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Pohár námûstka primátora Prahy
V sobotu 23. října vyvrcholil v jezdecké
hale společnosti In-expo Group na pražském Císařském ostrově seriál skokových
závodů pro děti o Pohár náměstka primátora hl. m. Prahy. Tuto soutěž pořádalo
v letošním roce poprvé Sdružení sportovních klubů. Každé kolo pak ve spolupráci
s pořadatelskou jezdeckou společností.
První kolo se konalo ve středisku Akademického jezdeckého klubu VŠZ v Suchdole
na konci května, druhé pak na počátku září
v Jezdecké společnosti Ctěnice a první
finále celého seriálu uspořádala Jezdecká
společnost Císařský ostrov. Všechna kola
se pak konala pod záštitou náměstka primátora hl. m. Prahy Petra Hulínského.
Vždy se jednalo o pony handicap LP,
a tak se jí mohly účastnit všechny tři kategorie pony. Prvních deset umístěných
v každém kole získávalo od 10 (za první
místo) do 1 bodu (za desáté místo).
O jednotlivá kola byl mezi jezdci pony

velký zájem, protože mezi první tři umístěné v průběžném kole byla rozdělena vždy
věcná výhra v hodnotě 5 000,- Kč. Pro
absolutního vítěze po všech třech kolech
pak byla připravena prémie ve výši 12
000,- Kč, pro druhého 7 000,- Kč a třetího
celkově umístěného jezdce 4 000,- Kč.
Druhou soutěží každého dne pak byla
i Cena sdružení sportovních klubů. Jednalo
se soutěž stupně ZM pro děti do 14 let
na velkých koních. Tři nejlepší jezdci si
mezi sebe vždy rozdělili ceny v hodnotě
6 000,- Kč.
Protože všechny akce byly zaměřeny
především na propagaci jezdeckého sportu
u dětí, byl vždy připraven i doprovodný program. Moderátorem akcí byl Václav Vydra.
V rámci tohoto programu viděli diváci na
Trojském ostrově i předvedení nejmladších
členů jezdecké školy na Císařském ostrově, skokovou ukázku mini-maxi a také
ukázku drezury.

Vítězem posledního kola i celého seriálu
se stala S. Tomaidesová na SANDY 1, kterou dekoroval ředitel seriálu J. Vávra

Jedním z favoritů byla i A. Bačkovská (GLADIÁTOR), která se však nakonec musela spokojit s celkovým 2. místem

Pochopitelně při posledním kole Poháru
náměstka primátora Prahy nechyběl žádný
z favoritů soutěže. Celkem se na startu
posledního kola sešlo 27 dvojic. Ze závěrečného vítězství se radovala S. Tomaidesová se SANDY 1 (JK Louňovice), které
posledních deset bodů pomohlo k celkovému vítězství s 26 body. I druhá v soutěži
A. Bačkovská na GLADIÁTOR (JK Všemily) získala ziskem 9 bodů celkovou druhou
příčku v celém seriálu. Celkově třetí skončila v prvním ročníku Poháru náměstka primátora S. Krčmářová na LUCIE 1 (JK
Fapasso). Během tří kol získalo body celkem 21 dvojic.
Pořadatelé celého seriálu již nyní plánují
druhý ročník. Ten bude mít pravděpodobně
čtyři kola, z nichž dvě budou v hale společnost In Expo Group v Praze na Císařském
ostrově, po jednom kole pak budou hostit
opět Akademický JK VŠZ Suchdol a JK JS
Ctěnice.
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Šampionát v Le Lion d’Angers
Chovatelský šampionát koní soutěžících
ve všestrannosti ve francouzském Le Lion
d’Angers již začíná mít tradici i v našich
sportovních kruzích. V letošním roce se
konal ve dnech 8.-10. října a z ČR se mezi
nejlepší šestileté militaristy světa vydal
P. Myška a VIKI 1 (Albert Stolany)
a v sedmiletých nás zastupoval J. Hatla na
KARLA (Horse Academy Radimovice) a J.
Kornalík s GINN FIZZ (Noki Hostomice).
Pro šestileté koně byl připraven kurs obtížnosti CIC**, pro sedmileté pak CCI** (bez
steeple chase).
Naše jezdce přivítal Le Lion d’Angers
v poněkud mokrém hávu a terén byl díky
říjnovému deštivému počasí poněkud
měkčí. Na startu soutěže šestiletých se
seřadilo 43 dvojic. P. Myška a VIKI skončili
po drezúře na 41. příčce. V terénu pak
nasbírali 22 bodů za překročení časového
limitu a na parkuru náš jezdec čtyřikrát
chyboval. Celkově skončila česká dvojice
na 37. místě.
Ani mezi sedmiletými koňmi jsme se do
první poloviny pořadí nedostali. J. Hatla
a KARLA byli po drezúře na 44. místě mezi
58 dvojicemi. J. Kornalík a GINN FIZZ
skončili na obdélníku na 57. místě.
V crosu dokázal J. Hatla svůj přehled
a dokončil pouze s penalizací 7 bodů za
překročený čas. J. Kornalík inkasoval za
jedno zastavení a také za čas celkově 26
bodů. Náročný parkůr dokončil J. Hatla se
dvěma shozeními, J. Kornalík se čtyřmi.
Celkově tak na naše koně zbylo 41.
(KARLA) a 49. (GINN FIZZ) místo.
O celkové shodnocení soutěží jsme
požádali J. Hatlu: „I když naše výsledky
nevypadají příliš výjimečně, musím říci, že
v českém táboře převládala spokojenost.
Obě soutěže byly na patřičném stupni
obtížnosti, ale především konkurence byla
letos nesmírně silná. V soutěži CCI byl
cros 5 300 m dlouhý s několika skutečně
technicky náročnými překážkami. I oba
parkury byly postaveny v současném trendu na nejvyšším možném stupni obtížnosti.

U obou mých sportovních partnerů hrála
jistě velkou úlohu i nervozita, protože se
jednalo o jejich první soutěž této kvality
s mnoha hvězdnými konkurenty. V Le Lion
d’Angers bylo 15 jezdců, kteří startovali na
OH v Aténách a i náš anglický trenér
K. Clawsson potvrdil, že letos je výjimečně
silný ročník především sedmiletých koní.“
Ještě nám prozraďte jak relaxuje
v Británii BERRY a zda již našel svého
kupce?
„Podle posledních zpráv zatím BERRY
prodán nebyl a stále více to vypadá, že
k prodeji vůbec nedojde. Poslední dohoda
je taková, že v případě, že se prodejní
dohody neuzavřou cca do 14 dní, vrátí se
BERRY domů a pravděpodobně bude připravován na sezónu 2005. Pokud se tak
stane, tak bude naším prvořadým cílem
ME 2005, které se koná 8.-11. září 2005 v
britském Blenheimu.“

Lady cup
v Bois le Roi

BLACORO K MaK je bezesporu nejperspektivnějším českým drezúrním koněm za
poslední desetiletí. Uvidíme, zda se stáj JK
Hlinovská a Štěpánka Koblížková přeci jen
prosadí v evropské konkurenci

Ve dnech 15.- 17. října se Z. Zelinková
a koňmi CHABLIS 121-T, RICARDOT a DAN 7-T zůčastnila CSI** Lady cup,
určeného pouze ženám. Startovalo zde
140 koní z 23 zemí.
První halové závody francouzské sezóny
se konaly ve Bois le Roi, 50 km jižně od
Paříže v areálu známé jezdecké rodiny
Rozierů.
CHABLIS 121-T startovala a v sobotu
v soutěžích pro mladé koně. V pátek absolvovala parkur 130 cm na čas s 8 tr.b.
V sobotu se ve dvoufázovém skákání
130/135 cm umístila po bezchybném výkonu na 6. místě. V neděli nestartovala a ve
finále ji nahradil RICARDO-T, který absolvoval parkur 130 cm s jednou chybou.
V pátek dokončil tento kůň 130/135 cm
s výsledkem 0+8. V sobotu se naše jezdkyně zúčastnila štafetového honebního
skákání, kde spolu se švýcarskou jezdkyní
českoněmeckého původu Karin Huber na
klisně LUGANAS LIGHT skončily na
11. místě.
Soutěží Velké rundy se účastnil DAN
7-T. Ten byl v pátek po bezchybném výkonu na 12. místě a stejného umístění dosáhl
i v sobotu, kdy absolvoval parkur 135/140
cm s jednou chybou. V nedělním Grand
Prix chyboval třikrát a zůstal bez umístění.

Prostata Cup

Ve dnech 15.-17. října se česká drezúrní
reprezentace vydala k dalšímu vrcholu
Světového poháru centrální Evropy, které
se jelo v maďarském Kaposwaru. České
barvy zde reprezentovala Š. Koblížková na
BLACORO K MaK z JK Hlinovská Praha
a F. Sigismondi s DANCER (JS Caballo
Plzeň). Zatímco první dvojice je v českých
zemích již dostatečně známá. F. Sigismondi se na představil DANCER teprve počtvrté. Upozornil na sebe nejen vítězstvími
v Plzni a v Karlových Varech, ale především pak při soutěžích CDI v Mariánským
Lázních. DANCER byl do ČR přivezen ze
severního Německa na jaře roku 2004
a má za sebou slušnou kariéru s několika
prvenstvími až do úrovně -S-. Jeho majitelkou je J. Pavlíková z Prahy a F. Sigismondi
byl do jeho sedla angažován v polovině
letošního léta. Jeden z našich nejtalentovanějších mladých drezúristů má tak opět
velmi slušného koně a doufejme, že se
bude spolupráce i nadále úspěšně rozvíjet.
Maďarští pořadatelé mají již dostatek
zkušeností i kontaktů v celé Evropě a tak
byly soutěže v Kaposwaru slavnými jmény
doslova přeplněny. Nechyběla ani Isabela
Werth či Martina Hanoewer. Právě tuto
jezdkyni a mimo jiné i mistryni SRN velmi
zaujal BLACORO K. Jak nám prozradila
Š. Koblížková rýsují se zde nové možnosti
vysoce kvalitní spolupráce stáje JK Hlinovská se světovým špičkovým střediskem
této jezdkyně v Hamburku. BLACORO K by měl spolu se Š. Koblížkovou
v prvém týdnu v listopadu odcestovat do
Hamburku k tříměsíčnímu pobytu s možností účasti při drezúrních soutěžích na
severu Německa či v Dánsku.
Oba naši zástupci startovali v malé
rundě. V konkurenci 29 dvojic se v úloze
Prix St. Georg umístil BLACORO K na 16.
a DANCER na 20. místě a v soutěži IM
I pak BLACORO K na 20. a DANCER na
23. místě. Finále pro nejlepších dvanáct
dvojic tak zůstalo našim jezdcům uzavřeno, ale i tak byli oba naši zástupci se
svými pozicemi mezi kvalitní konkurencí
spokojeni.
Poslední soutěží Světového poháru
v drezúře Centrální a východní Evropy je
17.-20. března soutěž ve Varšavě. Seriál
SP zatím vede s 38 body Ruska Tatiana
Yanson.

Foto: J. Gebauer

Nastalo období Hubertových jízd,
či obdobných akcí. Ani vytrvalý déšť
neodradil 16.10. účastníky humorně
laděného 6. ročníku Prostata cupu
v Opavě Kateřinkách, kdy se na start
postavily tři soutěžící družstva.
Každé dostalo přiléhavý název pro
start ve dvoukolové skokové soutěží.
Zvítězilo družstvo nejstarších
prostatiků, kteří startovali ve všech
ročnících ve složení J. Kincl na koni
ATOM, Z. Babor - ALABAMA,
V. Hruška - ATYŠ. Druhé skončilo
družstvo Frýdku Místku (furt mladí)
J. Cielecký - VÍŤA, J. Míček AKROBAT, V. Křivka - CARUSO
a třetí učedníci M. Škapa - TOPAS,
Z. Nevařil - GEM, P. Jarnot - CROCET, P. Müller - LIBRA. V závěru
proběhla soutěž mini - maxi, ve
které zvítězil Z. Nevařil na koni
GEM, kdy překonali výšku 165 cm.
Na závěr byly jezdcům předány
mobilní telefony, stejně tak jak to bývá
zvykem na velkých závodech, aby však následně zjistili, že to jsou jejich vlastní mobily. (jge)
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CDI-W*** Kaposwar

Putovní pohár přebírá Z. Nevařil od
Z. Babora

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Obchodní dům pro koňaře
Možná že někteří z pražských jezdců již
mají zkušenost s obchodem s jezdeckými
potřebami v holešovické Janovského ulici
s názvem Dance and Jump. Ten je sice
v provozu teprve od května letošního roku,
ale značka Dance and Jump, především
v Praze a ve středočeské oblasti, již dostatečně vešla ve známost. Za názvem
obchodní společnosti Dance and Jump
stojí společnost TN Desing a trojice podnikatelů Renata Tomanová, Jiří Novák
a Monika Dvořáková. Za jejím jménem pak
hledejme koňského jmenovce Aleše Opatrného. Této souvislosti napovídá, že společnost TN Desing je majitelem koní stojících
právě ve stájích v Hořovicích. Zatímco
DANCE AND JUMP byl pouhou inspirací
k názvu, mezi současné majitelské skvosty
stáje patří dnes i známý COLOMAN, kterého jezdíval Aleš Opatrný. Nyní jej v dětských soutěžích sedlá dcera Barbora
Tomanová.

Ctižádostivá podnikatelská trojice se
však rozhodla zahájit v České republice
novou etapu hipologické obchodní činnosti.
Dne 28. října byl slavnostně otevřen
a pražské veřejnosti představen první
obchodní dům s jezdeckými potřebami
v ČR. Můžete jej vidět na hlavní holešovické třídě Milady Horákové hned nad Strossmayerovým náměstím. Až příznačně nedaleko stojí hotel Splendit, který byl v osmdesátých letech téměř domovem našeho
významného hipologa mjr. Josefa Dobeše
a kde vznikala jeho poslední publikační činnost. Dům číslo 11 by však dnes mjr.
J. Dobeš nepoznal. V průběhu posledních
měsíců proběhla náročná rekonstrukce
vnitřních i vnějších částí budovy, vše bylo
obnoveno a připraveno k zahájení provozu
největšího obchodního centra ČR s jezdeckými potřebami. Pochopitelně zpravodaj
Jezdec u této slavnosti nechyběl a požádal
o rozhovor jednu z majitelek obchodního
domu paní Renatu Tomanovou:
Paní Tomanová nejprve představte
čtenářům Jezdce Váš obchodní dům.
„První obchodní dům s jezdeckými potřebami v ČR stojí na známé holešovické třídě
Milady Horákové č. 11 a prodejna má k dispozici 800 m2. V této ploše však nepočítám
terasy a kanceláře, které komfort obchodního centra výrazně doplňují. Prodejna má
celkem tři podlaží. Suterén, přízemí,
1. patro a dvě terasy. Pro návštěvníky je
zde připravena kompletní nabídka jezdeckých potřeb. Náš obchodní dům spolupracuje s více jak 30 evropskými dodavateli,
mezi kterými nechybí jména jako je Passier, Kieffer či Thorn Wood. Vedle této komplexní nabídky však máme připravenu řadu
dalších programů. V první řadě je to veterinární sekce, která nabízí kompletní sortiment veterinárních přípravků včetně poradenské činnosti. Dále zde návštěvníci
najdou čítárnu veškerých důležitých světových periodik i odborných textů, která je
spojena s knihovnou a kavárnou. Velmi
hrdá jsem i na v suterénu umístěnou prádelnu koňských přikrývek, transportních
kamaší a sedlových deček.“
Jak Vás vůbec napadlo zřídit toto velkolepé prodejní centrum?

„Nápad není pouze můj ale je skutečně
společnou ideou. Hlavní osobou je v každém případě pan Jiří Novák, který má třicetileté obchodní zkušenosti ze Spolkové
republiky Německo a který nám pomohl
především z navazováním kontaktů
s dodavateli. Důležitou součástí naší idee
však je přesvědčení, že stále se rozvíjející
jezdecká společnost v ČR má obrovský,
dosud nepodchycený potenciál, který se ve
své skutečné šíři teprve rozvine. Pro tuto
ideu hovoří i zkušenosti ze všech zemí
Evropské unie a my věříme, že Česká
republika ze svými hipologickými tradicemi
nebude výjimkou.“

směně zastoupeny prodavačky se znalostí
angličtiny a němčiny.
Velmi jsme si dali záležet na skutečnosti, aby se zaměstnankyně staly skutečnou
součástí firmy. K tomu přispěje i společný
image našich pracovnic, ale i jejich sounáležitost s celým životem společnosti.“
Přesto, konkurence zaběhnutých
firem v ČR je veliká. Máte nějaké tajné
trumfy, kterými chcete v naší zavedené
nabídce zaujmout?
„Jsme připraveni o své místo na slunci
soutěžit. Doufám, že jednou z novinek na
našem trhu bude především nabídka konfekce takových firem jako je Golden Dress či
Pikeur, která bude vedle naprostých klasik
obsahovat i módní výstřelky především pro
mladší jezdce a jezdkyně. Druhou výjimečností bude otvírací doba našeho obchodu,
která bude sedmidenní od 10.00 do 19.00
hodin. Doufáme, že všechny kupující i příznivce zaujmeme komplexní nabídkou, ve
které vedle všech uvedených komodit nebude chybět ani umělecká část. Součástí
obchodního centra bude i schodištní galerie,
kterou otevřela svojí expozicí jezdkyně
a dnes i malířka Natálie Roučková. Věříme,
že se každý jezdec přijde alespoň ze zvědavosti do našeho obchodního domu podívat
a doufáme, že se poté bude chtít vracet.“
A co prodejna v Janovského ulici?
„Zde jsme se rozhodli zřídit jezdecký
secondhand, který jsme nazvali Ecoshop
(economy). Máme pocit, že obchod s použitým zbožím v Praze chybí a že mnoho
jezdců by jeho služby rádo uvítalo. Všichni
ti, kteří si náš obchůdek v Janovského ulici
za pár měsíců činnosti oblíbili, se s ním
tedy nemusí loučit.“
Přejeme Vám hodně obchodních
úspěchů a věříme, že se Váš obchodní
dům i díky své poloze stane důležitým
propagátorem jezdeckého sportu nejen
v Praze ale i v celé ČR.
C. Neumann

Foto: P. Janovská
B. Tomanová - COLOMAN
Jak jste se Vy sama ke koním dostala?
„Osobně pocházím z Jihlavy a z koňmi
jsem v dětství neměla zkušenosti. Mám za
sebou sportovní kariéru v moderní gymnastice, ve které jsem sice ve společných
skladbách získala několik mistrovským titulů, ale to je skutečně již starší písnička. Jezdeckému sportu se věnuji prostřednictvím
svých dětí. Jezdí obě dcery Eliška a Bára
a začíná i nejmladší Šimon. Nejperspektivnější je zatím dvanáctiletá Barbora, která
bude asi skutečnou závodnicí a za sebou
má již zkušenosti z dětského šampionátu.
Naše sportovní stáj má nyní vedle COLOMANA ještě několik dalších koní včetně
pronajatého INDAUERA a pěti mladých
holštýnských nadějí. Ty však bude připravovat při jejich prvních sportovních krocích
Aleš a Jitka Opatrných a pro dětské soutěže budou k dispozici až za několik let.“
Vraťme se však do Vašeho obchodního domu. Co všechno kupujícím nabídnete?
„Prodejní oddělení budou rozdělena
podle odbornosti do sekcí pro jezdce drezúry, všestrannosti, parkurů, westernu
a dostihů. Hlavní předností našeho personálu je, že v každé směně budou vyškolené odbornice všech těchto oborů a tak
i každému kupujícímu bude případně
poskytnuta odborná rada. Naše prodavačky by měly být schopny jednat nejen
z naprostými laiky a začátečníky, ale současně by měly svými vědomostmi stačit
i poučeným odborníkům. K tomu přispějí
i jejich školení, které absolvovaly u značkových firem zastoupených v našem obchodním domě. Současně budou v každé
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Týden před otevřením byla čítárna ještě
prázdná, ale v podzimním slunci již nabízela budoucí pohodlí. R. Tomanová však
měla již o celé kompozici obchodního
domu jasno.

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Premiéra ve Strakonicích
V sobotu 16. října proběhla ve sportovním středisku S. Poláka ve Strakonicích
pořadatelská premiéra. Jezdci i diváci měli
příležitost poznat prostředí, ve kterém trénuje L. Poláková a současně si vyzkoušet
kolbiště, které bude v příštím roce hostit
i Český skokový pohár.
Právě v týdnu před závody proběhlo
totiž v Brně (15. 10.) zasedání pořadatelů
ČSP. Na tomto setkání bylo v prvé řadě
zhodnocen právě proběhlý třetí ročník Českého skokového poháru a současně i připraven kalendář soutěží 4. ročníku ČSP
2005.
V příštím roce se o body ČSP bude opět
bojovat v 11 kolech. Soutěž příštího roku
zahájí závody v Praze na Císařském ostrově (15.-17.4.). Pokračovat se pak bude
v Ústí n. Labem (30.4. - 1.5.), Brně (7.8.5.), Ostravě (20.-22.5.), Kolíně (28.29.5.), Litomyšli (10.-12.6.), Opavě (24.26.6.), Strakonicích (23.-24.7., Všemilech
(5.-7.8.) a Brně Belcredi (19.-21.8.). Pořadatelem posledního kola a finále ČSP roku
2005 bude Slávia VŠ Plzeň ve dnech 26.28. srpna.
Podrobnosti naleznete na
www.ceskyskokovypohar.cz

připravit co nejpříjemnější zázemí i podmínky pro soutěžení. Bohužel soutěže pronásledovala nepřízeň počasí a tak pozvaní
hosté byli vděčni za VIP stan, ale i ostatní
diváci mohli využít stanového zázemí
s občerstvením.
Jak již bylo řečeno M. Šoupal na ČARAS
(SK Olympia) nejlépe zvládnul soutěž -L-

Poslední vítěz v Kolíně
Cena posledního vítěze byla na programu na kolbišti v Kolíně 9. října. Terénní
parkur do 110 cm se rozhodlo absolvovat
31 dvojic a nejlepší ze všech byla K. Alexová na LERY z Micky Struhařov, která tak
přidala druhé vítězství dne.

Patagonií v sedle
Ve velkém sále Městské knihovny
v Praze na Mariánském náměstí se ve čtvrtek 4. listopadu koná křest knihy Patagonií
v sedle autorů D. Hály a D. Petráska.
Návštěvníky čeká povídání o jezdeckém
putování v Chile. Celou akci pořádá společně s autory knížky Městská knihovna.

30.-31.10.
28.10.
6.11.
7.11.
13.11.
13.-14.11.
13.-14.11.
20.-21.11.
27.-28.11.

Všemily
hala Z-ST+pony
Chomutov
hala - volnost
Svinčice
hala Z-L
Všetice
hala Z-L+pony
Bernartice
hala Z-L
Praha Císařský ostrov hala Z-ST
Nová Amerika
hala ZL-T
Heroutice hala ZM-L, pony Z-L
Heroutice
hala finále Pony ligy

Jindra se stěhuje

Šoupal ve formě
Závody ve Strakonicích se nejlépe podařili M. Šoupalovi z SK Olympia. Náš reprezentant a letošní mistr ČR si nejlépe poradil z hlavní soutěži předcházejícím -L-.
V následném -S- skončil za J. Mayerem
(MAMBA) druhý a v závěrečném -ST- pro
nejlepších deset ze soutěže -S- opět nenalezl přemožitele.
Strakoničtí pořadatelé v čele se S. Polákem se snažili jak jezdcům tak divákům

Sportovní
kalendáﬁ

Nechyběla pochopitelně ani domácí
L. Poláková - RAINBOW STAR
a dobře si vedl i v následujícím -S-. Na startu této soutěže a o deset finálových pozic
v následném -ST- bojovalo 44 koní. Bez
trestných bodů dokončilo
13 dvojic a tak ani bezchybný výsledek nezaručoval postup do finále.
Před jeho branami tak
zůstali bezchybní L. Jandourek (KENDY Tiscali),
Rudolf Fiala (CASSINI’S
SON T) a A. Opatrný
(NAREWS SON). Zvítězil
Jiří Mayer (MAMBA)
z Vspol. Lučkovice) před
M. Šoupalem a J. Jindrou (M-LOUSAN Kentaur) z JS Agrosport
Spálené Poříčí.
Z následné desítky
startující v nejtěžší
zkoušce sobotního odpoledne (-ST- na čas) vyšel
nejlépe M. Šoupal na
ČARAS, který tak získal
hlavní cenu společnosti
Schaumann ČR s.r.o.
Volyně. Tato dvojice měla nejlepší čas mezi
třemi bezchybnými jezdci. Na druhém místě
skončila K. Damborská (CONTENDEUR
Tiscali) z Equest Tiscali před P. Erlebachovou (LAGUNA) ze sport. stáje Quinta Laguna. Čtvrté místo si odnesl R. Šafrata na
CORADO z JK Tarpan před M. Roubalovou
s MON ŠERY (JK Roubal Plzeň).
Jezdci si mohli vyzkoušet nově vybudované kolbiště na břehu Otavy. Kvalitní povrch
soutěžního prostoru prověřilo deštivé počasí. Jezdci si poněkud stěžovali na hlubší
opracoviště, ale pořadatelé jsou si tohoto
handicapu vědomi a do příštího roku již
budou oba povrchy sjednoceny. Rozměry
kolbiště sice nejsou ideální, ale při promyšlené práci stavitele kursů si Strakonice jistě
svoji pozici mezi organizátory ČSP obhájí.

-4-

Ohlášené stěhování našeho předního
jezdce J. Jindry se stává skutečností. Ve
čtvrtek 21. října bylo slavnostně otevřeno
nové jezdecké centrum v Martinicích
u Březnice. Jeho majitelem a budoucím
zaměstnavatelem J. Jindry je pan B. Bierhanzl a na příště bude náš reprezentant
zastupovat stáj JK Bierhanzl.
Luxusní středisko, které nepostrádá halu
o rozměrech 65 x 25 m, stáje pro 25 koní
a veškeré potřebné zázemí, obsahuje
i další sportoviště jako jsou tenisové kurty,
minigolf, ale i saunu a penzion. Otevřením
21. října skončila první etapa výstavby
a v příštím roce by měla být dohotovena
druhá hala a další stáje pro 25 koní.
J. Jindra si do stájí v Martinicích přiváží
svého M-LOUSAN Kentaur a od J. Schneidera st. i CONTENDEUR S. V práci bude
mít pak i několik mladých koní.
Nová adresa J. Jindry je Martinice 1, 262
72 Březnice a příznivci internetové pošty jej
mohou kontaktovat na: jjindra@c-box.cz

Drezúra ve Frenštátu
V tradičně milém a přátelském prostředí
JO Slovan ve Frenštátě pod Radhoštěm se
ve dnech 23. - 24. října 2004 konalo drezurní soustředění pod vedením belgického
trenéra a bývalého špičkového jezdce
pana D. Soyera. Soustředění zorganizovala stáj Vors Ostrava, jmenovitě slečna
Radka Dvořáčková, ve spolupráci s JO
Slovan Ftrenštát p. R., pod patronací FEI
a ČJF. Soustředění se zúčastnili jezdci i ze
Slovenské republiky. Účastníci soustředění, původně jmenovaní ČJF, byli doplněni
dalšími zájemci do počtu 16. Komentáře,
které překládal pan Ija Vietor ml. byly
odborné, ale všem srozumitelné a velmi
poučné nejen pro jezdce, ale i přítomné
trenéry. Všichni byli velmi spokojeni a projevili zájem v rámci možností v těchto soustředěních pokračovat

Podruhé v Helsinkách
Druhým kolem pokračovala 17. října
západoevropská liga SP při CSI-W Helsinki. Ve Finsku se tentokrát nejvíce dařilo
švédskému jezdci R. G. Bengtssonovi na
MAC KINLEY, který porazil v rozeskakování 7 dvojic, M. Michaels - Beerbaum na
CHECK MATE a W. Schroedera s EUROCOMMERCE MONTREAL. Protože W.
Schroeder zvítězil v otvírací soutěži v Oslu,
zůstává s 36 body i nadále ve vedení ligy.
A 2. pozici je M. Michaels - Beerbaum (32)
před P. Leoni a R. G. Bengtsson (20).

106. Feracavalli
Nejstarší hipologický veletrh světa startuje v italské Veroně 5. listopadu. V rámci
proslulé výstavy proběhne i třetí kolo
Světového poháru západoevropské ligy,
které je na programu 9. listopadu od
14.00 hodin.

hned prvním startem v parkuru
130 cm bez zahajovací soutěže. Stejně tak mladí jezdci
museli hned při prvním startu
absolvovat dobře 140 cm.
Z našich jezdkyň se ke kvalifikaci hned prvním startem
odhodlala jen nejmladší reprezentantka J. Perníčková na
CARDIFF a k naší radosti
absolvovala 130 cm bezchybně. Ve stejné soutěži, ve 128
členném startovním poli, absolvovala N. Roučková s EUPHORIE BOY s 8 trestnými
body. Ostatní jezdkyně zvolily
soutěže do 120 cm a absolvovaly s drobnými chybami.
V pony kategorii předvedla
v soutěži 115 cm na čas (45
startujících) bezchybný výkon
opět J. Perníčková na VIDAR.
L. Kraicová se SABINOU překonala kurs s jedním shozením. Tyto výkony stačily na
17., resp. 25. místo.
V sobotu se jely více „odpočinkové“ soutěže a soutěže
pro diváky. Radovali jsme se
z několika dekorování. V soutěži juniorů do 120 cm na čas
získala J. Perníčková a CARDIFF šesté místo (70 start.)
a v soutěži pony „honební 120
cm“ obsadila L. Kraicová na
SABINA čtvrté místo. J. Perníčková a VIDAR absolvovala
rovněž velmi rychle, bohužel
shodila první překážku. Velmi
pěkný výkon se 4 trestnými
body v soutěži do 130 cm

CSIPJY Wiener Neustadt
V termínu 22.-24. října se
ČR zúčastnila tradičních halových závodů CSIPJY pro nejmladší věkové kategorie jezdců - juniory, mladé jezdce
a jezdce na pony v rakouském
Wiener Neustadt. V loňském
roce se těchto závodů za Českou republiku osamoceně
zúčastnila pony jezdkyně
L. Kraicová se SABINA z Mělníka. V letošním roce byla
česká ekipa početnější. Tvořila
ji samá děvčata a vedle L. Kraicové startovala ještě J. Perníčková z JK Heroutice s pony
hřebcem VIDAR a současně
s holštýnským valachem CARDIFF v soutěžích juniorů. Dále
pak juniorka R. Hoffmeisterová
na GIGANT (SK Altron Hoffmeister) a tři mladé jezdkyně M. Šebesťáková na LAST
LORD (Horse Academy Radi-

movice), N. Roučková s EUPHORIE BOY A HIPPICA
ARMANI (Stáj Opatrný Hořovice) a A. Machová (ALCASSIS). Naše jezdkyně čekala
veliká konkurence dvanácti
národů a 350 koní.
Početná startovní pole většiny soutěží tak způsobila, že se
denně začínalo v osm hodin
ráno, a nekončilo se dříve než
ve 22.30 hodin. Takto dlouhý
program pak měla i závěrečná
neděle. Všechny soutěže,
s výjimkou nedělních Grand
Prix, se proto jely na čas. Dále
platilo, že každý kůň směl startovat jen jednou denně.
Překvapením byla skutečnost, že v kategorii juniorů
i mladých jezdců proběhly kvalifikace do hlavních soutěží
Grand prix hned v pátek, což
nutilo juniory splnit kvalifikaci

předvedla A. Machová na
ALCASSIS. Jediná naše
zástupkyně v sobotní soutěži
do 140 cm N. Roučková EUPHORIE BOY absolvovala
za 12 trestných bodů.
Neděle patřila hlavně L. Kraicové. Ta zopakovala svůj loňský bezchybný výkon v Austrian Pony Masters (120 cm)
a po dvou chybách v rozeskakování obsadila nádherné páté
místo. Pouze šest dvojic absolvovalo tuto soutěž bezchybně,
deset ji vůbec nedokončilo.
Druhá naše zástupkyně J. Perníčková a VIDAR zvládla parkur s 16 trestnými body
v druhé části.
Díky splněné kvalifikaci byla
tato jezdkyně na koni CARDIFF také jediným naším
zástupcem v Grand Prix juniorů. Zde na ni v konkurenci 70
nejlepších juniorů čekal těžký
parkur dle propozic na výšce
135 cm. VIDAR absolvoval se
16 trestnými body. Mezi devíti
rozeskakujícími se jezdci překvapivě, ale zaslouženě vyhrál
maďarský jezdec Tóth.
Nedělní program uzavíraly
dvě soutěže do 120 cm.
V závěrečné soutěži startovala
další naše děvčata. V době
uzávěrky časopisu Jezdec
však výsledky nebyly dosud
známy, soutěž končila v pozdních nočních hodinách.
Závěrem lze říci, že naše
jezdkyně se v těžké konkurenci neztratily. Podle vyjádření
všech zúčastněných byly
závody cenné pro získání zkušeností a ve všech organizátorech se jen upevnilo přesvědčení zúčastňovat se takových
konkúrů co nejčastěji. Kursy
stavěl Němec G. Ch. Bödickera a sklidil za svoji práci uznání. Precizní byla i organizace
a přes zástupy soutěžících
a mnohahodinové maratony
zůstaly závody dobře připravenou jezdeckou show.
J. Perníčková

Ustájení hříbat a koní
Nové hříbárny od 50 Kč/den,
boxové ustájení koní,
Ostrov pod Blaníkem

tel. 603 208 036.

Inzerce
● Prodám skříň. nástavbu, 4 koně, obytná místnost, sedlovna, délka 6 m. Navíc přidělaný příruční sklad 1,30 m, možno
odmontovat. Cena 120 000,- Kč. Tel.: 602 486 518.
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Výsledky
Kolín 9.10. -Z- 1. odd. (31) 1.
Kabátová - GRAND LADY
(Nesměň), 2. odd. (28) 1. Alexová
- LERY (Micky Struhařov), terénní parkur do 110 cm (31) 1. Alexová - LERY (Micky Struhařov),
2. Klímová - ROOCKY VALLEY
(Sport. stáj FCC), 3. Vantroba BAFFA II. (JK Vidovice).
Plzeň-Bory 25.9. drezúra L 1- (13) 1. Brychtová - ADEPTUS K (Forte Svárov), -L 7- (7)
1. Pechová - WELINGTON
(Pferd Dimex Tlustice).
Strakonice 16.-17.10. -ZL(31) 1. Kupcová - RONA (JK JS
ARS České Budějovice), -L- (58)
1. Šoupal - ČARAS (SK Olympia), 2. Opatrný - DANCE AND
JUMP (Hořovice), 3. Mayer MAMBA (Lučkovice), -S- (44) 1.
Mayer - MAMBA (Lučkovice), 2.
Šoupal - ČARAS (SK Olympia),
3. Jindra - M LOUSAN KENTAUR (JS Agrosport), finále soutěže -S- pro nejlepších deset ST- 1. Šoupal - ČARAS (SK
Olympia), 2. Damborská - CONTENDEUR Tiscali (Equest Tiscali), 3. Erlebachová - LAGUNA
(Quinta Hvězda).
Praha - Císařský ostrov 23.
10. Finále Poháru náměstka hl.
města Prahy Pony handicap LP
(26) 1. Tomaidesová - SANDY 1
(JK Louňovice), 2. Bačkovská GLADIÁTOR, 3. Bačkovská MARLOW 1 (JK Všemily), -ZM(21) 1. Crnková - AC QUENTA
(BOST Praha), 2. Vojtková ADÉLA 1 (St. Boleslav), 3. Fialová - HELLO (JS Fiala).

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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