novot-
ným vstoupila do pořadatelské role na poslední
chvíli na konci května. V podstatě v momentě, kdy
měla ČJF již pro FEI sestaven dopis o zrušení
letošního českého CSIO. ČJF byla k tomuto kroku
rozhodnuta, protože těsně před podpisem přísluš-
ných dohod, odstoupil od svých slibů vyjednaný
organizátor. Pochopitelně pozice společnosti
Golem, jako zachránce CSIO 2004, byla nesmír-
ně komplikovaná a zajistit především finanční krytí
tak rozsáhlé akce za necelé tři měsíce nebyla
maličkost.

To že se vše nakonec přeci jen podařilo je
zásluhou především hlavní organizační trojice, ve
které vedle L. Novotného zasedla K. Damborská
a J. Skřivan. Pochopitelně organizační zkušenost
a sehranost týmu ČJF složeného ze zástupců
všech oblastí Čech a Moravy hraje při samotném
zajištění závodů důležitou roli a tak CSIO je kaž-
doročně i jistou demonstrací sounáležitosti celé
naší jezdecké společnosti.

Novinky roku 2004
Nový organizátor však přeci jen několik zcela

zásadních novinek do CSIO vnesl. První z nich
bylo zařazení národních soutěží do programu.

I když pro samotnou organizaci to byla jistá kom-
plikace a znamenalo to především zajistit ustájení
a ubytování dalším cca 30 soutěžícím, na druhé
straně to pořadatelům přineslo větší zájem domá-
cích donátorů.

Druhou novinkou letošního ročníku pak byla
organizace doprovodného programu, který vypl-
ňoval mezery mezi jednotlivými soutěžemi a ve
kterém se divákům představily i jiné jezdecké dis-
cipliny a další exklusivní plemena koní.

Kdo byl v Poděbradech
I když se české CSIO potýkalo v uplynulých

letech z mnoha, především ekonomickými, pro-
blémy, zdá se že navenek si Poděbrady získávají
stále větší prestiž. Dokládá to každoroční invaze
zahraničních soutěžících. Pochopitelně nám
pomáhá finišující boj o body v Samsung Nations
Trophy Cup, ale ohlasy naznačují, že většina
cizinců jezdí do Poděbrad ráda.

Letos pro mezinárodní soutěže dorazilo ze
zahraničí cca 150 koní, které doplnila přibližně
pětadvacítka našich. Pořadatelé se tak museli,
tak jako každý rok, připravit na maratony startů.
Do soutěže národních týmů vyslalo své zástupce
14 států.

Nejlepší sestava dorazila ze Švýcarska.
V jejich týmu byl Ch. Barbeau, který je v součas-
nosti na 58. příčce světového žebříčku. I další čle-
nové družstva, N. Schurtenberger a P. Schwizer,
patří ve Švýcarsku k dobrým a v letošním roce
byli již  třikrát členy vítězného Pohárového týmu.

Z koňských osobností pak byla největším „tahá-
kem“ LADY WEINGARD německé jezdkyně

Jörne Sprehe, která je, v sedle s M. Beerbau-
mem, ověnčena i týmovou zlatou medailí ze se-
niorského ME.

Jak jsme si vedli?
Již zahajovací soutěže naznačily, že tak jako

každý rok nebude pozice našich jezdců snadná.
V první byl z našich nejlepší Z. Žíla (EVERDEN)
na 14. místě. Ve druhé jsme však získali druhou
příčku zásluhou K. Papouška na CATRICK
ORION.

Stejná dvojice pak přidala ještě třetí místo
v páteční předpohárové soutěži a tak byly naše
obvyklé šance na prosazení se v mezinárodní
konkurenci poměrně posíleny.

Samotný Pohár však znamenal poněkud zchla-
zení našich ambicí. ČR nastoupila ve složení
Z. Zelinková - LA MANCHE T, Z. Žíla - PINOT
GRIGIO, P. Doležal - POMPÖS a A. Opatrný -
GRAND.

Prvním zklamáním byl LA MANCHE, který inka-
soval třikrát. Dvojice měla problémy z pohybem
kupředu a LA MANCHE, sice velmi dobrý vepře-
du, padal do širších skoků. Jiskřičku naděje
vykřesal Z. Žíla, který absolvoval velmi dobře
a dokončil se 4 body. Bohužel se však nevedlo
P. Doležalovi. POMPÖS sice letos několikrát
dokázal, že je koněm budoucnosti, ale v Poděbra-
dech dokončil se 13 body. Podle průběžných
výsledků bylo již v té chvíli zřejmé, že nic neza-
chrání ani A. Opatrný. Nakonec se ani on nevy-

A. Opatrný – GRAND při skoku mohutnosti

Vítězka Velké ceny ČJF CSIO 2004
E. Shaw – CROWN RODONITE
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Šampionát
v Bolehošti

Bohužel termínový souběh šampionátu spře-
žení s CSIO nedovolil mnoha příznivcům jezdec-
kého sportu sledovat osobně medailová zápolení
našich nejlepších jezdců spřežení. Ten se konal
ve dnech 10.-12. září v Bolehošti a o tituly bojo-
vali jezdci a koně ve čtyřech kategoriích.

Vedle dnes již tradičních jednospřeží, dvoj-
spřeží a čtyřspřeží to byli i jezdci dvojspřeží pony,
která měla na našem národním šampionátu pre-
miéru. Celkově se do východočeské Bolehošti
sjelo 37 spřežení.

Nejobsazenější disciplinou jsou u nás dvojspře-
ží. Těch se na startu seřadilo 14 a po drezúře se
vedení ujal zcela suverénně L. Vyrtych ze stáje
v Březně. V maratonu však docílil až čtvrtý nejlep-
ší výsledek a tak se jeho náskok z drezúry začal
zmenšovat. Ani závěrečný parkur se L. Vyrtychovi
nevydařil tak jak by chtěl a tak se nakonec musel
spokojit se stříbrem. Zlato si postupně zlepšující-
mi výkony vybojoval M. Jirgala (Hubička Telnice).
Bronz pak získal druhý nejlepší v drezúře, třetí
v crosu, ale bohužel s 31 body na parkuru       J.
Nesvačil ml. (NH Kladruby n.L.).

Jednospřeží dorazilo do Bolehošti deset.
Systémem start - cíl získal prvenství T. Barták ml.
(Favory Benice). O jeho zlatu rozhodla přede-
vším drezúra a pak parkur. V maratonu byl před
ním nejlepší J. Koníř (ATLAS) ze stáje Koníř Hrá-
dek a L. Kurka (COLOMBINA) - 3K Poděbrady.
V celkových součtech se však L. Kurka radoval
ze stříbra a J. Koníř se musel spokojit s bronzem.

Mezi šesti dvojspřežími pony si nejlépe vedla
M. Pospíšilová (Agape Praskačka) před J. Práš-
kem (JK Robousy) a J. Votoupalem (JK Morav-
ský Krumlov).

V královně spřežení - čtyřspřeží se na startu
sešlo sedm soutěžících. Soutěž dokončilo pouze
pět jezdců a titul získal po sedmé P. Vozáb z NH
v Kladrubech n. L., který byl suverénně nejlepší
ve všech třech disciplinách. Parkur dokonce
dokončil jako jediný s úplnou nulou. Druhý za ním
skončil Z. Jirásek (JK Robousy) před K. Kastnero-
vou (JK Straky) a T. Bartákem st (Favory Benice).

Ve dnech 26.-29. srpna Z. Zelinková na osobní
pozvání organizátorů zúčastnila závodů CSI**
Giubiasco ve Švýcarských Alpách. Na startu se
objevilo 180 dvojic z 12 států a ekipa z Tarpan
Odolena Voda přivezla koně RICARDO-T,
CHABLIS 121-T, DAN 7-T a LA MANCHE-T.

RICARDO-T a CHABLIS 121-T startovali
v soutěžích pro mladé koně. Oba si dobře vedli
již v kvalifikacích na nedělní finále (135 cm
s rozeskakováním). Zde RICARDO-T skončil na
3. (0,0) a CHABLIS 121-T na 18. místě (4tr.b.).

DAN 7-T absolvoval malou rundu. Nejlépe se mu
povedlo sobotní dvoufázové skákání 130/140 cm

kde skončil po bezchybném výkonu desátý.
V malé Velké ceně do 140 cm dokončil se 4 tr.b.

LA MANCHE-T absolvoval ve čtvrtek zahajo-
vací soutěž 140/145 cm s 8 tr. body. Po parkuru
a následný den nebyl v dobré zdravotní formě
a veterinář doporučil zrušit páteční start. V sobo-
tu šel LA MANCHE -T 130 cm na čas a s 0 tr. b.
se umístil na 10. místě. Nedělní Grand Prix absol-
voval s 12 body a skončil ve středu startovního
pole. Velkou cenu vyhrála Katie Prudent na koni
AUME DE LA LANDE z Francie.

Obrázkovou galerii najdete na www.tarpan.cz 
-jb-

Pony šampionát
Jedním z posledních šampionátů roku 2004

byly soutěže o medaile dětských jezdců
s pony. Ten se konal v ČR ve dnech 27. - 29.
srpna již po čtvrté a jeho pořadatelem byl Hra-
decký jezdecký klub. V drezuře se soutěžilo ve
třech kategoriích, ve skocích pak v kategoriích
čtyřech. Pátek patřil zahajovacím soutěžím
v drezúře, skokané zahajovali v sobotu ráno
soutěžemi na styl.

V kategorii 13 - 16 let na pony B byl mezi 22
jezdci nejlépe hodnocen F. Doležal na hřebci
WANTHON∞S ANTONY (Stáj Doležal), který
také na závěr obdržel putovní pohár Equi-
channelu pro nejlepšího stylového jezdce.

Oproti jiným šampionátům si celkově 98
soutěžících rozdělilo mezi sebe sedm sad
medailí. O mistrovské tituly se podělili tito

jezdci: K. Kotyzová - TOPAS (JK Adam Deštné
v Orl. Horách) - drezura 8-12 let pony A. Stejná
jezdkyně ovšem na CIPÍSEK pak byla nejlepší
v drezuře dětí 8-12 let na pony B a mezi jezdci
věkové kategorie 13-16 let na pony B si zlato
odnesla S. Erbeková - LIPAN (MJS Brno). Ve
skocích si prvenství vyskákali: S. Tomaidesová -
AJKA (JK Louňovice) v kategorii děti 8-12 let na
pony S, T. Polesová - CIT (Pony klub Olešnice)
děti 8-12 let na pony A, L. Strnadlová - AURA
(TJ JK Trojanovice) děti 8-12 let na pony
B a mezi staršími dětmi (13-16 let) s pony
B pak potvrdila své dominantní postavení K.
Mestenhauserová a COLIN z JK Mělník.

I když je v posledních letech stále častěji
vyzdvihována pozitivnost dětského soutěžení na
pony, hradecký šampionát potvrdil i skutečnost,
že přílišná ranost soutěžního ducha nemusí být
jezdectví vždy přínosem. Ať je to již dáno soutě-
živostí dětí, či možná spíše i ctižádostí rodičů,

snaha o co nejlepší výsledek leckdy zcela
zásadně koliduje s hlavním cílem jezdeckého
sportu. Tím by mělo být především porozumě-
ní s koněm a jezdecké umění. Možná, že
u dětí je více než u jiných kategorií patrné, že
v současnosti propagovaná filosofie o tom, že
cílem ježdění je soutěž, nemusí vždy zákonitě
vést ke kvalitnímu jezdectví.

V Hradci Králové jsme tak viděli i u těch
nejmenších jezdců někdy příliš mnoho rasan-
ce, biče a ostruh a méně laskavosti a pocho-
pení, které by právě dětským soutěžícím tolik
slušelo.

To rozhodně nesnižuje dobrou práci trenérů
těch nejlepších a věřme, že právě dětské
pony jezdectví postupně dokáže jedno ze
zásadních specifik jezdeckého sportu. A to
nám říká, že zdaleka ne vždy je výsledné
pořadí, odrazem skutečného jezdectví. -bar-

A. Opatrný – CRAZY LOVE, vítěz VC Plzně

Foto M. Kůstková

Foto J. Beranová

ČSP před finále
Český skokový

pohár roku 2004 se
ocitnul na samém
prahu finále. To je
na programu ve
dnech 25.-26. září
a jeho dějištěm
bude Frenštát pod
Radhoštěm. V před-
posledním kole,
které se konalo 29. srpna v Plzni si nejlépe vedl
A. Opatrný na CRAZY LOVE, když zvítězil po
rozeskakování čtyř dvojic před J. Knutsenem
(SUNDERHAN) z Ambergu, P. Eimem (OSCAR)
z Tlumačova.

A. Opatrný se ziskem 86 bodů se tak probojo-
val na druhou příčku průběžného pořadí ČSP
2004. To zatím stále vede K. Papoušek (89).
Třetí je nyní T. Bajnar (77) a čtvrtým adeptem na
finále je v současnosti P. Eim. Ten má nyní 76
bodů. T. Bajnar a P. Eim tak budou muset o své
finálové místo bojovat s velmi těsně pátým
J. Skřivanem (74). Další jezdci v pořadí již mají
větší odstup a na 6. místě je nyní T. Tesárek s 64
body před J. Pecháčkem s 62 body.

Opět Prattoni
Proslulé závodiště soutěží všestrannosti Prat-

toni del Vivaro nedaleko Říma hostilo ve dnech
9.-12. září evropský šampionát juniorů. Českou
military zde zastupovala dvojice juniorek P. Pejři-
lová (LESTER) z Hradeckého jezdeckého klubu
a K. Janusová (BEST PLAN) ze Severu Liberec.
Vedoucím výpravy byl J. Černý. Na startu soutě-
že CIC* se seřadilo 67 dvojic.

Naše jezdkyně nepatřily k favoritům soutěže
a šampionát jim měl přinést především nové zkuše-
nosti. Především 16letá P. Pejřilová, která má před
sebou ještě dvě juniorské sezóny, tak bude mít,
doufejme, při příštím měření sil snadnější pozici.

Šampionát potvrdil trend zvyšování obtížnosti
parkuru, který je při systémovém vypouštění více-
úsekové terénní zkoušky zcela zákonitý.

Obě reprezentantky se v celkovém součtu
umístily v páté desítce klasifikovaných. P. Pejřilo-
vá po jednom zastavení + malé penalizaci za čas
a čtyřech chybách na parkuru dokončila jako 44.,
K. Janusová se dvěma zastaveními a penalizací
za čas a také čtyřmi chybami na parkuru pak
skončila na 45. místě.

Naši výpravu tak především potěšily vzpomínky
soutěžících na loňský šampionát v Pardubicích.

Foto J. Beranová
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hnul chybě a ještě bodu za čas a tak ČR se zis-
kem 21 bodů skončila až na 11. místě.

Druhé kolo patřilo osmi celkům a poslední
postupovalo Irsko se součtem 9 bodů. Boj o body
do Samsung Cup byl otevřený, protože dva celky
měly nulu a pět dalších 4 body.

Nakonec se radovali Švýcaři, kteří dokončili
i druhé kolo s úplnou nulou a potvrdili papírové
předpoklady, které je řadily mezi favorizované
celky. Protože právě Švýcaři soupeří společně se
Švédskem o postup do Super ligy, budou pro ně
body z Poděbrad velmi cenné. Švédové byli u nás
až šestí. Situace na čele Samsung Cup je tak
nyní vyrovnaná a před závěrečnými koly v Záhře-
bu, Aténách a Buenos Aires mají oba celky shod-
ně 40 bodů. Druhá skončila Itálie a třetí Německo
před Dánskem a Velkou Británií.

Večer po Poháru národů pak patřil ještě národ-
ním jezdcům a soutěži -L-, kterou získal M. Hent-
šel na LADA (Baník Ostrava).

Dlouhá sobota
Národní jezdci naopak zahájili sobotní program

a v soutěži -S*- byl první opět M. Hentšel na
LADA. Úderem poledne pak přišla na řadu další
mezinárodní soutěž. Ta opět vyvolala diskuze
o rozpisu českého CSIO, především ve vztahu
k divákům. Potvrdila, že vypisovat jedinou klasic-
kou soutěž dne, z mezinárodního hlediska střední
či lehčí obtížnosti, s rozeskakování, je téměř jistá
cesta ke znudění publika. Strávit tří a půl hodino-
vý maraton 80 startujících a 33 rozeskakujících je
silná káva i pro otrlé fanoušky jezdeckého sportu.

I tak však udělal divákům radost především
opět Z. Žíla a EVERDEN se dvěma bezchybnými
výkony a 9. místem pro ČR a stejně tak O. Nágr
na PICADOR, který skončil devatenáctý.

Publikum však značně ožilo při skoku mohut-
nosti, který naopak dokázal, že divácká podpora
udělá ze zajímavého závodu skutečně vzrušující
podívanou. Navíc když domácí jezdec bojuje
o prvenství. Tím jezdcem byl A. Opatrný, který
nastoupil v osmičce startujících na GRAND
a dotáhnul to nakonec až do závěrečného kola na
v Čechách rekordní výšku 217 cm. Tu však ani on
ani belgický jezdec J. Degrande na bývalé
Papouškově BARMĚ nepřekonal. A. Opatrný se
pro pobavení publika pokusil ještě o jedno překo-
nání „mimo soutěž“, ale rekord zůstal nedotknut.

Deštivá neděle
Zatímco po tři dny přálo pořadatelům počasí,

v neděli se jezdci probudili do deště. Ten sice
v průběhu dopoledne ustal, ale na Velkou cenu
se opět rozpršelo. Tím byla poněkud zkompliko-

vána obtížnost, protože čerstvě rozmoklý terén
dělal mnoha koním problémy.

Den zahájili opět národní jezdci a M. Hentšel
přidal ke dvěma vítězstvím ještě závěrečné
3. místo. Tentokrát zvítězila Z. Zelinková na
RICARDO T (Tarpan) před V. Krajníkovou na
CIKÁDA (Accom Praha). I tato juniorská jezdkyně
mohla odjíždět z Poděbrad spokojena, protože po
7. místě v -L- a 4. v prvním -S-, nechyběla při žád-
ném „národním“ dekorování.

V mezinárodní soutěži pro koně nestartující
v Grand Prix si mezi 63 dvojicemi vedl z našich
nejlépe T. Bajnar na MGT DIAS. Jeho bezchybný
výkon však časem stačil jen na 17. příčku.

K samotné Velké ceně nastoupilo 68 koní.
A. Tůmová připravila soutěžícím parkur se 13 pře-
kážkami a 16 skoky, z nichž bylo deset na výšce
150 cm. Pochopitelně nechyběly ani distance. Za
české barvy nastoupili J. Skřivan (ANDOLPH
WEPOL), A. Opatrný (CRAZY LOVE), K. Papou-
šek (MAGIC BOY), D. Fialka (CARTOUCHE),
P. Kuba (ASTERIX), V. Macánová (LISETTE),
Z. Žíla (PINOT GRIGIO), M. Šoupal (GRANNA
ARGENTINA), O. Nágr (ATLAS), L. Poláková
(RAINBOW STAR), L. Matunová (ORIDO),
T. Tesárek (ANNIE), M. Matějka (OLLINO Denter
Plus), J. Papoušek (GEMINI T), J. Pecháček
(VENEUR), Z. Zelinková (LA MANCHE T),
P. Doležal (POMPÖS).

V takové záplavě domácích startujících jsme
mohli doufat na českou účast v rozeskakování.
První čáru přes rozpočet udělal A. Opatrný, star-
tující za ČR jako druhý, když udělal chybu na
poslední překážce. Bohužel se chybě nevyhnul
ani Z. Žíla, který byl v Poděbradech sice ve výbor-
né formě, ale se 4 body se bohužel zařadil po bok
A. Opatrného. Bohužel se nakonec ukázalo, že to
byly naše dva nejlepší výkony a tak jsme museli
vzít zavděk ex equo 12. příčkou a rozeskakování
devíti koní bylo bez nás.

Z vítězství se radovala Angličanka Emma Shaw
na CROWN RODONITE, která byla nejrychlejší
z trojice v rozeskakování bezchybných před
S. Johanssonem (NOSTRADAMUS) ze Švédska
a J. Sprehe (PAGANINI) z Německa.

Dobrá zpráva nakonec
I když si ČR tentokrát mezinárodní prvenství na

domácím CSIO nevybojovala, na závěr máme
přeci jen dobrou zprávu. ČJF a Společnost Golem
sklidily od oficiálních představitelů, jak FEI tak
společnosti Samsung, za organizaci CSIO uzná-
ní. Společnost Golem podepsala již před letošním
CSIO s ČJF smlouvu na minimálně pětileté pořa-
datelské období. Jak nám sdělil L. Novotný, spo-
lečnost Golem své smlouvy dodržuje a je proto
připravena k organizaci CSIO 2005.

V. Macánová – LISETTE

L. Novotný

Pokračujeme v Pohárech
Čeští reprezentanti však ještě neřekli poslední

slovo v letošním Samsung Nations Trophy Cup
a ve dnech 23.-26. 9. se zúčastní ještě CSIO
v Záhřebu. Tam by měli odcestovat jezdci
A. Opatrný, J. Papoušek, P. Doleža a V. Macáno-
vá. ČR pojede i na CSIO Atény, kde by měl
tým být složen opět z A. Opatrného a dále
z K. Papouška, Z. Zelinkové a zájem o start proje-
vil i M. Šoupal. Účast na soutěžích započítáva-
ných do Světového poháru je důležitá především
pro A. Opatrného, který by rád startoval opět na
finále SP. V roce 2005 by mělo být jeho pořadate-
lem pravděpodobně opět Las Vegas.

Finále KMK
Jihočeský Písek byl dějištěm dalšího finále Kri-

teria mladých koní. V neděli 5. září se zde sešla
elita 4, 5 a 6ti letých koní, aby se utkala o titul
nejlepšího koně svého ročníku.

Čtyřletí se střetli ve dvou kolech úrovně -ZL-
a na startu bylo 18 koní. Již v prvním kole byl nej-
lépe hodnocen ALTENO s V. Treterou (Stáj Tre-
tera). I když se k tomuto koni ve druhém kole
soupeři přeci jen přiblížili nakonec se z vítězství
radoval V. Tretera před CONSTANCE (T. Navrá-
til) ze stáje Vondráček Albertovec a GRANDE
DAME Z (K. Papoušek) z JK Všemily.

Pěti letým jasně vévodil COLOR OF LOVE
(A. Opatrný) ze stáje Opatrný Hořovice, který byl
také nejlepší v obou kolech stupně -L**-. Druhý
skončil PHILL (O. Nágr) z JS Mariánské Lázně
a třetí CARGO Z (K. Lamich) z JK Opava Kateřinky.

Tradičně dvě kola -S**- byla připravena pro
šestileté a zde byl nejlépe hodnocen LIGORET-
TO s D. Fialkou (Stáj Mustang s.r.o.) před
GOLAS (K. Papoušek) z JK Všemily a zástupky-
ní JS Mariánské Lázně FLÉTNA Terea
s O. Nágrem v sedle.

Karel IV. pro Vincenze
Již 31. ročníků má za sebou Cena Karla IV.

konaná tradičně na počátku září na kolbišti v Měl-
níce. Letos vládla v Mělníku pohodová atmosféra,
ke které přispělo i krásné počasí.

Vítězství v hlavní soutěži stupně -ST- si tento-
krát odvezl O. Vinzens na HAPPY MAN, nejvzdá-
lenější účastník z Libchav u Ústí nad Orlicí, který
dokázal jako jediný absolvovat bez trestných
bodů. O pořadí za ním rozhodl dosažený čas
u pěti účastníků, kteří chybovali jednou. Druhé
místo tedy obsadila A. Machová na ALCASSIS
a třetí skončila L. Kraicová - ROZÁRKA.

Nedělní soutěž o stupeň nižší ovládnul R. Šaf-
rata na BLESK (JK Tarpan Odolena Voda)
a v sobotu byl v této úrovni nejlepší O. Vincenze
starší s RUMBA 2.

Jediné, co tentokrát nevyšlo, bylo zrušení sou-
běžného konání soutěží psů „Agility“ jeho praž-
ským pořadatelem. Bohatá pořadatelská činnost
JK Mělník Cenou Karla IV. nekončí a 28. září se
budou konat další „Hobby skákání“ a víkend 9.-
10. října bude zasvěcen drezurním soutěžím.
Mimo to jsou na první dva čtvrtky v říjnu napláno-
vány Zkoušky základního výcviku.



ZAJÍMAVOSTI TERMÍNY

-4-

Blahopřejeme...
… bývalému známému pražskému jezdci

Michalu Kuličovi, který 15. září oslavil 60. naro-
zeniny. 

Vzpomínáme...
… na významného jezdce a trenéra, který

ovlivnil celou generaci současných hipologických
odborníků Mariana Kovalevského, od jehož
smrti uplynulo 2. září 45 let.

… na skvělého drezúrního jezdce a posledního
drezúrního olympionika z českých zemí Františ-
ka Šemberu od jehož narození uplynulo 1. září
sto let.

Sportovní 
kalendáfi

24.-26.9. Mělníkpony ZL-T, D/Z-L
24.-26.9. Pecínov C/L-CIC**
24.-26.9. Albertovec V/A-C ???
24.9. Loštice Žadlovice Z-L + pony
25.-26.9 Přední Kopanina D/Z-TT
25.-26.9 Kolín Z-S
25.-26.9 Heřmanův Městec

A/S-T+pony
25.-26.9 Frenštát p.R. finále ČSP
25.9. Dražka Z-L
25.9. Pohorská Ves E/ZM-L
25.9. Plzeň Bory D/Z-S
25.9. Vrchovany Z-S
25.9. Svinčice Z-L hala
25.9. Brozany Z-S
25.9. Brno Žebětín ZM-L
25.9. Břeclav E/ZM-L
25.9. Nový Jičín D/Z-S
25.9. Ostrava Hrabová ZM-L
26.9 Poštorná D/Z-S
28.9. Kamenná Z,D/Z-L+pony
2.-3.10. Opava L-ST
2.-3.10. Dvoreček ZM-L, C/Z-L
2.10. Nymurk Komárno ZM-L
2.10. Přeštěnice ZM-L, C/Z-L
2.10. Mirošov Z-S
2.10. Ústí n.L. Z-L
2.10. Kolesa ??
2.10. Popice ZM-ZL
2.10. Olšany L-S
3.10. Poděbrady Z-L
3.10. Stará Role ZM-L
3.10. Mikulov D/Z-S
3.10. Brno Soběšice Z-S
6.10. Humpolec ZM-ZL

Peron Cup před finále
Celoroční soutěž Mělnických pony festivalů

sponzorovaná pražskou galerií PERON má za
sebou tři kvalifikace a čeká ji finále. To se usku-
teční poslední zářijový víkend. V drezurách dětí
8-12 let zatím vede J. Maludová na LUCINDA
(20,7 b). Starší děti (13-16 let) ovládla L. Kraico-
vá na VIKI (21,3). Ve skokových kategoriích vede
mezi mladšími dětmi (8-12) na pony kategorie
-S- opět J. Maludová na LUCINDA (25,2). Pony
kategorii A vévodí se značným náskokem
V. Krátká na GEJŠA (96) a pony kategorie
B vede M. Hažmuková s RINGO STAR (34,7).
Mezi staršími dětmi (13-16) se zdá být nepřemo-
žitelná L. Kraicová na VIKI (97,3). Super třídu
pak ovládá K. Mestenhauserová - COLIN
(103,6).

CDI World Cup
Mariánské Lázně
Poslední dva víkendové dny prázdnin patřily

v Mariánských Lázních drezúře a CDI***-W. Jako
každý rok i tentokrát dokázali pořadatelé oslovit
velmi dobrou konkurenci a příznivci drezúry tak
mohli sledovat skutečně evropské drezúrní jezd-
ce. Největším „tahákem“ pak byl určitě 13 letý
valach RENOIR Unicef s A. Katrin Linsenhoff,
který dorazil do Mariánek k nejtěžším soutěžím.

V úrovni St. Georg a IM I měla ČR pět zástup-
ců a reprezentovali nás Š. Koblížková (BLACO-
RO K MaK, F. Sigismondi - DANCER, Š. Floriá-
nová - Charvátová - PASCOLINI, H. Jeřábková -
SAM a L. Marešová - PLESANT.

Podle očekávání si v St. Georg a IM I vedla
nejlépe Š. Koblížková, která mezi 22 dvojicemi
skončila nejprve pátá a v IM I dokonce třetí.
Do prvé desítky se za ČR probojoval ještě
F. Sigismondi, který v St. Georg skončil desátý
a v IM I sedmý. Čelo této úrovně ovládnul A. Sil-
hout s koňmi OLYMPUS a PRIMEUR z Nizoze-
mí. Platilo to i o Kür IM I, kde však již nestartova-
la Š. Koblížková a tak byl za nás nejlepší
F. Sigismondi na 10. místě.

V úrovni GP a GP Kür nenechal o svém prven-
ství nikoho na pochybách RENOIR Unicef, který
obě soutěže vyhrál. Do této úrovně nedokázala
ČR postavit žádného soutěžícího a tak všechny
soutěže IM II, GP a Kür GP byly záležitostí
zahraničních hostí. Nejvíce startujících této úrov-
ně bylo v Mariánských Lázních v soutěži GP, kde
se na start postavilo 22 dvojic z Irska, Velké Bri-
tánie, Polska, Bulharska, Francie, Švýcarska,
Maďarska, Německa, Nizozemí a Kanady.

A. Katrin Linsenhoff – RENOIR Unicef

Ve Ctěnicích čtvrté A. Bačkovské (GLADI-
ATOR) gratuluje ředitel závodu J. Vávra
a náměstek primátora Prahy P. Hulínský

V doplňkovém programu vystoupil ve
Ctěnicích M. Roden s frízským hřebcem
SIETSE VAN PENGJUM Biofaktory

Foto J. Biras

Foto I. Neumannová

Ve Ctěnicích o Pohár
První zářijová sobota patřila opět Poháru

náměstka primátora Prahy. Ten pořádá Sdružení
sportovních klubů a spolupořadatel je hlavní
město Praha.

Seriál soutěží určeného dětem a pony byl
zahájen prvním kolem 29. května v Akademic-
kém JK v Praze - Suchdole a vyvrcholení bude
23. října v jezdecké hale společnosti In Expo
Group na Císařském ostrově.

Druhé kolo uspořádal JK Jezdecké společnosti
Ctěnice, která sídlí v zámeckém areálu v Praze 9
ve Vinoři. V Poháru náměstka primátora (pony
handicap LP) si nejlépe vedla A. Pažoudková
(KÁJA 1) Alfa Bakov) před S. Krčmářovou
(LUCIE 1) z Fapaso Vysoká Libeň a S. Tomaide-
sovou (SANDY 1) z JK Louňovice.

Ve vedení seriálu je tak momentálně S. Krčmá-
řová (LUCIE 1) s 18 body před S. Tomaidesovou
(SANDY 1) a B. Hudcovou (WESTERHUIS POD-
RUGA) se 16 body.

Ctěnické kolo přilákalo do areálu slušnou
diváckou návštěvu, pro kterou byl vedle dvou
dětských soutěží připraven i pestrý doprovodný
program.

Foto I. Neumannová

Výstava Kůň 2004
Třetí víkend v září, který tentokrát připadá na

17.-19. je tradičně zasvěcen největší české
výstavě koní - Kůň v Lysé nad Labem. Na letošní
rok připadá již její 11. ročník. Vedle tradičního
programu, který připravuje spolu s ASCHK pořa-
datel výstavy společnost In Expo Group, je kaž-
doročně udílena i řada ocenění pro významné
osobnosti našeho hipologického života.

Časopis Jezdec již šest let udílí cenu za celo-
společenskou propagaci koní a v letošním roce
jsme se rozhodli naší cenu přiřknout televiznímu
komentátorovi Marku Svačinovi. Marek Svačina
jako dlouholetý milovník koní patří opět mezi
komentátory, kteří se v problematice jezdeckého
sportu dobře orientují a svým projevem pomáhá
dobré prezentaci jezdeckého sportu v nejsledo-
vanějším médiu současnosti. Slavnostní předání
cen probíhá na výstavišti v Lysé v pátek 17. září.

Bavorský Hof
Ve dnech 14.-15. srpna startovali čeští jezdci

O. Pospíšil a V. Macánová s koňmi HONTO,
SHERON, LISETTE, L ’AMIE a PRINCESS
v bavorském Hofu. O. Pospíšilovi se dařilo
obzvláště v sedle klisny SHERON, se kterou
dokázal v sobotní 130 zvítězit a v nedělní 130
obsadit 2.místo.

V sobotu se V. Macánová ve druhém oddělení
M/B (130) umístila s LISETTE na 2. a s L’AMIE
na 5.místě. V neděli byla L’AMIE se 4tr.b. ve 130
osmá. Ve 140 jak LISETTE tak PRINCESS
dokončily s chybou, přesto byly ještě dekorované
na 4. resp. 6.místě.

Dne 18. srpna ve věku 73 let zemřel náhle
trenér, jezdec a dlouholetý funkcionář z Horek
nad Jizerou pan Zdeněk Žert.

Opět volnost
Dne 28. října se od 10.00 hodin koná III. ročník

ve skoku ve volnosti o Pohár města Chomutova.
Na programu jsou dvě soutěže. Soutěž č. 1 pro
4-5 leté koně na styl do 130 cm a soutěž č. 2 -
skok mohutnosti ve volnosti - bez omezení. Při-
hlášky a informace na čísle 602 973 947.

Termíny drezúrních soustředění
s trenérem ze SRN D. Crnjacem

24. - 26.   9. 2004
22. - 24. 10. 2004
19. - 21. 11. 2004
10. - 12. 12. 2004

Místo: Praha
Info: I. Ronisová tel.: 602 430 452

Každý kůň pracuje samostatně
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Inzerce
●● Přijmeme ihned ošetřovatele koní, jezdec, trenéra. Informace na

tel.: 602 344 862.
●● Prodám levně zkušenou starší klisnu menšího vzrůstu pro dětský

sport, spolehlivá učitelka, množství vítězství a umístění, zkušenosti
z dětských mistrovství. Tel.: 604 232 834.

●● Prodám 3.4 leté valachy po otcích Aldan a Buenos, z matek prověře-
ných ve sportu. Příp. možnost výměny za staršího školního nebo
sportovního koně. Tel.: 604 232 834.

●● Prodám 5l. val., A1/1 (po Buenos) po 1. sport. sezóně, velmi vhodný
do military (dva sourozenci dobré výsledky ve ZP). Tel.: 604 232 834.

CNC Jaroszowka
Militaristé mají za sebou další

úspěšný výjezd. Ve dnech 11.-12.
září se v polské Jaroszowce konaly
soutěže všestrannosti, které měly
na programu národní soutěže úrov-
ně -Z-, CNC* a CNC**. Z ČR se do
Polska vypravila dvacítka koní
a naši zástupci se výrazně prosadili.

První soutěž, polské -L-, které je
na úrovni našeho -Z-, vyhrála
I. Konečná na NAJDY (Pegas Louča-
ny). Druhou pak bylo CNC* a zde si
s konkurencí 28 startujících poradila
P. Sůrová na BELFAST (Vasury
Kolesa), která zvítězila před dalším
naším jezdcem J. Naxerou na HARY.

V CNC** startovalo za české
barvy pět dvojic a nejlépe si vedl
J. Kornalík na GIN FIZZ, který
skončil na 8. místě.

Podzim v Děčíně
O víkendu 4.-5. září se v Děčíně

v areálu SZeZaŠ Libverda konaly
další podzimní závody, které pořádal
JK Větrný Ranč. Oba dny vyvrcholily
soutěžemi do 130 cm.

Sobotní stupň. obtížnost vyhrála
K. Stružinská na LIPKA UNIREN
(Sachs Gastr LS) před J. Chýlem,
který byl druhý v sedle NERO Fri-
gospola třetí na DUBIRA (Stáj
Chýle). Stejně tak v nedělních sou-
těžích byla nejlepší K. Stružinská
na LIPKA UNIREN, která ke svému
sobotnímu úspěchu přidala prven-
ství i v -L- a v závěrečném -S**-.

Pořadatelé zvou diváky i ke sle-
dování posledních děčínských
závodů této sezóny, které jsou na
programu 9. října.

Výsledky
Hradec Králové 27.-29. 8. MČR pony

drezura 8-12 let pony A 1. Kotyzová -
TOPAS (JK DAM Deštné v Orl. Horách),
pony B 1. Kotyzová - CIPÍSEK (JK Stáj Adam
Deštné), 13-16 let pony B 1. Erbeková -
LIPAN (MJS Brno), skoky 8-12 let pony S 1.
Tomaidesová - AJKA (JK Louňovice), pony
A 1. Polesová - CIT (Pony klub Olešnice),
pony B 1. Strnadlová - AURA (TJ JK Trojano-
vice), 13-16 let pony B 1. Mestenhauserová -
COLIN (JK Mělník).

Skaštice 28.- 29. 8. dvouf. sk.100/110 -
junioři (12) 1. Kývalová - MERINA (Sport
Pravčice), ostatní (20) 1. Urban - POLLY
(Renosport), -ZL- (36) 1. Nahodilová - JAC-
KIE 1 ( SS Tretera), -L**- (21) 1. Jarka - GEN
(JK Haná při SCHPMT), -Z- junioři (9) 1. Opr-
šalová - DĚTRO 1 (JK Holešovsko), -Z-
ostatní(23) 1. Složil - GRETA 8 (Jaso Oldři-
chov), post. obt. do 110 + žolík (32) 1. Malý
- MONTE (stáj Montána), -L**- (19) 1. Toma-
níková - KORAN (Sport Pravčice), -S**- (20)
1. Urban - VARIACE (Renosport), 2. Malý -
HVĚZDA 4 (stáj Montána), 3. Tomaníková -
KORAN (Sport Pravčice).

Brno-Veveří 28.-29. 8. dvouf. sk.
100/110 (18) 1. Sedláková - BENTLEY (TJ
Moravan), -ZL- (20) 1. Bulíčková - LATIGO
(JK Ideas), dvouf. sk.110/120 (19) 1. Lidmila
- CIRTA (TJ Moravan), -L**- (12) 1. Mráčková
- ATHOS (JK Mahu Modřice), dvouf. sk.
100/110 (22) 1. Sedláková - BENTLEY (TJ
Moravan), -ZL- (25) 1. Matýska - CEDRON
(JK Mahu Modřice), -L**- (26) 1. Černohorský
- ADE (Hřebčín Suchá).

Most 27.-28.8. -ZM- děti 1. Smrčka - GAY
(JK Třebívlice), 4 a 5ti letí 1. Němcová - Cam-
bridge (St. Dani Zbožnice), dvouf. sk.
100/110 1. Vinzens - LENA 1 (St. Cilka),
dvouf. sk. 110/120 1. Podolánová - DALEN
(TJ Svinčice), Orling Junior Cupu -L**- 1.
Mazánková - Zhaňte (Inest servis s.r.o.), 2.
Lahodná - LADY (Pegas Děpoltovice), 3. Kra-
icová - KENT IWT (JK Hř. Dollom), -L**- 1.
Hrbková - DAFNE, 2. Pospíšil - GRAND (oba
St. Židovice), 3. Koželuh - QUERIDO Q (JK
Větrný ranč), stupň. obt. do 110 1. Vincens -
LENA 1 (St. Cilka), dvouf. sk. 120/130 1. Vin-
cens - MEDY (St. Cilka), 2. Nováková - FOR
(Bon Equi Club Louny), 3. Pospíšil - HONTO
(St. Židovice), -S**- Orling Junior Cup 1. Bieli-
ková -ALF (JS Hipodrom Most), 2. Němcová -
NIKOLA 10 (St. Dani Zbožnice), 3. Stružínská
- LIPKA Uniren (St. Gasstr), -S**- 1. Pospíšil -
SHERLOCK (St.Židovice), 2. V. Aschenbier -
QUALTA (TJ Svinčice), 3. Matějka - SKARA
SALDO Eggersman Caro AS (Eggerrsman
Varo AS), -ST*- 1. Matějka - SKARA SALDO
Eggersman Caro AS (Eggerrsman Varo AS),
2. Pospíšil - SHERON (St. Židovice), 3.
Macánová - PRINCESS 1 (Tecton s.r.o.), 4.
Bieliková - ALF (JS Hipodrom Most), 5.
Aschenbier -QUALITA (TJ Svinčice).

Velká Polom 28. 8. -Z- děti a junioři (20)
1. J. Vala - FINN RIANA (Spolfinn Bruntál),
ostatní (30) 1. Pinkavová - LUNETA 3 (Stará
Ves nad Ondřejnicí), stupň. obt. do 110 cm
+ žolík (19) děti a junioři 1. Vala - CHARLIE
(Spolfinn Bruntál), ostatní (47) 1. Ludvík -
JESIKA 7 (Vel.Polom), -L- (39) 1. Špalková -
JOKER 1 Martex (JK Caballero), 2. Ludvík -
JENY (Vel.Polom), 3. Schmid - ARON 2
(Empresa Dolní Benešov), -S- (17) 1. Schmid
- ARON 2 (Empresa Dol.Benešov), 2. Ludvík
- JENY (Velká Polom), 3. Špalková - JOKER
1 Martex (JK Caballero).

Poštorná 29. 8. drezura Z-3 (5) 1. Danie-
lová - ROMEO (TJ Pegas Brno), L-1 (6) 1.
Danielová - ROMEO (TJ Pegas Brno), L-5 (5)
1. Valentová - AKORD (SVK).

Karviná 29.8. stupň. obt. do 110 cm +
žolík (27): 1. Gračková - SIMBA DIVERSE
(Frenštát p. R.), dvouf. sk. do 120 cm (36)
1. Tretera - KONVECT (Tretera), 2. Hošák -
RAUL 1 (ŠZP Nový Jičín), 3. Kopišová -
LUSY 2 (Frenštát), -S**- (26) 1. Hentšel -
LADA (Baník Ostrava), 2. Doležal - BOHE-
MIA STAR (JK Jezbořice), 3. Tretera - CON-
VECT (Tretera), -ST**- (19): 1. Hentšel -
LADA, 2. Hentšel - SALWADOR (Baník
Ostrava), 3. Fialka - ABRAXAS (Mustang
Lučina).

Praha - Ctěnice 4.9. Pohár náměstka pri-
mátora ponyhandicap LP (21) 1. Pažoudko-
vá - KÁJA (Alfa Bakov), 2. Krčmářová -
LUCIE 1 (Fapaso Vysoká Libeň), 3. Tomaide-
sová - SANDY 1 (JK Louňovice), -ZM- (10) 1.
Crnková - AC QUENTA (JS Bost Praha).

Pravčice 4. 9. -ZL- (16) 1. Dosták - EPI-
STOLA (Jezdec Bochoř), -L- (11) 1. Jarka -
GEN (JK Haná při SCHPMT), -S- (6) 1. Jarka
- GEN (JK Haná při SCHPMT).

Drásov 4. 9. -Z- (24) 1. Veselá - FER-
NANDO (JK Eclipse Brno), post.obt. do 110
(26) 1. Veselý - CHARLOTTA 1 (stáj Veselý
Čechtín), -L- (10) 1. Veselý - DAISY (stáj
Veselý Čechtín), post. obt. do 130 (11) 1.
Veselý - DAISY (stáj Veselý Čechtín), SP-LP
(5) 1. Nováčková - ŠERPA-FLORIMA ( JS
Nováček).

Brno - Žebětín 5. 9. -ZM- ml. koně (13) 1.
Novák - CLAIRE-N (JS Belcredi), -Z- (39) 1.
Rajskupová - QUICK STAR (JS Belcredi), -
ZL- (30) 1. Rajskupová - QUICK STAR (JS
Belcredi), -L- (9) 1. Konečná - SYMPATIKA
(Pegas Loučany)

Olšany 5. 9. -Z- (6) 1. Paráčková - CINE-
MA (JK Morava Vyškov), post. obt. do 110
(15) 1. Paráčková - CINEMA (JK Morava
Vyškov), -L- (6) 1. Rydval - ERNIKA (JS Pod
Hostýnem), derby (11) 1. Vacuška - SCHER-
RY (Equiklub Třebíč).

Klatovy 4.9. Malá cena Klatov -Z- (54) 1.
Pěchouček - MILLENNIUM (Jezd. klub
Tachov), -ZL- (69) 1. Štětina - CEDRA 1 (JTJ

Orling Cup
Prázdninový víkend (27.-28. 8.)

se na mosteckém hipodromu kona-
lo další kolo Orling Junior Cup.
V nedělním -S**- podaly bezchybný
výkon pouze domácí N. Bieliková -
ALF a N. Němcová - NIKOLA 10
(St. Dani Zbožnice). Po rozeskako-
vání zvítězila N. Bieliková. Na třetím
místě skončila K. Stružínská ze
stále dobrou LIPKOU UNIREN ze
stáje Gasstr.

Do finále Orling Junior Cup se po
šesti kolech kvalifikovaly N. Bieliko-
vá, P. Mazánková, L. Kraicová, N.
Němcová, K. Kraicová. Kdo si připí-
še na své konto celkové vítězství
roku 2004 se rozhodne 18. září, kdy
finalistky absolvují poslední dvě kola.

V soutěži -S**- na čas zvítězil
O. Pospíšil - SHERLOCK (St. Židovi-
ce) před V. Aschenbierem na QUA-
LITA (TJ Svinčice) a M. Matějkou -
SKARA SALDO (Eggersman Caro
AS). M. Matějka pak zvítězil v závě-
rečném -ST*-, kde absolvoval jako
jediný bezchybný parkur. Za ním
skončil O. Pospíšil na SHERON se
2 tr. body za čas. Další pak místa
obsadili se 4 body V. Macánová -
PRINCESS 1 (Tecton s.r.o.), N. Bieli-
ková - ALF (JS Hipodrom Most) a V.
Aschenbier - QUALITA (TJ Svinčice).

Další závody se na mosteckém
hipodromu uskuteční 18. - 19. září,
kdy letošní parkurovou sezónu
zakončí finále Orling Junior Cup.

Velká Polom 
Osmý ročník Velkopolomského

poháru proběhl 28. srpna. Do Velké
Polomi na Opavsku se sjeli jezdci
z Moravskoslezského kraje. Velkou
účast tvoří domácí diváci, pro které
jsou závody příležitostí k setkání
a když se ještě k tomu domácím daří,
je tato událost důsledně oslavena.

V hlavní soutěži (-S**-) bylo na
startu 17 dvojic. V rozeskakování
dvou bezchybných byl nejlepší J.
Schmid na ARON 2 (Empresy Dolní
Benešov) před domácím E. Ludví-
kem s JENY a P. Špalkovou na
JOKER 1 Martex z JK Caballero.
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Jezdecká škola Mariánské Lázně
● konzultační a výcvikové hodiny drezúrního ježdění (J. Holcbecher)
● připouštění chov. klisen (včetně ustájení před a po porodu) hřebci světových sportovních linií

s prověřenou výkonností
● ustájení a výcvik sportovních koní ve vlastním areálu s krytou halou a ubytováním

tel. +420-354 623 153, 608 979 982, fax +420-354 626 559
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služ-

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

Ing. J. Kutěj Ing. J. Hanulay
Purkyňova 446/8, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.: 566 622 774 tel.: 00421 903 257 012
fax: 566 631 085 fax: 00421 245 985 498

EEEEQQQQUUUUIIIISSSSPPPPOOOORRRRTTTT    ----     DDDDooookkkkuuuullll iiii lllloooovvvváááá
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

f irma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všech-

ny druhy vozíků možnost leasingu

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 00 PlzeÀ
Tel./fax: 377 451 914

ekvitan@ekvitan.cz

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

Pronájem přívěsu Wörmann
na 2 koně - hm. 640 kg

Cena 650 Kč/den víkend,
500 Kč/ všední den.

Praha 9 nebo
Brandýs n/L.

Tel. 607 514 348

Výsledky
Holiday Horses), Malá cena Klatov -ZL+L-
(22) 1. Pěchouček - CABANA, 2. Kolmanová
- SIR ANTHONY (oba Jezd.klub Tachov), 3.
Čermáková - SAMURAJ (TJ Kaničky), -ZL-
obl. přebor 1. Čechová - MODŘINKA (Stáj
Macán Chudenice), 2. Kadlecová - NIRVÁNA
MISSI (Jezd.klub MISSI Pavlínov), 3. Hladík -
ZOBAR (TJ JK Klatovy-Luby).

Děčín 4. 9. dvouf. sk. 100/110 1.Růžička
- LINDA (TJ Tatran Ustí n.L), stupň. obt. do
110 cm + žolík 1. Pavlíková - Tequila 3 (JK
Všemily), volba dráhy do 120 cm 1. Nová-
ková - FOR (Bon Equi Club Louny),
stupň.obtíž. do 130 cm 1. Stružinská -
LIPKA UNIREN (Sachs Gastr LS), 2. Chýle -
NERO Frigospol, 3. Chýle - DUBIRA (Chýle),
volba překážek do100 cm 1. Řimnáčová -
LUCI (Bon Equi Club Louny), zrcadlové ská-
kání 1. Stružinský - HISPANO DE SIVRY
(Sachs Gastr LS), -L- + finále 1. Stružinská -
LIPKA UNIREN (Sachs Gastr LS), 2. Macá-
nová - SHERLOCK (Tecton s.r.o.), 3. Pospíšil
- HONTO (Stáj Dvůr Židovice), -S**- 1. Stru-
žinská - LIPKA UNIREN (Sachs Gastr LS), 2.
Aschenbrier - DIAS (TJ Bořeň Svinčice), 3.
Pospíšil - GRAND (Stáj Dvůr Židovice).

Písek 5.9. Finále KMK -ZL+ZL- (18) 1.
ALTENO - Tretera (Sport. stáj Tretera), 2.
CONSTANCE - Navrátil (Vondráček), 3.
GRANDE DAME Z - Papoušek K. (JK Všemi-
ly), -L**+L**- (15) 1. COLOR OF LOVE -
Opatrný (Opatrný Hořovice), 2. PHILL - Nágr
(JS Mar. Lázně), 3. CARGO Z - Lamich (JK
Opava Kateřinky), -S**+S**- (18) 1. LIGO-
RETTO - Fialka (Mustang), 2. GOLAS -
Papoušek K. (JK Všemily), 3. FLÉTNA Terea
- Nágr (JS Mar. Lázně).

Třeština - Háj 4.-5.9. Finále Jesenia Cup
finále C pony (12) 1. Strnadlová - MARKÝZA
(Trojanovice), finále B pony (19) 1. Chlando-
vá - DELLA (Omega Sobotín), finále A pony
(11) 1. Gladišová - DIOR (JK Gladiš), dvouf.
sk. 100/110 (24) 1. Klár - VENDY (Agrostyl
Otice), ZPL (10) 1. Vachutka ml. - SAKURA
(Dubicko Úsovsko), LP (9) 1. Vachutková -
PEGAS (Dubicko Úsovsko), dvouf. sk.
100/110 (23) 1. Klár - VENDY (Agrostyl
Otice), dvouf. sk. 110/120 (26) 1. Machurová
- CAWER (Horymas Horní Město), -L**- (14)
1. Gladišová - DIOR (JK Gladiš), 2. Vachutka
- VIOLA, 3. Vachutka - KORNET (Dubicko -
Úsovsko), -S*- (6) 1. Vachutka - VIOLA, 2.
Vachutka - DÁREK (Dubicko - Úsovsko), 3.
Gladišová - DIOR (JK Gladiš).

Bolehošť 10.12. 9. MČR spřežení dvoj-
spřeží (14) 1. M. Jirgala (Hubička Telnice), 2.
L. Vyrtych (Bžezno), 3 J. Nesvačil ml. (NH
Kladruby), jednospřeží (10) 1. T. Barták
(Favory Benice), 2. L. Kurka (3K Poděbrady),
3. Koníř (Koníř Hrádek), dvojspřeží pony (6)
1. Pospíšilová (Agape Praskačka), 2. Prášek
(JK Robousy), 3. Votoupal (JK Moravský
Krumlov), čtyřspřeží (7) 1. Vozáb (NH Klad-
ruby n.L.), 2. Jirásek (JK Robousy), 3. Kast-
nerová (JK Straky).

Poděbrady 9.-12.9. CSIO dvouf. sk.
135/145 (92) 1. Estermann - FLYING SHARK
CH (SUI)..14. Žíla - EVERDEN (CZE), skok
140 cm (73) 1. Breen - IMAN D∞OCCAG-
NES (IRL), 2. Papoušek K. - CATRICK
ORION (CZE),..11. Matějka - OLLONO Den-
tex Plus (CZE), skok 140 cm (93) 1. Breen -
IMAN D∞OCCAGNES (IRL),..3. Papoušek K.
- CATRICK ORION (CZE),..14. Opatrný -
CORSÁR (CZE), Pohár národů (14) 1. SUI,
2. ITA, 3. GER,..11. CZE, skok 140 cm (80)
1. Schwizer - GRAN GEST M (SUI),.4. Opatr-
ný - CORSÁR (CZE), mohutnost (8) 202 cm
1. ex equo Degrande - BARMA (Bel), Opatr-
ný - GRAND (CZE), skok 135 cm (63) 1.
Arvidsson - WAIT FOR ME (SWE),.17. Baj-
nar - MGT DIAS (CZE), GP skok 150 cm
(68) 1. Shaw - CROWN RODONITE
(GBR),.12. ex equo Opatrný - CRAZY LOVE
(CZE), Žíla - PINOT GRIGIO (CZE), národní
soutěže -L- (30) 1. Hentšel - LADA (Baník
Ostrava), 2. Poláková - COMTESSA III
(Polák Schaumann), 3. Studnička - AREN
(Zájezd), -S*- (30) 1. Hentšel - LADA (Baník
Ostrava), 2. Zelinková - CHABLIS 121-
T (Tarpan), 3. Hruška - NAGANE Agromarket
H+B (Opava Kateřinky), -S*- (32) 1. Zelinko-
vá - RICARDO-T (Tarpan), 2. Krajníková -
CIKÁDA (Accom Praha), 3. Hentšel - LADA
(Baník Ostrava).

Čakovičky 11. 9. -Z- děti a jun. (15) 1.
Poláková - LITAVA (JK Dolní Počernice), -Z-
(17) 1. Poláková - MAX-A (JK Kocanda),
post. obt. do 110 + žolík (24) 1. Žlabová -
ROMANETT VON DIETWARD (JK Mladá
Boleslav), -L- honební (5) 1. Tošovská -
SINDY (stáj Moudrý Kluky).

Brno Panská Lícha 12.9. -Z 3- (12) 1.
Vidrmertová - EFEKT (Novotný), DU 03 (8) 1.
Langerová - ALADIN (Pension Omega), -L 5-
(12) 1. Habásková - SAPIENS K (Ronex), -
JU 03- (14) 1. Dvořáčková - ZIFAN (Vors), -
JD 03- (7) 1. Dvořáčková - ZIFAN (Vors), SG
(7) 1. Jeřábková - SAM (Panská Lícha), IM
I (7) 1. Půlpánová - DAF ONDRÁŠ (Equus
Kinský).


