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âesk˘ skokov˘ pohár
Foto J. Gebauer

Vítěz Českého skokového poháru 2004 J. Skřivan - ANDOLPH Wepol
Třetí ročník Českého skokového
poháru, jehož finále proběhlo 25. a 26.
září na kolbišti na Nivách ve Frenštátě
pod Radhoštěm, je minulostí.
Sobotní závěrečná soutěž ČSP 2004
Velká cena Frenštátu p. R. stupně -T**-,
měla na startu patnáct startujících. Jediný bezchybný výkon předvedl vítěz Jiří
Skřivan na ANDOLPH Wepol (Stáj
Manon). Navíc na RYTMA CAC Leasing
přidal, po jediné chybě, i třetí místo.
Mezi něj se vklínil pouze Martin Šoupal
na C. C. CASH Kentaur (SK Olympia)
se stejným výsledkem, ale lepším
časem.
Před závěrečným 11. kolem byli
v čele žebříčku jezdci K. Papoušek - JK
Všemily (89), A. Opatrný - Opatrný
Hořovice (86), T. Bajnar - MGT Ostrava
(77), P. Eim - ZH Tlumačov (76) a
J. Skřivan - Stáj Manon (74).
V posledním kole se bodový zisk
K. Papouškovi a T. Bajnarovi nezměnil.
Závěrečný závod naopak přinesl body
P. Eimovi (80) a J. Skřivanovi (82). Protože Aleš Opatrný kvůli CSIO Záhřeb
nestartoval, byla čtveřice finalistů jasná.
Do finále roku 2004 postoupili: P. Eim CASSILIUS (TJ Tlumačov), T. Bajnar MGT DIAS (MGT Ostrava), J. Skřivan -

ANDHOLP
Wepol
(Manon) a K. Papoušek - A LADY 2 (JK
Všemily).
V prvém kole, ve kterém se skákalo na
vlastních koních chyboval jen T. Bajnar. Po
první výměně nebyl
žádný
bezchybný
výsledek a třetí runda
přinesla další body
P. Eimovi. Po třech
finálových kolech tak
byli na prvním místě
s jedinou chybou
J. Skřivan a K. Papoušek, ale součet časů
měl lepší J. Skřivan.
Čtvrté kolo absolvovali
oba opět čistě, ale
lepší čas si udržel
J. Skřivan, který se tak
stal třetím vítězem
Českého skokového
poháru. Obdobně tomu

bylo i v souboji o třetí příčku, kdy oba
jezdci byli zatížení 24 tr. body. Poslední
startující P. Eim musel zajet čistě
a v lepším čase než T. Bajnar. To se mu
podařilo a tak na T. Bajnara zbyla čtvrtá
příčka.
O zhodnocení jsem požádal prezidenta Asociace ČSP a letošního vítěze Jiřího Skřivana: „S průběhem třetího ročníku jsem byl spokojen. Letošní
rok byl především dalším krokem k získání pozic u sponzorů. Myslím, že prvý
nejtěžší začátek organizace ČSP máme
za sebou, a nyní se ČSP bude již jen
vylepšovat a rozvíjet. Doufejme že bude
stále atraktivnější i pro laického diváka
a bude plnit tribuny kolbišť po celé
republice, což je moje základní vize.
Vypadá to, že se nám zatím práce daří
a tudíž jsem spokojen.
Pochopitelně s průběhem letošního
finále nemohu jako vítěz vyjádřit nic než
naprostou spokojenost, ale zároveň
musím vedle pořadatele letošního finále
za organizátory ČSP pochválit i všechny
ostatní pořadatele Velkých cen.“
-jge-

Plno vody v Záhřebu
Český skokový tým se ve dnech 17.19. září zúčastnil CSIO-W v chorvatském
Záhřebu. Českou pětici tvořil A. Opatrný
s CRAZY LOVE a FAMOUS, J. Papoušek
- GEMINI T a GOLDESSA T, V. Macánová - LISETTE, L’AMIE a O. Nágr ATLAS.
Pořadatelé připravili jezdcům pouze třídenní program a Pohár národů byl naplánován na sobotu. Počasí však udělalo
všem plánům čáru přes rozpočet. V Chorvatsku totiž již od čtvrtka nepřetržitě pršelo a tak musely být již zahajovací soutěže
přerušeny. V pátek se tak na kolbiště za
české barvy dostali pouze GOLDESSA T,
která s J. Papouškem ve dvoufázovém
skákání do 130 cm absolvovala se
4 body. V následující soutěži (135 cm na
čas), se dařilo především P. Doležalovi
na ROCKINA, který skončil po bezchybném výkonu na 10. místě. A. Opatrný
a FAMOUS dokončili s chybou a
V. Macánová na L’AMIE shodila pětkrát.
Terén však v té chvíli již postrádal regulérnost a tak se rozhodčí rozhodli páteční
program ukončit.

Bohužel pršelo i celou následující noc
a tak byl celý sobotní program zrušen.
Počasí se umoudřilo až v neděli ráno
a nastalo velké dohadování jak zvládnout
to skutečně důležité. Nejprve se uvažovalo
o sdružení Poháru národů a Velké ceny,
kde by výsledky rozhodly jak o pořadí týmů
tak o pořadí jednotlivců, ale nakonec zvítězila myšlenka dvou oddělených soutěží
ovšem v jednom dni. V té chvíli bylo jasné,
že do Velké ceny nastoupí druzí koně.
České družstvo utvořil A. Opatrný
s CRAZY LOVE, P. Doležal na POMPÖS,
J. Papoušek s GEMINI T a O. Nágr na
ATLAS. Pochopitelně i když již nepršelo
terén byl velmi těžký. V té chvíli již Záhřeb
opustili jezdci Slovenska, Rakouska
a Polska.
Naši zástupci však předvedli na tomto
obtížném povrchu velmi dobré výkony.
V prvém kole skončili v konkurenci deseti
celků na 5. místě, když CRAZY LOVE
a ATLAS absolvovali se 4 body a POMPÖS i GEMINI T s nulou. Našim jezdcům
(Pokračování na str. 2)
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6) ještě rumunský olympionik z Atén V.
Bubau. Ten se rozhodnul pro start v soutěži CIC*.
Okolí v jezdeckých kruzích notoricky
Na trať soutěže -ZL- se vydalo 12 dvojic.
známého Pecínova ožilo ve dnech 25.
Již po drezúře se vedení ujal J. Hatla na
a 26. září soutěžemi military. Majitelé střePEGAS 6 před P. Bendovou s PICASSO.
diska zde uspořádali druhý ročník soutěží
J. Hatla ve vedení zůstal i po terénní
všestrannosti CIC úrovně jedné a dvou
zkoušce a i přes jednu chybu na parkuru
hvězd, které doplnila národní soutěž -ZL-.
nakonec přesvědčivě zvítězil.
Mezinárodní soutěže
však patřily zahraničním
jezdcům. I CIC* mělo
přesvědčivého vítěze,
kterým se stal slovenský
jezdec M. Vajgel na
BOLIVIA. Ten se jako
jediný dostal v drezúře
pod 60 bodů (58.50), ke
kterým pak již nepřidal
vůbec nic a před druhým
L. Vrtkem na BEAUTY
ČERNÝ zvítězil o více
než 6 bodů. Třetí skončil
další český jezdec
V. Pavlin na PAVIAN.
Rumunský olympionik
skončil na 6. místě.
Na trať CIC**, kterou
jako všechny ostatní stavěl Z. Ságl, a která byla
obohacena o řadu
nových překážek, se
vydalo 9 koní. Po drezúře se o první čtyři místa
dělili dva rakouští jezdci
s ukrajinským A. Seninem na koních FORSING a ELKASAR. Již
v terénu se však projevila naprostá převaha
ukrajinského jezdce. Ten
Foto Z. Šedá
na koni FORSING skonUkrajinec A. Senin s FORSING (foto) zvítězil v CIC** a na čil úplně nejlepší s nepatrnou penalizací 0.80
ELKASAR skončil druhý
bodů a patřilo mu i druhé
místo na ELKASAR. A. Senin převýšil své
Slušné počasí, ideální povrch, kvalitní
soupeře i na parkuru, když s oběma koňmi
trať, příjemné počty startujících i dobrá
dokončil bez trestných bodů a obsadil tak
mezinárodní konkurence vytvořily podmíndvě první pozice. Za ČR byl i ve dvou
ky ke kvalitním závodům. Všichni z těch,
hvězdách nejlepší L. Vrtek, tentokrát na
kteří se rozhodli Pecínov navštívit tak mohli
DALLAS 1 před K. Polákem s KALIF 2.
být spokojeni.
V mezinárodních soutěžích se publiku
představili jezdci z Ukrajiny, Rakouska,
Slovenska a Rumunska. Největší zájem na
sebe poutal vedle našeho J. Hatly, který
však startoval jen v soutěži -ZL- (PEGAS

CIC Pecínov

Plno vody
v Záhřebu

(Dokončení ze str. 1)

Foto Z. Šedá
Z českých jezdců byl v mezinárodních soutěžích v Pecínově nejlepší L. Vrtek.
V CIC** na koni DALLAS skončil třetí
a v CIC* s BEAUTY (foto) obsadil 2. místo.

se dařilo i ve druhém kole. Svoje umístění
si ještě vylepšili, když CRAZY LOVE
a POMPÖS shodili jednou a GEMINI
T zopakovala bezchybnou jízdu. Bylo
z toho skvělé 4. místo pro ČR za Švýcarskem, Švédskem a SRN. Za našimi jezdci
skončil tým Belgie. Boj na čele Samsung
Nations Trophy Cup mezi Švédskem a
Švýcarskem tedy zůstává, před závěrečným CSIO v Aténách a CSIO v Buenos
Aires, stále otevřen.
Do Velké ceny nastoupil čtyři čeští
zástupci. A. Opatrný na FAMOUS a
J. Papoušek s GOLDESSA T dokončili se
dvěma chybami, V. Macánová na LISETTE
absolvovala s 12 body a O. Nágr na
ATLAS (nestartoval v PN ve druhém kole)
dokončil s 16 tr. body. Přes hrůzostrašné
počasí tak přivezli naši jezdci ze Záhřebu
cenné umístění v Samsung Trophy, ale při
úrovni povrchu je důležité, že jsou všechny
koně v pořádku doma. Nad startem v Aténách se zatím vznášejí otazníky a tak se
nechme překvapit, zda se český tým vydá
k závěrečnému CSIO ročníku 2004/2005 či
nikoliv.
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Podzimní šampionát
mladých koní
Druhý ročník šampionátu mladých koní
proběhl na kolbišti Baníku Ostrava ve Staré
Bělé 17. až 19. září. Celkem se ho zúčastnilo 75 koní.
V kategorii čtyřletých se představilo 25
koní, kteří absolvovali tříkolovou soutěž
(-ZL+L*+L**-). Po třech kolech byly čtyři
bezchybné výsledky. V rozeskakování pak
již jen dva a proto přišel na řadu čas. Ten
měl nejrychlejší COLOR OF LOVE z JS
Opatrný Hořovice s A. Opatrným před
PHILLEM z JS Mariánské Lázně v sedle
s O. Nágrem. Chyba v rozeskakování
a následný čas stanovil třetí příčku pro
CARLONU z JK Všemily s K. Papouškem
a čtvrtou pro KORNETA 1 z JO Dubicko
a Úsovsko s L. Vachutkou.
Mezi 31 šestiletými v soutěžích
(-L**+S*+S**-) skončil bezchybným výsledkem pouze vítěz GOLAS z JK Všemily s
K. Papouškem. Další čtyři jednou chybovali, proto i tady rozhodoval čas. Druhá skončila CHELAN Karsit ze Stáje Karsit s
R. Drahotou a třetí DIOR 1 z JK Gladiš s
L. Gladišovou.
Devatenáct sedmiletých mělo na programu -S**+ST*+ST**-. Zde byly dva bezchybné výsledky, v rozeskakování jen vítěz
FAMOUS z JS Opatrný Hořovice, kterého
sedlal A. Opatrný. S chybou v rozeskakování skončil druhý CORREGIO-K z JS
Mariánské Lázně s O. Nágrem. Po chybě
v základním kole skončila třetí CHABLIS
121-T, Tarpan, se Z. Zelinkovou. Čtvrté
místo patřilo CORSÁROVI z JS Opatrný
Hořovice s A. Opatrnýn, také s chybou ze
základního kola, ale horším časem.
O zhodnocení jsem požádal předsedu
svazu chovatelů českého teplokrevníka
L. Karáska: „Myslím si, že když se zúčastnilo takové množství a tak kvalitních koní,
ať již českých nebo slovenských teplokrevníků, ale i koní zahraničního chovu, je
jenom ku prospěchu věci. Myšlenku zatáhnout do toho i valachy, což KMK neumožňuje, posouvá tuto soutěž do jiné roviny,
do širšího spektra hodnocení celkové
populace koní. Průběh byl excelentní. Jednak bylo vše dokonale zabezpečeno, jednak zde byla řada těch nejlepších koní co
máme v republice. Jak po sportovní, tak po
chovatelské stránce můžeme být všichni
spokojeni.“
-jgeFoto: J. Gebauer

GOLAS - Kamil Papoušek (JK Všemily) vítěz šestiletých

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Kůň 2004
Třetí víkend v září patří tradičně výstavě
Kůň v Lysé nad Labem. Té se konal letos
již jedenáctý ročník a stejně jako každý
rok se zde vedle široké laické veřejnosti,
sešla i většina jezdeckých odborníků
a hipologů z celé ČR. Návštěva se již
ustálila na cca 17 000 divácích, což je
v současné záplavě hipologických akcí,
stále téměř neuvěřitelný rekord. Pro diváky byl jako každý rok připraven bohatý
program s předvedením téměř stovky
koní. Ti vedle chovatelské ukázky účinkovali i v doprovodném programu a večerní
show. Pro všechny z vás, kteří jste letos
výstavu Kůň 2004 v Lysé nestihli, přinášíme alespoň několik fotografií.
-foto jm-

Senzační prezentaci chladnokrevných koní předvedli manželé Svobodovi

J. Fechtner jako hlavní pořadatel zahájil
výstavu Kůň za společnost In Expo Group
již po jedenácté

Nechyběla ani sedmá kavalérie generála Custera s V. Vydrou v čele

Challenge Cup 2004
S nadcházejícím podzimem se znovu
rozjel seriál mezinárodních drezurních
závodů FEI WORLD DRESSAGE CHALLENGE. Naše republika je ve skupině se
Slovenskem, Litvou, Lotyšskem a Estonskem, kde rozhodují opět Peter Holler
(SRN) a Eduard de Wolff van Westerrode
(Holandsko). Startující hostilo 22. a 23. září
středisko v Radimovicích a stejně jako loni
nepřálo účastníkům počasí.
V roce 2003 jsme byli na řadě jako
poslední, takže jsme měli hned viditelné
srovnání s ostatními státy, které pro nás
nevyznělo příliš optimisticky. Výjimku tvořila
dvojice S. Křížová (nar. 1990) a CONCORDIA (JS Concordia) v soutěži dětí, která
byla absolutní vítězkou s hodnocením
69,6%. Tímto výkonem se dostala na první
místo ve skupině IV. celé soutěže a umístění ji zajistilo účast ve finále, kam jsou zvány
vždy dvě nejúspěšnější dvojice z každé
z deseti skupin. Finále se konalo na přelomu června a července letošního roku
v německém Hagenu. Zúčastnilo se dvacet
dětských jezdců, kteří startovali dvoukolově
na vylosovaných koních a S. Křížová vybojovala celkově pěkné deváté místo.
Rovněž v letošním seriálu byla tato dvojice hodnocena velmi dobře a můžeme se
snad nadít další finálové účasti. Tentokrát
jsme byli na řadě jako druzí, takže si na celkové výsledky musíme asi dva týdny počkat.
Součástí závodů byla jako vždy i veteri-

nární přejímka. Bohužel mnozí účastníci si
neuvědomují, že jde skutečně o mezinárodní závody se všemi jezdeckými pravidly,
a i letos došlo k tomu, že mnozí jezdci neuměli koně předvést. První dojem tak nebyl
zrovna nejlepší.
Výkony na drezurním obdélníku trochu
ovlivnil silný vítr. Při hodnocení u videa pak
rozhodčí poukazovali především na kvalitu
jednotlivých chodů. Pokud byli koně na
pomůckách, namítali zahraniční odborníci,
že jezdcům chyběla odvaha trochu riskovat. V drezúrním pojetí je nejen důležité,
aby byla úloha korektně předvedena, ale
musí mít i trochu jiskry. U většiny koní pak
postrádali větší shromáždění.
Největší rozpaky a rozladění u rozhodčích nastalo po soutěži Test B (úroveň L).
V závěrečném Prix St. Georg si mezi třemi
jezdci nejlépe vedla M. Škardová na
PEREBOR, která porazila L. Půlpánovou
na DAF ONDRÁŠ.
Na všechny chyby se oba rozhodčí
zaměřili i při čtvrteční „klinice“. Především
u mladých jezdců poukazovali na neklidnou ruku. Stalo se už téměř běžným protahování udidla z jedné strany na druhou.
Jezdci řeší hodně situací především rukou,
místo sedem a holení. Bylo zajímavé i sledovat, jak se měnilo shromáždění koně
a kvalita chodů během půlhodiny, kdy byli
nuceni neustálými přechody s nastavenou
rukou koně shromažďovat.
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V polední pauze jsem požádala oba rozhodčí o porovnání s loňským rokem
a zeptala jsem se, jaký mají ze závodů
dojem:
P. Holler: „To je těžké odpovědět - proti
loňsku stejné. Ubylo těch špatných, ale ti
dobří neprojevili žádný posun kupředu.“
E. de Wolff van Westerrode: „Těžká
odpověď, snad přijdu na něco pozitivního.
Určitě tady nejsou vaše nejlepší dvojice.
Vypadá to, že poněkud chybí systém celé
práce. Mnoha jezdcům i koním chybějí především základy.“
Pavla Loudová
Výsledky:
Challenge Test A (-S-) (4 start.) 1.
Z. Skipová - KAMILA (JK Skrip Dobročkovice) 62,43, 2. M. Wallinger - LANCELOT 5
(TJ jezd.stř. Tursko) 61,00, 3. T. Hábová LIBRA 8 (JK Cinema Palace) 59,29.
Children FEI Test (4) 1. S. Křížová CONCORDIA (JS Concordia) 68,20, 2.
J. Perníčková - DELTA (JK Heroutice),
67,60, 3. M. Opočenská - KIPI-N (Klub
J.F.) 65,60,
Challenge Test B (-L-) (7) 1. D. Krčmářová - NOEL (JK Epona Praha) 60,56, 2.
Z. Holá - CAPITOL (JK ČEC-Stan.Pečínka)
58,33, 3. B. Křížková - NARCIS (JO Dubicko a Úsovsko) 57,59
Prix St. Georges (3) 1. M. Škardová PEREBOR (SJK Havlíčkův Brod) 62,25, 2.
L Půlpánová - ONDRÁŠ/DAF (TJ Equus
Kinsky) 61,50, 3. P. Dvořáčková - ORINOKO (Stáj Vors) 57,50.

ZAJÍMAVOSTI

Finále
pony festivalů
Pojem „Mělnický pony festival“ se objevil
v první oficielní sezóně pony (2001) a tato
třídenní akce se stala generálkou prvního
MČR Pony, konaného na Mělníku měsíc po
něm. Na něm hostovalo šest pony z Bratislavy a k těmto hostům jsme všichni shlíželi
s obdivem, neboť zde vyhráli co mohli
a jejich předvedení opravdu patřilo v tehdejší
době do kategorie „non sens“. Tři roky
a jeden měsíc po té se konal v areálu „Na
podkově“ již jedenáctý „Pony festival“. Na
něm se podruhé prezentovala ekipa ze Slovenska, kde však pony sport stále ještě „žije
v ilegalitě“ a tak se zde již našli jen dva
pony, schopní přijet na Mělník a absolvovat
zde soutěže, které již obtížnostně od těch
před třemi lety poskočily někam úplně jinam.
Z Moravy dorazila jako letos již tradičně
ekipa z Horních Tošanovic (Hipoklub
Natur), z Trojanovic a z Dubicka a z českých jezdců převažovali Středočeši.
S ohledem na to, že většina skokových
soutěží byla na výšce 100 cm a vyšší, byly
počty startujících neskutečně vysoké, což
byl jeden z velmi potěšujících prvků.
Již při prvním pony festivalu se jezdilo
o velmi pěkné ceny, ale jen těžko si tehdy
mohl někdo představit, že za tři roky se
bude vyplácet téměř 60 000,- Kč. Aktivit
Mělnických pořadatelů v tomto odvětví jezdectví si totiž povšimla pražská galerie
„PERON“ a věnovala stotisícovou částku
na seriál „MPF“, aby zakcelerovala rozvoj
pony hnutí a dala impuls ostatním sponzorům, neboť stále platí, že příklady táhnou.

Memoriál V. Boháče
Tradiční podzimní Memoriál V. Boháče
byl na kolbišti v Kolíně na programu 25.
a 26. září. I když program závodů vyvrcholil soutěží -ST*-, samotný Memoriál byl
předposlední soutěží o obtížnosti -S*-. Na
start se postavilo 55 dvojic a prvenství si
odnesl po rozeskakování 11 koní O. Vinzens na HAPPY MAN ze Stáje Cilka.
V závěrečném -ST*- excelovala V. Krajníková ze stáje Accom Praha, která jde
letos od úspěchu k úspěchu. Tentokrát si
prvenství vybojovala ve startovním poli 25
koní po rozeskakování s Š. Pospíšilovou na
GRANADA (JS Dražice). Třetí skončil
J. Pecháček na ONASSIS, který dokončil
základní kolo s jediným bodem za překročený čas. O tři další pozice se rozdělili
jezdci s jedním shozením R. Šafrata
(BLESK), L. Sojka (GALIA) a D. Turková
(KWADROM Vernex).

Koně a Pražané
Ve čtvrtek 30. září byla v historické
budově Muzea hlavního města Prahy Na
Florenci zahájena výstava Koně a Pražané. Výstava přibližuje rozsáhlé partnerství
člověka a koně, které zanechalo v Praze
hluboké stopy.
V oddílech s názvy Koně v poštovní
perelíně, Koně v uniformě, Čtyřnozí
pochůzkáři apod., dokumentují autoři společnou historii člověka a koně. Nechybí ani
sestřih z filmů Ústředního filmového archivu, kde k nejzajímavějším patří dokumentární záběry klusáckého stadionu na Letné,
či kolbiště na Trojském ostrově v roce
1927. Zvláštní panel je věnován památce
J. Dobeše, H. Býčka a F. Ventury, u kterého je i slavná zlatá medaile z Amsterodamu. Výstava je otevřena denně mimo pondělí a potrvá do 21. března 2005.

TERMÍNY
Obtížnost pony skákání na Mělníku gradovala během celého roku až k závěrečnému „TP“, které se v ČR skákalo 26. září
2004 premiérově. Bylo druhým kolem
nedělní „Super třídy“ a ke startu v něm se
nečekaně odhodlalo sedm statečných. Do
cíle nedorazila pro pád na předposlední
překážce, po jinak výborném průběhu,
pouze D. Veberová s INES z Děčína. Velmi
dobře absolvovala N. Crnková na PAMELA
(Bost Praha) a přesto její konto 10 tr. b.
bylo nejvyšším. Jediné shození teprve dvanáctileté V. Krátké, s importovaným plemenným hřebcem KIMBREM, připravilo
diváky o rozeskakování.
Jinak si ale všichni přišli na své, protože
viděli v „TP“ celkem čtyři bezchybné jízdy.
První v podání K. Mestenhauserové na
COLIN, který však shodil v předchozím
„STP“ dvakrát. Další nulu předvedla
L. Kraicová s FEŠÁKEM IWT (v majetku
hřebčína Dollom). Třetí bezchybná byla
D. Plašeková s CHRISSY z Bratislavy,
v jejímž podání to vypadalo jako hra na
trampolíně. Nakonec nastupovala L. Kraicová se SABINOU, která se na první „T“
připravila o týden dříve v Mostě, bezchybným absolvováním dvou stodvacítek a jednoho „S**“. S překážkami si také jen
pohrála a zaslouženě zvítězila, neboť
i v prvním kole byla bezchybná. Podrobné
výsledky byly, jak je na Mělníku zvykem
k disposici již několik hodin „po té“ na
webu www.jkmelnik.cz. Není je proto
třeba rozepisovat a lze se jen těšit na
další MPF, ve kterých budou Mělničtí
zcela jistě pokračovat a i galerie PERON
nehodlá od svých sponzorských aktivit
odstoupit.
V. Mestenhauser

Sportovní
kalendáﬁ
2.-3.10.
2.-3.10.
2.10.
2.10.
2.10.
2.10.
2.10.
2.10.
2.10.
3.10.
3.10.
3.10.
3.10.
6.10.
9.10.
9.10.
9.10.
9.10.
9.10.
9.10.
9.-10.10.
9.-10.10.
9.-10.10.
16.10.
16.10.
16.10.
16.10.
23.10.
30.-31.10
6.11.
7.11.
13.11.
13.-14.11.

Opava
L-ST
Dvoreček
ZM-L, C/Z-L
Nymurk Komárno
ZM-L
Přeštěnice
ZM-L, C/Z-L
Mirošov
Z-S
Ústí n.L.
Z-L
Kolesa
??
Popice
ZM-ZL
Olšany
L-S
Poděbrady
Z-L
Stará Role
ZM-L
Mikulov
D/Z-S
Brno Soběšice
Z-S
Humpolec
ZM-ZL
Praha Gabrielka
Z-L
Komořany
D/Z-S
Kolín
Z-L
Cheb - Háje
ZM-ZL
Děčín
Z-S
Brno Veveří
Z-S
Hořovice
ZL-ST
Mělník
D/Z-S
Opava
Z-S
Bernartice
ZM-S
Svinčice
hala Z-T
Karviná
hala Z-L
Žďár n.S.
E/ZM-L
Praha Císařský ostrov hala pony
Všemily
hala Z-ST+pony
Svinčice
hala Z-L
Všetice
hala Z-L+pony
Bernartice
hala Z-L
Praha Císařský ostrov hala Z-ST

Vítězství Orling Cup zůstalo v Mostě
Po prvním kole vedla N. Bieliková, která
přešla parkur čistě. V druhém kole překonaly N. Bieliková, L. Kraicová a P. Mazánková
parkur s jednou chybou, ostatní měly vyšší
penalizaci. Po napínavém rozeskakování
překonala opět jako jediná čistý parkur
N. Bieliková na ALF.
Domácí jezdkyně tak získala prvenství.
Druhé místo obsadila L. Kraicová ROZÁRKA, třetí P. Mazánková - SHANTE,
čtvrtá skončila N. Němcová - NIKOLA 10
a pátá K. Kraicová - KENT IWT. Všechny
finalistky prověřil stavitel J. Šíma v perfektně postaveném parkuru.
Za společnost Orling,
která je sponzorem této
soutěže předávala při
slavnostním
večeru
v prezentační místnosti
hipodromu paní K. Dušková peněžité výhry
v hodnotě 54 600,- Kč.
Ty byly rozděleny mezi
finalistky
společně
s roční dávkou Gelaponny pro každého koně.
Nutno podotknout, že
juniorky vládly všem
výsledkovým listinám
závěrečného dvoudne,
kdy se na mostecké kolbišti vystřídalo 214 startujících. Přímo tak potvrdily, že podpora našich
mladých jezdců má své
opodstatnění a pořadatelé doufají, že do juniorského sportu zavítá ještě
více takových sponzorů
jako je společnost
Vítězce Orling junior Cup N. Bielikové - ALF (JS Hipodrom Orling, které patří velký
dík.
Pavlína Bieliková
Most) předává cenu K. Dušková
Ve dnech 18.-19. září byla ukončena
parkurová sezóna na mosteckém kolbišti
Finále Orling Junior Cup. Parkurový dvouden byl zahájen stup. ob. do 110 cm, kde
zvítězila Z. Líkařová - VENDY 5 (St. Líkařová). Pak již bylo na řadě první kolo Finále
Orling Junior Cup úrovně -S**-. Do něho se
po šesti kolech kvalifikovalo pět finalistek.
K. Kraicová - KENT I (JK Hřebčín Dollom),
N. Němcová - NIKOLA 10 (St. Dani Zbožnice), P. Mazánková - SHANTE (St. Inest
Servis s.r.o.), L Kraicová - ROZÁRKA (JK
Mělník) a N. Bieliková - ALF (JS Hipodrom
Most).
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Další Hobby
na Mělníce
Pro velký zájem se rozhodli
mělničtí pořadatelé uspořádat
ještě další dvě Hobby skákání
mimo plán. První bude v neděli
17. října a druhé ve čtvrtek 28.
října. Po oba dny zahajuje program společným opracováním
od 9. 00 a v 10.00 bude první
start. Podrobnosti na
www jkmelnik.cz.

XXX. Hořice
30. ročník Ceny města Hořic
se konal 18. a 19. září. Vyvrcholením byla v neděli soutěž
-ST**-. Té předcházela soutěž
-S*-. K ní nastoupilo 29 dvojic
a po rozeskakování šesti koní
byla nejlepší A. Chládková na
NORMAN z JK SzeŠ Lanškroun, která tak přidala toto
vítězství k prvenství v soutěži
-L- (EL SID).
V závěrečné soutěži -ST**startovalo 17 koní. Tentokrát
diváci rozeskakování neviděli
a k prvenství stačila K. Vodseďálkové na LEO LUSTIG (JS
Javorník) jedna chyba. Na dalších místech skončili jezdci s
8 body. Š. Šmahelová na FILIP
(JO Nisa Jablonec) byla druhá
a 3., 4. a 5. místo obsadil
M. Málek na koních AMANDA
5, GOLIARS a PARODIE (St.
Málek) před J. Chýlem na
ROMEL (Stáj Chýle).

Francie na trůnu
Poslední závod letošní série
Samsung Super ligy se konal
na kolbišti Real Club de Polo v
Barceloně při španělském
CSIO. V závěrečné soutěží o
Pohár národů sice skončilo nejlépe Německo před týmy Francie a Velké Británie, které
skončily ex equo na 2. místě a
toto pořadí stačilo Francii na
letošní prvenství francouzských
jezdců v Super lize 2004.
Druhé skončilo o 4 body
Německo před Velkou Británií a
USA. Pátá skončila Belgie před
Holandskem a Irskem. Sestupujícím týmem je proto Itálie,
které se letos v Super lize
vůbec nedařilo a je jasně
poslední se 14 body. Veškeré
podrobnosti naleznete na
www.samsungsuperleague.com

Výsledky

Boskovice 12. 9. -ZM- děti (5) 1.
Vaňková - BONETA (JK ŠS Boskovice),
-ZM-ml. koně (6) 1. Macek - DOMÉNA 1
(JK Bořitov), -Z- (16) 1. Vokálová - JASMÍN 5 (JK Eliot Brno), post. obt. do 110
(11) 1. Vokálová - JASMÍN 5 (JK Eliot
Brno), -L- (5) 1. Holler - ČESKÝ BALET
(SJK Lanškroun).
Brno Soběšice 12. 9. drezura Z 3/00- (12) 1. Vidermertová - EFEKT 1
(stáj Igor Novotný), -DU/03- (8) 1. Langerová - ALADIN (stáj Penzion
Omega), -L 5/00- (12) 1. Habásková SAPIENS -K (Ronex s.r.o.), -JU 03(15) 1. Dvořáčková - ZIFAN (stáj Vors),
-JD 03- (7) 1. Dvořáčková - ZIFAN (stáj
Vors), -SG/00 (7) 1. Jeřábková - SAM,
2. Jeřábková - ORI (JK Panská Lícha),
3. Skripová - KAMILA (JK Skrip Dobročkovice), -IM1 02- (7) 1.Půlpánová ONDRÁŠ/DAF (TJ Equus Kinsky), 2.
Jeřábková - SAM, 3. Jeřábková - ORI
(JK Panská Lícha).
Ostrava 17.-19. 9. pětiletí ZL+L*+L**- (25) 1. COLOR OF LOVE Opatrný (JS Opatrný Hořovice), 2.
PHILL - Nágr (Mariánské Lázně), 3.
CARLONA - K. Papoušek (Všemily),
šestiletí -L**+S*+S**- (31) 1. GOLAS K. Papoušek (JK Všemily), 2. CHELAN
- Drahota (Stáj Karsit), 3. DIOR 1 - Gladišová (JK Gladiš), sedmiletí S**+ST*+ST**- (19) 1. FAMOUS - Opatrný (Opatrný Hořovice), 2. CORREGIO-K - Nágr (Mariánské Lázně), 3.
CHABLIS 121 - T - Zelinková (Tarpan).
Most 18.-19. 9. stupň. obt. do 110
(37) 1. Líkařová - VENDY 5 (Líkařová), S*- 1. kolo OJC (5) 1. Bieliková - ALF
(JS Most), dvou. sk. 120/130 (25) 1.
Baxt - AKTIV (JS Bost), 2. Kraicová SABINA 3 (JK Mělník), 3. Líkařová -

Most 27.-28.8. -ZM- děti (11) 1. Smrčka - GAY (JK Třebívlice), 4.-5 letí (10)
1. Němcová - CAMBRIGE (Dani Zbožnice), dvouf. sk. 100/110 (56) 1. Vinzens
- LENA 1 (Cilka), dvouf. sk. 110/120
(52) 1. Podolánová - DÁLEN (Bořeň
Svinčice), -L**- jun. (21) 1. Mazánková SHANTE (Inest Servis), 2. Lahodná LADY (Pegas Děpoltovice), 3. Kraicová
- KENT IWT (Hřebčín Dollom), -L**- (15)
1. Hrbková - DAFNÉ (Židovice), 2.
Pospíšil - GRAND (Dvůr Židovice), 3.
Koželuh - QUERIDO (Větrný ranč),
stupň. obt. do 110 (30) 1. Vinzens LENA 1 (Cilka), dvouf. sk. 120/130 (19)
1. Vinzens - MENDY (Cilka), 2. Nováková - FOR (Equi Club Louny), 3. Pospíšil
- HONTO (Židovice), -S**- jun. (15) 1.
Bieliková - ALF (JS Most), 2. Němcová NIKOLA (Dani Zbožnice), 3. Stružinská
- LIPKA UNIREN (Sp. stáj Gasstr), -S**(11) 1. Pospíšil - SHERLOCK (Dvůr
Židovice), 2. Aschenbrier - QUALITA
(Bořeň Svinčice), 3. Matějka - SKARA
Saldo (Eggersmann Caro As), -ST*(12) 1. Matějka - SKARA Saldo
(Eggersmann Caro As), 2. Pospíšil SHERON (Dvůr Židovice), 3. Macánová
- PRINCESS 1 (Tecton).
Vondrov 28.-29.8. volba př. do 120
+ žolík (34) 1. Svobodová - PEPPER 2
(Stáj Svobodová), -L**- (34) 1. Svobodová - PEPPER 2 (Stáj Svobodová), S**- (19) 1. Stöglehner - IMILION (Stöglehner), 2. Motygin - ABERG (Equipropag), 3. Ptáček - POLDORI (ZH Písek),
dvouf. sk. 110/120 (28) 1. Kotalík DARJA 1 (Dita Opalice), -L**- (33) 1.
Stöglehner - IMILION (Stöglehner), 2.
Kučera - BENTLEY KLETE4KA (Sokol
hř. Písek), 3. Badalová - SEPHIA (Holiday Horses Club), -S**- (22) 1. Stöglehner - IMILION (Stöglehner), 2. Zahrádka
- DILLY (Faunus), 3. Suková - ARAMIS
HOUSSOIT Z (SzeŠ Tábor), stupň.
obt. do 140 cm (11) 1. Dohnal - NANY
1 (Rohan), 2. Kozák - WANDA (JK
Caletto), 3. Oulický - REMBRANT
(Sokol Husinec).
Mažice 11. 9. pony handicap -LP(6) 1. Perníčková - SAYONARA (JK
Heroutice), 2. Petřičková - BRONCO
SVIT (JO Blaťák Mažice), 1. Vosátková
- SIMKA (JK Vidovice), -ZM- pro děti 1.
Kotalík - CILKA 3 (Dita Opalice), 2. Perníčková - SAYONARA (JK Heroutice),
3. Heřmánková- UNISONO (SKP České
Budějovice), -ZM- pro mladé koně (20)
1. Zahrádka - ALISTRO (Faunus Strakonice), -Z- (53) 1. Mayer - DON 6
(Vspol Lučkovice), -ZL- (55) 1. Mayer MAMBA (Vspol Lučkovice), -L- (21) 1.
Hanušová - KAMAZ (Vspol Lučkovice),
2. Čoudek - BELLS (JO Blaťák Mažice),
3. Mayer - MAMBA (Vspol Lučkovice).
Vyškov 11. 9. -Z- (17) 1. Doležalová
- VISLA, post. obt. do 120 (15) 1.
Tomaníková - KORAN (Sport Pravčice),
-L*- (6) 1. Kalábová - ERIK (JK Tlumačov).

Inzerce

AMAR (Líkařová), -ST*- 2. kolo OJC 1.
Bieliková - ALF JS Most), 2. Kraicová ROZÁRKA (JK Mělník), 3. Mazánková SHANTE (Inest Servis), -S**- (21) 1.
Macánová - PRINCESS (Tecton), 2.
Kraicová - SABINA 3 (JK Mělník), 3.
Krajníková - ZAIRA (Accom Praha), ZL- (51) 1. Kraicová - CATALINA IWT
(Dollom), stupň. obt. do 120 (48) 1.
Holíková - FABIENNE 1 (Zbožnice), L**- (27) 1. Líkařová - AMAR (Líkařová),
2. Bieliková - ALF (JS Most), 3. Kraicová - SABINA (JK Mělník). Finále Orling
Cup -S** + ST- 1. N. Bieliková - ALF
(Hipodrom Most), 2. L. Kraicová ROZÁRKA (JK Hř. Dollom), 3. P.
Mazánková - SHANTE
Hořice 18.-19. 9. -Z- (47) 1. Sidlová
- YORK (Aliance Jičín), dvouf. sk.
110/120 (66) 1. Tomášek - FLORETA
(SOUz Kladruby), -L**- (29) 1. Šmahelová - FILIP 5 (Nisa Jablonec), 2. Cipra
- WALZER (Pastviny Pilníkov), 3. Smetanová - SAMUEL (Smaspol Sobčice),
stupň. obt. do 110 (25) 1. Pejosová SAMURAJ (Krakonoš Trutnov), -L- (31)
1. Chládková - EL SID (SzeŠ Lanškroun), 2. Hassová - CABALLERO 49
(Nisa Jablonec), 3. Erlebachová LAGUNA (Quinta Hvězda), -S*- (29) 1.
Chládková - NORMAN (SzeŠ Lanškroun), 2. Málek - AMANDA 5 (stáj
Málek), 3. Housa - ROVER Kovoprojekt
(JK Seco Praha), -ST**- (17) 1. Vodseďálková - LEO LUSTIG (JS Javorník),
2. Šmahelová - FILIP 5 (Nisa Jablonec), 3. Málek - AMANDA 5 (Stáj
Málek).
Pecínov 25.-26.4. všestrannost -ZL(12) 1. Hatla - PEGAS 6 (Horse Academy), 2. Myška - BET HRADIŠTĚ (JO
Albert Stolany), 3. Hnát - JOY LOV (JK
Trio Kaliště), CIC * (13) 1. Vajgel -

● Šiml, valach A1/1 9 let, spolehlivý a vynikající skokan, hledá
dívku, které by mohl laskavost oplácet láskou a dobrými
výkony. Tel.: 602 224 990.
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BOLIVIA (SVK), 2. Vrtek L. - BEAUTY
ČERNY (CZE), 3. Pavlin - PAVIAN
(CZE), CIC** (9) 1. Senin - FORSING,
2. Senin - ELKASAR (UKR), 3. Vrtek L.
- DALLAS 1 (CZE).
Kolín 25.-26.9. Memoriál V. Boháče -Z- (27) 1. Vampolová - DIANA 23
(Václav Kolín), dvouf. sk. 100/110
(67) 1. Vinzens - LENA (Cilka), dvouf.
sk. 110/120 (67) 1. Sojka - BRIT 2
(Hippo Topol), -L**- (42) 1. Vinzens MENDY (Cilka), 2. Váňa - AKIM (Plaňany), 3. Vinzens - HAPPY MAN
(Cilka), -L*- (63) 1. Daňková - ŠOTEK
S (Schneider), 2. Damborská - LUKÁŠ
Tiscali, 3. Damborská - CONTENDER
Tiscali (Equest), -S*- (55) 1. Vinzens HAPPY MAN (Cilka), 2. Šafrata CORADO (Tarpan), 3. Sojka - GALIA
(Hippo Topol), -ST*- (25) 1. V. Krajníková - CIKÁDA (Accom Praha), 2.
Pospíšilová - GRANADA (JS Dražice),
3. Pecháček - ONASISS (Pecháček),
4. Šafrata - BLESK (Tarpan), 5. Sojka
- GALIA (Hippo Topol).
Frenštát pod Radhoštěm 25.-26.
9. stupň. obt. do 140 cm (30) 1.
Tesárek - ANNIE (Stáj Tesárek), 2.
Skřivan - ANDOLPH Wepol (Stáj
Manon), 3. Hruška - DASTELA Agromarket H+B (Opava Kateřinky), -T **(15) 1. Skřivan - ANDOLPH Wepol
(Stáj Manon), 2. Šoupal - C.C.CASCH
Kentaur (SK Olympia), 3. Skřivan RYTMA CAC Leasing (Stáj Manon), S**- (27) 1. Šoupal - ČARAS (SK
Olympia), 2. Tesárek - ANNIE (Stáj
Tesárek), 3. Hruška - CALETTA Auto
Sitta (Opava Kateřinky), Mini-Maxi (7)
1. ex aequo K. Papoušek - KO
DARCO (JK Všemily), Tesárek ANNIE (Stáj Tesárek), -S*- (31) 1.
Šoupal - ČARAS (SK Olympia), 2.
Papoušek - LAMARON (JK Všemily),
3. Šoupal - GRANNA Argentina (SK
Olympia), finále ČSP 1. Skřivan (Stáj
Manon) 4 - 260,11, 2. K. Papoušek (JK
Všemily) 4 - 267,97, 3. P. Eim (ZH Tlumačov) 24 - 260,28, 4. T. Bajnar (MGT
Ostrava) 24 - 262,30.

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
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