XIII. roãník

ãíslo 15

29. 7. - 18. 8. 2005

P RO S T Ě J OV
Potřeby pro jezdecký sport
Výroba-Velkoobchod
Prodejna a velkoobchodní sklad:
Domamyslická 59, 798 01 Prostějov

tel.: 582 300 210, fax: 582 300 211

CAI-A Nebanice
CAI v Nebanicích je tradičním domácím vrcholem soutěží spřežení a stejně tak tomu bylo
i letos. Za krásného letního počasí proběhl ve
dnech 14. - 17. července na nebanickém kolbišti
již XIII. ročník CAI-A Nebanice za účasti celkově
34 spřežení a vedle domácích jezdců se na start
seřadili i zástupci z dalších šesti států.
V soutěži jednospřeží startovalo 12 jezdců
a jednoznačně kraloval reprezentant Dánska
Henrik Hoper. Nejenže vyhrál zahajovací drezúru, ale v neděli navíc jako jediný projel parkur bez
trestných bodů. Zvítězil jistě s celkovým počtem
104,48 trestných bodů. Druhé místo zabezpečil
pro Českou republiku jezdec Jan Exnar
z Havlíčkova Brodu (115,11 tr. b.). Ten předvedl
nejprve druhou nejlepší drezúru, třetí místo obsadil v maratonu a dobře si vedl i na parkuru, kde
inkasoval pouze za překročený čas. Na třetím
místě se 116,34 body skončil vítěz maratonu polský reprezentant Marius Machnik. Z dalších
našich jezdců skončil T. Barták jun. na 4. místě,
P. Dušková na 7. a P. Drbohlav na 11. místě.
Soutěž dvojspřeží měla 18 startujících a stala
se exhibicí rodiny Jirgalových. Oba jezdci - otec
a syn - zajistili pro Českou republiku a stáj Ranč
Ladná 1. i 2. místo. Vítězem se stal Ladislav
Jirgala (126,26) a druhý skončil syn Marek
(131,19). Ladislav Jirgala tak potvrdil i své
výsledky z roku 2004, kdy se stal vítězem
Světového poháru.
Nedělní parkur jeli čistě právě pouze oba
Jirgalové. V „rodinné“ rozjížďce pak první startoval

otec Ladislav a hned první dvě překážky shodil
a vzdal. Marek pak svoji jízdu klidně dokončil a zvítězil. Za zmínku stojí i obtížný maraton, který
v tomto roce stavěl Němec Falk Boenisch, kterému
jako technický delegát asistoval Polák Š. Keszycki.
Na celkovém 3. místě skončil reprezentant
Švédska Yan Olofsson (134,69), který se jako
jediný cizinec vklínil mezi další řadu našich jezdců. Čtvrté místo patřilo J. Nesvačilovi sen. před
J. Pavlem, A. Soukupem, J. Nesvačilem jun. a
J. Kohoutem. Teprve na 9. příčce byl další zahraniční jezdec Němec E. Beck.
Velkou smůlu měl v této soutěži slovenský jezdec Miroslav Matuška , který jistě vyhrál drezurní
zkoušku ale druhý den v maratonu se v překážce č. 3. převrhnul a nakonec skončil celkově
poslední.
Poněkud slabší byla účast v královské disciplině spřežení - čtyřspřeží. Tentokrát se do Nebanic
dostavila pouhá pětice startujících. Hned v počátku však byla soutěž ochuzena o Zoltána Lazára
z Maďarska (druhé místo na loňském Mistrovství
světa), kterému po příjezdu onemocněl kůň a do
soutěže ani nenastoupil.
Vedle dalšího významného maďarského internacionála Jozsefa Bozsika, který v soutěži jistě kraloval, to byla ještě naše jednička Z. Jirásek. Dále
Francouz T. Ramage a soutěžní premiéru mezi
„čtyřkami“ absolvoval i L. Kůrka ze stáje
3K Poděbrady. Vítězství putovalo za 137,22 bodů do
Maďarska. Na 2. místě skončil Zdeněk Jirásek (Stáj
Robousy) před Ramage Thierry.
Eva Šimáčková

Foto L. Sieger
¨Z. Jirásek obsadil v soutěži čtyřspřeží 2. místo

Foto J. Beranová
A. Opatrný - GRAND

Italové se učili
naši hymnu
Z. Zelinková (LAWILLI, CHABLIS 121 T, La
Manche -T) a A. Opatrný (NAREW SON, SUPREME Oil Team, GRAND) se ve druhé polovině července vydali do Itálie, aby zde absolvovali nejprve
15.-17. 7. CSI* ve Villa Manin a týden poté ve
dnech 22.-24. 7. CSI*** ve Vicenzu.
Našim jezdcům se dařilo především ve Villa
Manin, kde se česká hymna stala nejčastěji hranou, když v tropických vedrech kolem 35<
C dokázal Aleš Opatrný zvítězit šestkrát z devíti
soutěží. Závodů se zúčastnilo 120 dvojic z pěti
evropských států.
V pátek, v sobotu i v neděli byla na programu
vždy soutěž pro mladé koně do 130 cm.
Z. Zelinková zde startovala s LAWILLI
Z a A.Opatrný s NAREW SON.NAREW SON
dvakrát zvítězil a ve finále byl šestý, LAWILLI
Z skončil jednou druhý a jednou čtvrtý.
Pro soutěže střední rundy (do 140 cm) měla
Z. Zelinková CHABLIS 121 T a A. Opatrný
SUPREME Oil Team. A. Opatrný opět dvakrát
zvítězil, jednou v kvalifikaci a jednou ve finále.
CHABLIS 121 T skončila jednou na sedmém
a dvakrát na druhém místě.
I Grand Prix Tour do 145 cm měla každý den
jednu soutěž. Naši startovali pouze v pátek
a v nedělní Velké ceně. Z. Zelinková na La

(Pokračování na str. 2)
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ME San Patrignano
Další dva čeští jezdci mají za sebou zkušenost se
startem mezi světovou elitou, která se sešla na ME
v italském San Patrignanu 21.-24. července. Mezi
nejlepšími evropskými jezdci nás zastupovali Z. Žíla
a PINOT GRIGIO a D. Fialka s CARTOUCHE.
I když je jistě velkým úspěchem českého jezdectví že začíná disponovat dvojicemi, které se dokáží
na evropské šampionáty kvalifikovat, oba naši
reprezentanti si ověřili, že vzdálenost od dobré středoevropské společnosti mezi elitní evropskou, která
ve většině případech znamená i světovou, je ještě
strašně dlouhá.
Do centra protidrogové léčebny v San Patrignanu
dorazili ve dnech 21.-24. července zástupci 19 států
z nichž 14 postavilo i tým do soutěže družstev.
Zahájení patří v klasickém modelu ME honebnímu parkuru. Ten ještě zvládli naši jezdci dobře,
i když s výrazným časovým odstupem za nejlepšími. Celkově zahájilo evropský skokový šampionát
66 dvojic. Z. Žíla na PINOT GRIGIO dokončil s 8
body, ovšem s více jak 15 vteřinovým odstupem na
vítězného M. Ehninga (GITANIE) a zařadil se na 46.
pozici, D. Fialka na CARTOUCHE inkasoval trestné
vteřiny za tři shození a byl v té chvíli na 59. příčce.
Pátek patřil dvěma kolům Poháru národů. Ten
bývá tradičně prubířským kamenem celého závodu
a v mnoha ohledech je obtížnostním vyvrcholením
soutěže. Zde podle očekávání excelovali jezdci
Německa, Švýcarska a Holandska, kteří obsadili
medailové pozice.
Již první parkur ukázal, že je nad síly našich jezdců. Z. Žíla dokončil s 20, D. Fialka s 28 body. Pro
D. Fialku tak soutěž skončila, ale i když Z. Žíla fakticky postoupil mezi 50 jezdců, kteří mohli startovat i ve
třetím kole, ani on již v soutěži dále nepokračoval.
Oba naši zástupci si tak ušetřili síly na sobotní
Velkou cenu, která byla určena jezdcům nesoutěžícím v šampionátu. Mezi 23 startujícími si náladu
spravil především Z. Žíla, který dokázal po 15
bodech v prvém kole, absolvovat druhé kolo bez
trestných bodů (17. místo). D. Fialka dokončil
1. kolo s 28 body. Zde se z vítězství radoval
O. Becker na DOBEL’S CENTO.
Po třech kolech evropské soutěže se do vedení
dostal M. Kutscher na MONTENDER (bronzový
medailista z Atén). V prvním nedělním kole si sice
tento jezdec vybral náskok jediné chyby, který měl
na ostatní jezdce, ale ve druhém kole zvládnul
infarktovou situaci, kdy si již nemohl dovolit ani bod
za překročený čas, velmi chladnokrevně a stal se
novým mistrem Evropy.
Hned po prvním nedělním kole se těsně za něho
zařadila Švýcarka Ch. Liebherr na L.B. NO MERCY.
Tato jezdkyně podává standardně vyrovnané výkony a stává se po M. Michaels-Beerbaum další ženou
trvale operující mezi světovou elitou. Po závěrečném
čistém parkuru získala Ch. Liebherr stříbro.
O bronzovou medaili se strhnul velký boj.
Nejprve o ni přišel chybou na posledním skoku
obhájce titulu Ch. Ahlmann (COSTER), který se tak
musel spokojit z 5. místem. Již před ním ztratil
naději na vzestup i J. Lansink, kterého na konečné
4. příčce dělily od bronzu necelé dva body. Čistým
závěrečným parkurem si tak pro bronz dojel zlatý
medailista ze Sydney Holanďan J. Dubbeldam
s BMC NASSAU.
Podrobnosti o šampionátu v San Patrignanu
naleznete na www.sanpatrignano.org
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Humpolecké CCI** do Německa
Mistrovství ČRve všestrannosti seniorů a ml. jezdců
pro rok 2005 proběhlo i letos v rámci CIC**/CIC*
v Humpolci ve dnech 15.-17. července. V krajině usazené humpolecké kolbiště přivítalo jezdce všestrannosti v soutěžích CCI či CIC již po třinácté. V soutěžích
CIC se kromě našich představili jezdci čtyř zemí (GER,
AUT, HUN, ROM) a punc mezinárodního klání dodal
i rámcové soutěži -ZL- slovenský jezdec P. Eibner.

Drezúra
V nejobtížnější a nejvíce sledované soutěži CIC**
(13 start.), která byla současně českým seniorským
šampionátem (13 start.) se po drezurní zkoušce ujal
vedení P. Dehning - MYTENS SON M (GER) před
F. Grafem - PHOENIX DU ROS (AUT) a českou dvojicí
S. Heidenreichová - BELLEVUE. V mistrovství se vedení ujala S. Heidenreichová a na 2. a 3. místě byl v té
chvíli L. Vrtek s koňmi BEAUTY/ČERNÝ a DALLAS 1.
V soutěží CIC* (18 start.) vykrystalizovalo po prvním
dnu následující pořadí: S. Rödl - OMNIA VINCIT A.
(GER), F. Adamcová - LADA 13 (CZE) a K. Hájková QUINT (CZE). Tato úroveň byla současně i mistrovskou soutěží mladých jezdců. V té se sboru rozhodčích
v čele s Jar. Pecháčkem představily pouze tři jezdkyně. Po vyloučení dvojice M. Šedá - CATO na drezurním obdélníku pro neposlušnost koně se boj o titul
zúžil na dvě Jany - Grodlovou s FINLANDIÍ, která se
ujala po drezúře vedení a Vobořilovou s ELÁNEM 2.

Cross
Terénní zkouška letos z pořadím zamíchala s výjimkou CIC* a šampionátu mladých jezdců.
V CIC** vedoucí jezdec P. Dehning - MYTENS SON M
spadl na seskoku (přek. č. 8) a penalizace ho odsunula
až na poslední 13. místo. Obdobně dopadla v MČR po
drezúře vedoucí S. Heidenreichová - BELLEVUE
(v CIC** po drezúře třetí), když spadla na seskoku do
jezírka průskokem (přek. č. 15). I ona kros dokončila, ale
bodové zatížení ji odsunulo v MČR na 10. místo a v CIC**
na místo dvanácté. Série bezprostředně na sebe navazujících překážek č. 13, 14, 15, 16 na jezírku a následný
oxer (č. 17) ukázala být pro startující tvrdým oříškem.
Po dvou dnech tak soutěž vypadala následovně:
CIC**: 1. S. Rödl - SAMSON 54,90 (GER), 2. F. Graf QUICK 2 58,20 (AUT) a R. Dvořáková - BEATRICE
59,70 (CZE). CIC*: 1. S. Rödl - OMNIA VINCIT A. 51,78
(GER), 2. B. Kaizinger - ROLETTI 57,58 (HUN), 3.
J. Grodlová - FINLANDIA 58,22 (CZE). MČR sen.: 1.
R. Dvořáková - BEATRICE 59,70, 2. M. Maivald - ARKADO 59,70, 3. M. Sokol - LEADER. MČR Y: 1. J. Grodlová
- FINLANDIA 58,22, 2. J. Vobořilová - ELÁN 2 (62,04).
-ZL-: 1. P. Eibner - ASTON MARTIN 52,50 (SVK).
Lékařská služba zasahovala během krosu pouze
jedenkrát, když musel být po pádu koně JOY - LOV
v soutěži CIC* ošetřen jezdec J. Hnát. Jeho zranění se
naštěstí neprokázalo být tak závažné, jako loňský úraz
J. Kadavého.
Před parkurem tak nebylo tedy v žádné ze soutěží
zdaleka rozhodnuto a bodové odstupy byly minimální.

Parkur
Večer se Humpolcem přehnala prudká bouře, která
se však soutěžícím naštěstí vyhnula. V neděli se na
korektním parkuru představili nejdříve soutěžící v CIC*.
Dvě chyby odsunuly S. Rödla - OMNIA VINCIT A.
(GER) na druhou pozici (59,78). Naopak bezchybný
parkur B. Kaizingera - ROLETTI (HUN) znamenal pro
tuto dvojici celkové vítězství (57,58). Po dvou shozeních musela J. Grodlová - FINLANDIA (66,22) přepustit 3. místo v CIC* své soupeřce J. Vobořilové - ELÁN
2, která chybovala pouze jedenkrát a s celkovým součtem 66,04 tak současně získala nejtěsnějším rozdílem
0,18 tr.b. mistrovský titul v kategorii „Y“.
V následné skokové zkoušce soutěže CIC** tento-

Poštovní spořitelna
ve Ctěnicích

D. Fialka - CARTOUCHE

krát S. Rödl - SAMSON (GER) nezaváhal a svou
vedoucí pozici udržel, když chyboval pouze jedenkrát
(58,90). Zato druhý F. Graf - QUICK 2 (AUT) byl na
parkuru zatížen 16 tr.b., což znamenalo pokles až na
5. místo (74,20). Se svým zřejmě lepším druhým
koněm PHONIX DU ROS. (po drezúře druhý, ale
v krosu nešťastné zaváhání na jedné z překážek)
zaznamenal jediný čistý parkur, ale co mu to bylo platné. Na druhé místo se tak posunula po jednom shození R. Dvořáková - BEATRICE (63,70). Jako třetí skončil M. Sokol - LEADER (71,50).
Uvedená umístění v CIC** vynesla současně
R. Dvořákové mistrovský titul a M. Sokolovi stříbrnou
medaili. V MČR seniorů dosud druhému M. Maivaldovi
- ARKADO zatížilo konto pět shození (79,70), takže
bronzovou medaili i přes tři chyby na parkuru nakonec
získal L. Vrtek - DALLAS 1, který útočil ze 4.místa.
Ve skokové zkoušce soutěže -ZL- bezchybným
výkonem na parkuru zvítězila novopečená mistryně
R. Dvořáková s koněm DAMON 2 (63,93). M. Svozil

Pohár náměstka primátora Prahy pro dětské
jezdce na pony pokračuje třetím kolem. Po zahájení
v Praze na Císařském ostrově a druhém kole
v Akademickém klubu VŠ v Praze Suchdole je nyní
na programu kolo, konané 3. září v Jezdecké společnosti Ctěnice v zámeckém areálu Ctěnice
v Praze 9.
Seriál je určen dětským jezdcům a na programu
bude vedle hlavní soutěže ponyhandicapu -S(Poháru náměstka primátora Prahy) i ponyhandicap
-L-. Ten bude ve Ctěnicích vypsán jako Cena
Poštovní spořitelny, která převzala nad závody
sponzorský patronát. Všichni ti z vás, kteří by měli
o účast ve Ctěnicích zájem, naleznou podrobnosti
na internetové adrese: www.jsctenice.cz
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Foto J. Bělohlav
R. Dvořáková - BEATRICE

Italové se učili
naši hymnu
(Dokončení ze str. 1)
MANCHE -T a A. Opatrný s GRAND. V páteční
kvalifikaci zvítězil GRAND a LA MANCHE T skončil na čtvrtém místě. Celé své úspěšné
vystoupení završil A. Opatrný na GRAND, když
dokázal po rozeskakování osmi dvojic zvítězit
i v nedělní Grand Prix (35 start.). Z. Zelinková
s LA MANCHE -T se také probojovala do rozeskakování a zde skončila na pátém místě.
V pondělí se naši jezdci přesunuli o 120 km
severněji do Vicenza.
I zde jsme zahájili velmi dobře a A. Opatrný
s NAREW SON zvítězil v zahajovacím skákání
pro mladé koně (130 na čas). V první soutěži
malé tur (130 + roz.) byla úspěšnější Z. Zelinková
na CHABLIS, která za 4 body v rozeskakování
obsadila 9. příčku. Střední tůr zase téměř ovládnul A. Opatrný a SUPREME Oil Team, který ve
140 na čas skončil druhý. Dařilo se i našim nejlepším koním ve dvouf. skákání do 145 cm, které
zahajovalo úroveň velké túry. Z. Zelinková a LA
MANCHE T skončili šestí a A. Opatrný s GRAND
sedmí.
V sobotu pokračovali naši koně v dobrých
výkonech, ale žádné umístění jsme nezískali.
GRAND a LE MANCHE T odpočívali.
Neděli zahájili NAREW SON a LAWILLI ve
finále mladých koní. NAREW SON dokončil
s chybou, LAWILLI se dvěma. CHABLIS
a SUPREME Oil Team startovali ve dvouf. skákání do 130 cm a oba dokončili s chybou ve druhé fázi.
V závěrečné Velké ceně startovalo 45 dvojic
a šest z nich se probojovalo do rozeskakování.
Bohužel naši jezdci mezi nimi nebyli. A. Opatrný
na GRAND dokončil s 8 a Z. Zelinková na LA
MANCHE T se 4 body.

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Velká cena Strakonic
Český skokový pohár spěje ke svému srpnovému vyvrcholení a další osmé kolo se konalo ve
Strakonicích ve dnech 22. - 24. července.
Jezdecké středisko Stáje Polák - Schaumann ve
Strakonicích si svoji soutěžní premiéru nejvyšší
úrovně prodělalo již na podzim roku 2004 a tak
měla řada jezdců možnost si strakonické kolbiště
s velmi dobrým pískovým povrchem vyzkoušet.
To svými rozměry cca 40 x 100 m, klade na koně
a jezdce, ale především stavitele při soutěžích té
nejvyšší úrovně přeci jen jisté specifické nároky.
Stavby parkúrů se však velmi dobře zhostil zku-

R. Drahota - COCA COLA (foto na ARAGON
Karsit) se stal osmým vítězem letošního ČSP.
šený tým J. Kutěj a R. Smékal, který pro jezdce
i koně připravil řadu korektních kursů, při kterých
si na své přišli i diváci. Celý areál je zasazen na
břeh Otavy pod strakonickým hradem a divákům
nabízí přehledné sledování veškerého dění ze
stráně nad kolbištěm. Pořadatelé také připravili
jezdcům, ale i návštěvníkům, kvalitní zázemí
a tak nechyběla velmi početná divácká kulisa.
Do Strakonic dorazila kompletní česká špička.
Chyběla pouze dvojice havířovských jezdců startujících na ME, A. Opatrný a Z. Zelinková, kteří
byli na svém italském turné, zraněný P. Doležal
a v Pobaltí reprezentující M. Šlechta a
R. Chelberg.
Sobota se nejlépe vydařila J. Papouškovi. Ten
se sice podělil o své koně s bratrem Kamilem,

který se tak za stáj JO Srnín opět objevil na startu i těch nejtěžších soutěží, ale sobotním výsledkovým listinám dominoval Jiří. Nejprve zvítězil po
rozeskakování devíti dvojic v -S**- na SH LEA
Kuzďas a poté na CHEEVA i v sobotním vyvrcholení v soutěži -ST**-. V té startovalo 43 dvojic
a do rozeskakování postoupilo deset koní.
J. Papoušek a CHEEVA byli nejrychlejší mezi
šesti bezchybnými a zvítězili před P. Eimem na
OSCAR Agramm, I. Přibylem (KORIANDR
Feedmark), K. Stružinskou (LIPKA UNIREN),
Z. Tothem (MICHELLE DE LA BRYERE) a
V. Aschenbrierem (QUALITA).
Pro nedělní program si pořadatelé připravili
divácký bombónek, když před závěrečnou
Velkou cenu zařadili kombinovanou soutěž
spojenou s pádlováním na kajaku. To připravilo
jezdcům řadu mokrých situací, které pochopitelně komicky okořenily diváckou podívanou.
Nejlepším
kajakářem
byl
plzeňský
J. Stětina, který se tak stal majitelem pěkného
skútru. Společně s touto luxusní cenou se
mezi nejlepší dvojice rozdělilo ve Strakonicích
180 000,- Kč.
K závěrečné Velké ceně Strakonic, která byla
vypsána jako Cena společnosti Schaumann,
nastoupilo 28 dvojic. Již na první pohled bylo
zřejmé, že na technicky i skokově obtížném parkuru nebude snadné absolvovat bez zaváhání.
Podařilo se to však hned pátému startujícímu
R. Drahotovi na COCA COLA CTJ ze Stáje
Karsit. S přibývajícími dalšími výsledky však bylo
stále jasnější, že se případného rozeskakování
zúčastní jen malá skupinka jezdců. Nakonec se
však již nikomu nula nepodařila a tak se diváci
rozeskakování nedočkali. Na dalších místech za
R. Drahotou skončila skupina šesti jezdců s jedinou chybou, ze kterých nejrychlejší byla domácí
L. Poláková na RAINBOW STAR. Další „čtyřkaři“
se seřadili v pořadí J. Papoušek - GEMINIT Biofaktory, V. Macánová - LISETTE, K. Skřivan
- RYTMA CaC Leasing, O. Nágr - ATLAS a
Z. Tóth - MICHELLE DE LA BRYERE.

Přibyl vede
Osmá příčka zbyla na brněnského I. Přibyla na
KORIANDR Feedmark, který k jedné chybě inkasoval ještě bod za překročený čas. I tak se však
ziskem 9 bodů do Českého skokového poháru
ujal průběžného vedení. Za ním jsou nyní ve
„finalové“ čtveřici P. Eim, A. Opatrný a J. Skřivan.
Šanci na postup do finále však stále ještě mají
další v pořadí J. Jindra, R. Drahota, D. Fialka,
L. Poláková či Z. Zelinková. Bez šancí však
nejsou ani další jezdci. K tomu, aby se ve čtvrtém
ročníku ČSP prosadili, mají ještě tři kola. Nejbližší
se koná 5.-7. srpna ve Všemilech, desáté pak
19.-21. srpna při VC zámku Belcredi v Brně
a závěrečné před samotným finále. To je letos
svěřeno plzeňským pořadatelům a na programu
bude na sklonku prázdnin ve dnech 26.-28. srpna.

Naši v Pobaltí
Dvojice jezdců R. Chelberg a M. Šlechta s koňmi
společnosti IN EXPO Group a JK Všemily startovala ve dnech 22.-24. července na CSI-W v lotyšské
Rize. M. Šlechta má v Pobaltí koně LARAMON,
KO DARCO a MAMA MIA, R. Chelberg startuje na
CATRICK ORION a MAGIC BOY.
V pátek vstoupili naši jezdci do soutěží s koňmi
startujícími v Malé tůře. Všichni koně inkasovali za
jedno shození a o kvalitě soutěže vypovídá, že za
4 body zbylo na R. Chelberga na CATRICK ORION
21. místo a na M. Šlechtu s MAMA MIA 22.
a dokonce až 45. místo (LARAMON). Více se náš
mini tým radoval z 5. místa, které za čistý parkur do
140 cm získal M. Šlechta na KO DARCO ve vstupním parkuru Velké tůry. R. Chelberg měl 4 body.
V sobotu měl KO DARCO volno a R. Chelberg
v sedle MAGIC BOY dokončil bodové skákání do
150 cm čistě a bodový zisk stačil na 9. příčku.
Malá tura přinesla všem našim třem koním
čisté základní kolo (130 cm). V rozeskakování byl
M. Šlechta a LARAMON 20. (4 body), CATRICK
ORION 23. (4 body) a MAMA MIA 25. (8 bodů).
Nedělní program připravil pro koně Malé tůry
minutové skákání. Naši jezdci se opět seřadili
těsně za sebe, když byl R. Chelberg na
CATRICK ORION 12. a M. Šlechta na MAMA
MIA 13. LARAMON po pádu jezdce nedokončil.
Velká cena přinesla řadě jezdců zklamání až
v samotném závěru. Parkur končil dvojskokem
kolmý skok - oxer a celá řada jezdců chybovala
až právě zde. Bohužel i oba naši jezdci.
R. Chelberg na MAGIC BOY shodil první skok
závěrečného dvojskoku. Ještě větší zklamání připravil našim M. Šlechta. Ten po velmi dobrém
výkonu již byl téměř za posledním skokem a již
se chystal zajásat nad prvním čistým parkurem
odpoledne, když se poslední bariéra po lehkém
dotyku přeci jen skulila. R. Chelberg tak skončil
devátý a M. Šlechta desátý.
Do rozeskakování postoupili čtyři jezdci a vítězem se stal G. Kubiak na TURBUT TEMPO před
dánským jezdcem T. Gularem s LEONHARDT.

Přeci jen „světové“ body
R. Chelberg i M. Šlechta však získali body do
Světového poháru, protože ve Velké ceně byli
mezi jezdci z centrální a východní Evropy hodnoceni na 4. a 5. místě. Doufejme, že další body přibudou na jejich konto i po CSI-W v litevském
Vilnijusu, kde soutěže zahajují v pátek 29. července. V současnosti vede naší ligu Světového
poháru Ruska L. Kochetová.

Úmorná Evropa
I letošní drezúrní ME juniorů a mladých jezdců
hostila Itálie. Šampionát se konal ve dnech 13.17. července v Barzagu u Milána. I drezúristé se
strefili do vlny tropických veder a tak drezúrní
boje o evropské medaile byly značně ztíženy.
Za ČR se vydala za evropskou elitou kategorie
mladých jezdců osamocená L. Půlpánová s DAF
ONDRÁŠ z Hřebčína Equus Kinský. Jak nám
sdělila L. Půlpánová st. naše dvojice podala ve
vstupní úloze (-YD-) velmi dobrý výkon a naše
jezdkyně zajela jednu z nejlepších úloh své kariéry. Bohužel ani tento výkon na přiblížení k evropské špičce nestačil a DAF ONDRÁŠ se ke zklamání naší výpravy umístil až v poslední třetině
startovního pole 63 dvojic.
Tím pro naší dvojici soutěž skončila, protože
do druhého kola (-YJ-) postupovalo pouze nejlepších 25 dvojic. Pro zbylé jezdce již byla uspořádána pouze soutěž útěchy v sobotu. Tu již zvládnul DAF ONDRÁŠ jen průměrně a na
jeho unaveném výkonu se podepsalo i třídenní
úmorné vedro.
Zlatou medaili mezi mladými jezdci získala
J. Werndl (DUCHESS) z Nizozemí, která předvedla nejlepší Kür určený nejlepším 15 dvojicím
ze druhého kola. Mezi 12 týmy získalo zlaté
medaile Německo před Holandskem a Velkou
Británií. Podrobnosti o šampionátu naleznete na
www.dressagedirect.com

Kdo bude sekretářem?
Situace na sekretariátu ČJF stále ještě není
vyřešena. Jak Jezdci sdělil prezident ČJF Jar.
Pecháček, z osmi přihlášených kandidátů nakonec nebyl vybrán žádný vhodný adept pro funkci
generálního sekretáře. Někteří uchazeči odstoupili v průběhu výběrového řízení sami, jiní nebyli
shledáni vhodnými. VV ČJF tedy i nadále hledá
vhodnou osobnost na tuto funkci.
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TERMÍNY

Ostravské medaile

Sportovní
kalendáﬁ

Po roční přestávce, z počátku poněkud nevlídně
a mokře, přivítala juniory a mladé jezdce Ostrava.
Počasí se ale naštěstí každým dnem lepšilo a v neděli
už všichni vyhledávali stín.
Všechny soutěže byly tříkolové a dvouhvězdičkové.
Po prvém kole, ve kterém bylo možno startovat na
dvou koních, do dalších kol si museli soutěžící stanovit
již jen jednoho. U všech kategorií bylo prvé kolo hodnoceno podle stupnice C a další podle stupnice
A. V pátek dopoledne měly všechny kategorie na kolbišti zahajovací trénink v délce 90 sekund.

3.8.
5.-7.8.
5.-7.8.

Mladší junioři
Junioři (14-16 let) soutěžili v -L+L+S- a startovalo
21 účastníků, z toho tři chlapci. Ve druhém kole pokračovalo čtrnáct dvojic. Opustit soutěž musela
V. Krausová s LIBERTY LOOPING T z Českého jezdeckého klubu/R. Třešňák. I když měla po prvém kole
nejlepší výsledek, ukázalo se že do této věkové kategorie nepatří. Do vedení se tak posunula domácí
O. Stojčevová na REZNAK.
Vedoucí pozici si však po druhém kole neudržela
a do čela se dostala po bezchybném výkonu svěřenkyně J. Pecháčka K. Hnetilová s DRAKEM 3 (Stáj Havel
Strýčice). Ze sedmého místa se vyhoupla na třetí pozici V. Klímová s VIOLOU (Sport. Stáj FCC).
Třetí kolo -S**- se nikomu nepodařilo bez penalizace. První „čtyřku“ zaznamenala M. Šoupalová ČARAS (SK Olympia), ale měla příliš velkou ztrátu
z předchozích kol. Další se 4 body byl M. Fidler - BIBI
(Havel Strýčice), rovněž svěřenec J. Pecháčka, který
se tak posunul na páté místo. Ještě více poskočila
K. Flisníková - GOMERA (EQUITEAM Flisník), kterou
výsledek 4 body vynesl ze šestého místa až do šance
na medaili. Naopak smolnou jízdu předvedla
J. Perníčková - CARDIFF (Heroutice). Špatný nájezd
do řady znamenal penalizaci za zastavení a ještě dva
body za čas. Přestože nespadla jediná bariéra, přišla
dvojice o medaili a zbylo na ni až 4. místo. Naopak
neuvěřitelně akrobatický výkon předvedl KORÁL s
V. Klímovou, svou jezdkyni dostal z několika problémů
pouze s jednou chybou a tím ji zajistil jistou medaili. Ta
se navíc proměnilo ve stříbro ve chvíli, kdy REZNAK
s O. Stojčevovou odmítl poslušnost a byl vyloučen.
Poslední do soutěže nastupovala K. Hnetilová a DRAK
3 (Havel Strýčice), dokázala překonat kurz také s jednou chybou a ta jí stačilo na zlato.

Starší junioři
V této kategorii chyběla V. Krajníková zraněná při
autonehodě. Do prvého kola (honební) nastoupilo celkem 22 dvojic a vedení se ujala J. Vrtná - LAKORA
(FORATEX Ostrava). Mezi jezdci byly ale velice těsné
rozdíly až do 13. místa.
Soutěžilo se na parkurech -L+S+S-. I zde startovali
tři chlapci.
Ve druhém kole pokračovalo sedmnáct dvojic a jen
Z. Štochlová s TUNIKOU (JS Hejdov) se zdařilo překonat bez penalizace a ujala se vedení. Do třetího kola
nastupovalo šestnáct dvojic a pořadí se již nezměnilo.
Zlato získala, i se dvěma chybami v závěrečném kole,
Z. Štochlová. Stříbro patří K. Kupcové s RONOU (JK
JS ARS) a bronz P. Mazánkové na SHANTE (Inest
Servis s.r.o.).

Mladí jezdci
Nejméně byla zastoupena kategorie mladých jezdců
(16-21 let), kdy startovalo devět dvojic, ale jen sedm
jezdců. Soutěž byla ve všech třech kolech (honební
-S-, -S**-, -ST **-) jednoznačně soubojem mezi
M. Hentšelem - LADA (Bansk Ostrava) a J. Kinclem LERY (Horymas). Od začátku měl mírný náskok
M. Hentšel a udržel si ho až do konce, protože chyboval jen jednou ve třetím kole.
Startující dívky se mezi sebou utkaly o bronz.
Souboj po druhém kole vyzníval příznivě pro
V. Doležalovou - SIR BENTO (Krakonoš Trutnov), úplně bez šancí nebyla ani L. Gladišová - QUINTET (JK
Gladiš). Nakonec ale nejvyrovnanější výkony předvedla A. Šmatolánová - VIBRACE (Šmaspol Hořice)
a obhájila bronz z loňského roku.

Přátelská dopoledne
Sobotní a nedělní dopoledne vyplnily přátelské soutěže S. Sobotní -S*- měla na startu deset dvojic. Pět
jich zvládlo základní kolo s chybou. V rozeskakování
byli čtyři čistí, proto rozhodl čas. Zvítězil domácí
M. Hentšel se SALWADOREM před J. Kinclem na
CHIMBOTE (Horymas Horní Město) a F. Doležalem
s ROCKINOU (PZOO Chomutov).
V nedělní -S**- startovalo deset dvojic. Vítězství si
vyměnili M. Hentšel s J. Kinclem s CHIMBOTE
(Horymas Horní Město), který byl nejlepší, V. Klímová
s VIOLOU (SS FCC) byla druhá a třetí domácí
M. Hentšel se SALWADOREM.
-jge+lou-

Foto J. Gebauer
K. Hnetilová - DRAK, mistryně 2005 mezi
mladšími juniory

Kdo v Poděbradech?
Blíží se i naše české CSIO, které se koná ve
dnech 8.-11. září. K termínu principielních přihlášek 25. července projevily o start na CSIO federace Rakouska, Finska, Švýcarska, Nizozemí,
Maďarska, Dánska, Švédska, Norska, Irska,
Německa a Belgie. ČJF registruje i zájem Ruska,
Slovenska, Polska a Itálie, i když oficielní přihláška dosud nedorazila. Ze zkušenosti však víme, že
řada federací čeká až na termín nominativních přihlášek, který je pro CSIO v Poděbradech 5. srpna.
Už podle nominativních přihlášek je však zřejmé,
že i letos se můžeme na CSIO do Poděbrad těšit.

Do Kecskemétu,
Bratislavy a Kyjeva
Jak jsme již informovali v blížícím se Poháru
národů při maďarském CSIO v Kecskemétu nás
bude reprezentovat nejsilnější sestava
Z. Zelinková - LA MANCHE T, A. Opatrný GRAND, Z. Žíla - PINOT GRIGIO a D. Filaka FARADAY. Pokud se nic nestane, přesune se
stejný tým i na CSIO do Bratislavy.
Dalším evropským CSI tříhvězdičkové úrovně,
kterého se zúčastní čeští jezdci, bude 19.-22.
srpna CSI Kyjev, kam se chystají Z. Zelinková a
A. Opatrný.

CDI* Topoľčianky
Ve dnech 9.-10. července se čeští drezúristé
zúčastnili CDI* v Národním hřebčíně
v Topoľčiankách, které bylo současně i Slovenským
šampionátem všech věkových kategorií.
Vedle tradičních reprezentantek a našich jedniček Š. Charvátové (PASCOLINI) a Š. Koblížkové
BLACORO K MaK se slovenského CDI zúčastnila
ještě A. Zeusová (SIMON), L. Marešová (PLESANT) a v juniorské kategorii ještě M. Habásková
na SAPIENS - K a N. Gottweisová - NEPÁL.
Dospělé jezdkyně se zúčastnily soutěží St. Georg
a IM I. V konkurenci jezdců z Maďarska (S. Dallos),
Belgie, Polska a Slovenska se v zahajovacím St.
Georg umístily mezi 11 startujícími: Š. Koblížková
pátá, Š. Charvátová šestá a A. Zeusová skončila na
11. místě.
V úloze IM I (10 start.) se Š. Charvátová vyhoupla na 3. příčku, Š. Koblížková skončila šestá,
L. Marešová devátá a A. Zeusová desátá.
V závěrečném IM I Kür startovalo osm dvojic a
Š. Koblížková obsadila 4. příčku, A. Zeusová byla
sedmá a L. Marešová osmá.
Juniorská kategorie měla na programu dvě
samostatně hodnocené soutěže -JD- v sobotu
a úlohu -JJ- v neděli. M. Habásková (SAPIENS K)
obsadila v prvních dvou úlohách (nejprve mezi čtyřmi a potom mezi 13 dvojicemi) dvakrát 2. místo
a v závěrečné úloze -J- (4 start.) zvítězila.
Podrobnosti naleznete na www.nztopolcianky.sk
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6.8.
6.8.
6.8.
6.8.
6.8.
6.-7.8.
6.8.
6.8.
6.-7.8.
6.-7.8.
6.-7.8.
6.8.
6.8.
7.8.
7.8.
7.8.
7.8.
10.8.
12.-14.8.
1/2/4/pony
12.8.
13.8.
13.8.
13.-14.8.
13.8.
13.8.
13.8.
13.8.
13.-14.8.
13.-14.8.
13.-14.8.
13.-14.8.
13.-14.8.
14.8.
14.8.
14.8.
15.-17.8.
19.-21.8.
20.8.
20.8.
20.-21.8.
20.-21.8.
20.8.
20.-21.8.
20.8.
20.8.
20.8.
20.8.
20.-21.8.
20.8.
20.-21.8.
20.-21.8.
20.-21.8.
20.-21.8.
20.-21.8.
20.8.
20.8.
21.8.
21.8.
21.8.
23.8.

Nebanice
Z-S
Všemily
Z-T ČSP pony
Pardubice
C/Z-CIC** CIC*/**, MČR děti, J
Masečín
Z-L, D/Z-S
Kladno
ZL-S
Všetice
ZM-L
Draheničky
ZM-L
Nymburk Komárno
ZM-L
Vondrov
ZM-L
Mirošov
Z-S, D/Z-L
Hořovice
ZM-L
Pravčice
ZM-S
Otice
Z-S
Nový Jičín
D/Z-S
Nebanice ZM-L, D/Z-L, pony S+D
Hory
Z-ST
Štoky
ZM-L
Horky n.Jizerou
ZM-L
Kojetice na Moravě
Z-L
Mikulov
Z-S
Hradec nad Moravicí ZL-ST+pony
Mariánské Lázně
Z-S
Kladruby n.L.
A/T MČR Nová Amerika
CRI
Pecínov
ZM-L
Tlustice
ZM-L
Přeštěnice
Z-L+pony
Jindřichův Hr.
Z-S
Závrš
ZM-L
Letohrad
Z-S
Most
Z-S
Nová Amerika
MČR Reining
Mikulov
D/Z-S
Třeština Háj
Z-S
Frenštát p. R.
L-ST
Stará Role
Z-ST
Lázně Bohdaneč
Z-S
Brno Soběšice
Z-S
Třešť
Z-S
Mělník
Z-T, D/Z-L + pony
Brno Líšeň
L-T ČSP
Přítoky
Z-L
Černuc
Z-L
Všetice
ZM-ST
Páterov
ZM-S
Přeštěnice
ZM-L, D/Z-L
Trnová Víska
Z-S
Kunčice
D/Z-S + pony
Černožice
Z-S
Letohrad
ZM-L
Nemochovice
D/Z-L
Zábřeh na Moravě
CEI**/*** + MČR J, sen.
Náměšť na Hané
Z-L
Rudná pod Prad. C/ Z-ZL + pony
Nový Jičín
Z-L
Frenštát p. Rad. MČR děti S+D
Stará Role
D/L-TT
Děpoltovice
ZM-ST
Hamry nad Sázavou
Z-ZL
Lásenice
Z-L
Loučeň
Z-L
Třebíč
ZM-L
Troubky
ZM-L
Frenštát p. Rad.
Z-S

Přeložené Čakovičky
Deštivé počasí letošního léta způsobilo již
nejednu pořadatelskou komplikaci. Stejně tak
pořadatelé závodů v Čakovičkách, které byly na
programu 16.-17. července byli nuceni závody
kvůli podmáčenému kolbišti přeložit na termín
13.-14. srpna.
V pondělí 11. července se do jezdecké společnosti rozeběhla smutná zpráva. Při tragické
autonehodě v Praze zemřela filmová režisérka
a autorka filmu o cestě Jar. Hatly na OH Cesta za pěti kruhy, slečna Judita Křížová.
Jezdecká společnost přišla o důležitého člena
a další rozpracovaný film tak již zůstane nedokončen. J. Křížová byla také několik let v čele
našich handicapovaných jezdců jako prezidentka Hiporehabilitační společnosti. Poslední
rozloučení s J. Křížovou se konalo 18. července v Praze - Strašnicích.

CVI** Nitra
Ve dnech 8.-10. července se česká voltižní reprezentace zúčastnila
CVI** v Nitře. Tyto závody byly pro
naše soutěžící posledními nominačními pro letošní ME, které se koná 4.-7.
srpna v italském městě Brescia.
Za českou republiku se zúčastnily
dvě skupiny kat. A a to TJJ Lucky
Drásov a po delší odmlce TJ Voltiž
Tlumačov a dále muži kat. „A“ a ženy
obou kategorií. Kdo pojede na ME
z kategorie skupin a z kat. mužů se
vědělo již po nominační Šale, takže největší boj se očekával v kategorii žen „A“.
Velkým úspěchem tentokrát bylo,
že všechny české ženy z kat.
A postoupily mezi 15 nejlepších
a tudíž je čekal další boj ve finále.
Nejlépe z českých reprezentantek si
vedla zkušená J. Sklenaříková na

koni ESKADRA s lonžérkou
D. Trčkovou a obsadila pěkné 3. místo. Dále to byla na 6. místě
M. Andrlíková pod stejným vedením
a na stejném koni.
V mužích si nejlépe vedl letos nejúspěšnější český jezdec P. Eim, který
skončil na 2. místě na koni CATALIN
pod vedení P. Neprašové.
Prvenství jsme získali v ženské
kategorii B (CVI*) díky K. Stejskalové
(TJJ Lucky Drásov - SCANIE, lonž.
P. Cinerová). Ve stejné kategorii jsme
obsadili i 4. místo - K. Dušková (FARMON, lonž. P Neprašová).
Do Itálie tedy pojede reprezentovat
Českou republiku v ženách
J. Sklenaříková, A. Eimová a
M. Andrlíková. V pak mužích P. Eim,
L. Klouda a J. Zelinka a v kategorii
skupin to bude skupina TJJ Lucky
Drásov.
A. Švanová

oba dny panovaly, dorazili jezdci
a koně 41 oddílů a diváci viděli
téměř 300 startů. Vrcholem sobotního programu byl již 6. ročník
soutěže o Blatský pohár (-S**-).
Ten získal K. Papoušek na
GENADÍ (JO Srnín stáj Papoušek), který byl zároveň vyhodno-

Dvojice pořadatelů, JO TJ Sokol Přívory a TJ JS
Hořín, děkuje všem, kteří pomohli k uskutečnění jezdeckých závodů ve dnech 18. - 19. 6. 2005 v mělnickém areálu Na Podkově.
Jmenovitě děkujeme: ŠEPRA Lumír Šebesta, Jan
Hauzr Sedlářství, SHOCK,s.r.o. Praha, EPONA-UNISKAP s.r.o., ZES Běstovice - Energy’s, Městský úřad
Mělník, Obecní úřad Hořín, Obecní úřad Všetaty Přívory, JEZDEC - čtrnáctideník, Tiskárna J&H, RPR
lahůdky a uzeniny Martin Růzha, Pekařství u Řízků,
Cukrářství Matoušková, Akvavit ing. Jana Andrlová,
DEX - sítotisk Petr Zmrzlík, TÝDENÍK MĚLNICKO,
BECK international, Dům barev Mělník, ing. Jolana
Váňová - Projektování staveb, JK Mělník

Omega cup
V sobotu 23. července proběhly
v Sobotíně na novém pískovém kolbišti parkurové závody. Dopolední
soutěže určené pro jezdeckou mládež zcela ovládly dvě dívky. Obě sedlaly poníky a přesvědčivě porazily
děti startující na mnohem větších
koních. V parkuru -ZM- byla v rozeskakování nejrychlejší M. Chlandová
na PRETORIA ETANOVI z TJ
Omega Sobotín před L. Vachutkovou
na PEGAS reprezentující JO při ZD
Dubicko a Úsovsko. V další soutěži
(100 cm) se pořadí obrátilo. Obě tak
splnily kvalifikaci na Mistrovství ČR,
které proběhne koncem srpna
v Hradci nad Moravicí. Vyvrcholením
závodů byl parkur stupně -L **-, kde
zvítězil P. Vereš s DÁRIÍ z Horních Heřmanic před domácí
M. Chlandovou na DELLE.

Blatský Pohár
Foto A. Švanová
A. Eimová bude jednou
z reprezentantek na blížícím se
ME ve voltiži

cen a odměněn firmou Budějovický Budvar, jako nejúspěšnější jezdec závodů. V ženské kategorii byla tou nejúspěšnější
Z. Badalová (JTJ Holiday Horse
Club Hluboká n. Vltavou). Neděle
pak byla ve znamení soutěží pro
mladé jezdce a koně (viz výsledky).

Rušný víkend 16. - 17. července zažilo kolbiště jednoho
z nejaktivnějších jihočeských
pořadatelů, JO Blaťák Mažice.
Přes tropické teploty, které po

-5-

Výsledky
Chlum 9.7. -Z- 1. Váňa - LARDOS. -ZL- 1.
Šrámková - HELA H, -L- 1. Šrámková - HELA
H, 2, Fiala - OCTAVIA, 3. Váňa - QUIRISSE.
Bělá pod Bezdězem 9.-10.7. -ZM- (24) 1.
Palička - NELA 2 (JK Fapaso), -Z- (56) 1.
Kabátová - VIVIAN (JS Nesměň), -ZL- (52)
1.Hadžia - IMAGIATION CACAI Z (JK Ústí nad
Labem), -L*- (25) 1. Záveská - JASMÍNA 2 (JK
Železnice), -Z- (24) 1. Hažmuková - SAINT
EMILION JMS (JS Bost B), -ZL- (28) 1.
Němcová - CAMBRIGE (Stáj Dani Zbožice), L**- (36) 1. Špalek - CHANTAL (TJ Jezdec
Dobranov), -S**- (26) 1. Navrátil - LARAMIS
(Vondráček), 2. Chýle - DUBIRA (SS Chýle), 3.
Housa - CHEZANO RATINO C (JK Seco
Praha).
Topolčianky (SVK) 9.-10.7. drezúra Individ. Competition test - juniors- (4) 1.
Habásková - SAPIENS - K (CZE), -Individ.
Competition test - juniors- (13) 1. Janečková
- RIVAL (SVK), Individ. Competition test juniors - (4) 1. Horná - FÁVIO (SVK), -St. G.(11) 1. Dallos - DRUPPY (HUN), 2. Engelen ARTIC S ROSANTICA (BEL), 3. Witczyk ROBIN HOOD (POL),. 5. Koblížková - BLACORO K (CZE), -IM1- (10) 1. Witczyk - MAYFIELD
(POL), 2. Engelen - ARTIC S ROSANTICA
(BEL), 3. Charvátová - PASCOLINI (CZE), -IM1
kür- (8) 1. Dallos - DRUPPY (HUN), 2. Engelen
- ARTIC S ROSANTICA (BEL), 3. Witczyk MAYFIELD (POL), 4. Koblížková - BLACORO
K (CZE).
Děčín 16.-17.7. -L- (15) 1. Nováková
Barbora - FOR (Bon Equi Club Louny), -štafeta
do 110cm- (8) 1. Hochman - RARITA,
Rösslerová - SAMATHA 1 (Parkur Klub Děčín),
-dvouf. sk. 100/110- (18) 1. Hosnedlová CIPORA (JK Mělník), -S- (17) 1. Šafrata BLESK (JK Tarpan), 2. Chelberg - LYRA 7, 3.
Šlechta - COME ON JUNIOR, -L- (41) 1.
Doležal F. - ROCKINA (JK PZOO Chomutov), ZL- (64) 1. Smrčka - DESPIN (JK Třebívlice), limit.čas Z- (55) 1. Vávra - DUNA 2 (TJ Bořeň
Svinčice), -stup. obt. do 130 cm- (9)
Nováková B. - FOR (Bon Equi Club Louny).
Mažice 16.-17.7. -ZL- (36) 1. Adam - ENRIQUE (JK Heroutice), -L- (50) 1. Němcová NIKOLA 10 (JK DANI Zbožnice), -S- (36) 1.
Papoušek - GENÁDÍ (JO Srnín), 2. Hruška RASCAL (SS Z.Hruška), 3. Perníčková - CARDIFF (JK Heroutice), -ZM- (7) 1. Zušťák SELEST 2 (TJ Sokol Husinec), -ZM- (31) 1.
Adam - Hádanka (JK Heroutice), -Z- (91) 1.
Skálová - Batik (P+P Třeboň), -ZL- (47) 1.
Hruška - PRINCEZNA (SS Z. Hruška).
Hradec nad Mor. 16.-17.7. -ZM- 4.a5-ti letí
koně 1. rokem (9) 1. Durčáková - DELTA

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

B (Beskyd Nábytek), -Z- 4.a 5-ti letí (16) 1.
Zwinger st. - ROMAN 1 (Opava Kateřinky), -Zděti a junioři (11) 1. Tošenovská - DIANA 21
(JK Svébohov), ostatní (16) 1. Schwarzová ALPINA (JK Olza), -ZL- děti a junioři (11)
1.Klárová - KALKA (Agrostyl Otice), ostatní
(34) 1. Holešovský - RENOMMEE (Hipoklub
Natur), 2. Šindler - ARANKA 7 (Agrostyl Otice),
3. Durčáková - BORGIA (Beskyd Nábytek). -L*(31) 1. Eim - ERIK 1 (Tlumačov), 2. Bittner IRON (Opava Kateřinka), 3. Eim - GENIUS
LYSÁK (Tlumačov). -S*- (15) 1. Flisníková GOMERA (EQUITEAM Flisbík), 2. Eim - GENIUS LYSÁK (Tlumačov), 3. J.Hruška - CIBI
(Opava Kateřinky). -ZL- (22) 1. Zwinger ml. DONA Z Kentaur (Opava Kateřinky) -L**- (41)
1. Vala - FIN GRANIT (Spolfinn), 2. Zwinger ml.
- DONA Z Kentaur, 3. Lamich - CONTINUAL
(oba Opava Kateřinky). -S**- (31) 1. Hentšel LADA (Baník Ova), 2. Kuba - TORO 1 (SS
Kentaur), 3. J.Hruška - CALETTA Auto Sitta
(Opava Kateřinky). -ST**- (8) 1. Eim - PUERTO
RICO (Tlumačov), 2. Gladišová - QUINTET (JK
Gladiš), 3. Hentšel - SALWADOR (Baník Ova).
Pony -ZLP- (6) 1. Šindlářová - SAMET (Hradec
n.Mor.), -LP- (12) 1. Šindlářová - SAMET
(Hradec n.Mor.), -SP- (12) 1. Strnadlová MARIO 2 (Trojanovice), -STP- (6) 1. Kubrická BOHEMIA WILD BOY (SS Kubrický).
Mělník - 17.7. drezura -JU- (9) 1.
Neumannová - THALIS (PJK Gabrielka), 2.
Rusnáková - WELTCUP (Horse Academy), S0- (9) 1. Opočenská - KIPI-N (Stáj Leonard
Praha), 2. Horáčková - CHOPER (JK SS
Quinta Hvězda), 3. Knitlová - HOMÉR 1 (JK
Delta), -DD- (16) 1. Rusnáková - Rosy Dancer
(Horse Academy), 2. Jirsová - CORADO 1 (Stáj
Jana Jirsová), 3. Pažoudková - LIPAN/2686
(JS Alfa Bakov), -DU- (16) 1. Jirsová - CORADO 1 (Stáj Jana Jirsová), 2. Bendová - BOND
1 (PJK Gabrielka), 3. Neumannová - EDIE 1
(PJK Gabrielka), -L0- (18) 1. Rusnáková - Rosy
Dancer (Horse Academy), -Z3- 1. Bendová BOND 1 (PJK Gabrielka), -Z2- hobby (8) 1.
Kusebauchová - ROMY 1 (JK JS Ctěnice)

Nymburk - Komárno - 2.-3.7. -Z- (25) 1.
Stehlíková - ROCK’N IDEALE (JK Komárno), ZM- (15) 1. Pařenica - CALLEDA (Audit
Sulice), -S- (21) 1. Hassová - CONDÉ (TJ JO
Nisa Jablonec), 2. Tesárek - PIERO (Stáj
Tesárek), 3. Maturová - PRATER (Stáj Nový
Dvůr), 4. Pálková - LOGIKA (JK Velvary), 5.
Kmoníček - VOSTORG (Stáj Kmoníček), -L(28) 1. Maturová - PRATER (Stáj Nový Dvůr), ZL- (14) 1. Pálková - LOGIKA (JK Velvary), -L(13) 1. Drahota - RONALD MAC DONALD (Stáj
Karsit), -ZL- (30) 1. Hynek - BOLERO 2
(Zámecká jízdárna Úholičky), -Z- (24) 1. Bureš
- OCEANIE (JK Vacek Bělá p. B.).
Sobotka 23.-24.7. -stup. obt. do 110 cm(41) 1. Kocián - TOPIC (TJ Start Hořany), -L(54) 1. Málek - PARODIE (SS Málek), -S- (30)
1. Šmahelová - FILIP (TJ JO Nisa Jablonec), 2.
Voksa - GRÁCIE (Stáj Voksa), 3. Maturová PRÁTER (Nový Dvůr), -Mini Maxi- (7) 1. Chýle
- ROMMEL (SS Chýle), -Štafeta dvojic- (16) 1.
Lhotáková - SCARLET, Lhoták - NAOMI (JS
Nesměň), -dvouf. sk. do 110 cm- (79) 1. Červinková - NICOL (JŠ Pastviny Pilníkov), -stup.
obt. do 110 cm- (73) 1. Kabátová - NAOMI (JS
Nesměň), -L- (31) 1. Kocián - BENT (TJ Start
Hořany).
Strakonice 22. - 23. 7. dvouf. sk. 110/120
(40) 1. Štětina - FREDERICUS S (JS
Schneider), dvouf. sk. 120/130 (53) 1. Skřivan
- EX CALIBUR Wepol (Stáj Manon), 2. Mayer MAMBA (JK Lučkovice), 3. Pospíšil - DAFNÉ
(Židovice), dvouf. sk. 130/140 (30) 1.
Papoušek J. - SH LEA (Kuzďas), 2. Pospíšil DAFNÉ (Židovice), 3. Skřivan - RYTMA CaC
Leasing (Stáj Manon), -L**- (47) 1. Jindra HERIET (JK Bierhanzl), 2. Nágr - PHILL (JS
Mar. Lázně), 3. Štětina - FREDERICUS-S (JS
Schneider), -S**- (51) 1. Papoušek J. - SH LEA
(Kuzďas), 2. Líkařová - LORD (Stáj Líkařová),
3. Šafrata - BLESK (JK Tarpan), -ST**- (43) 1.
1. Papoušek J. - CHEEVA (JO Srnín), 2. Eim OSCAR Agramm (JK Tlumačov), 3. Přibyl KORIANDR Feedmark (JS Belcredi), -L**- (23)
1. Nágr - PHILL (Mar. Lázně), 2. Jindra - MGT

HILTON (JK Bierhanzl), 3. Poláková - CAROS
(Polák Schaumann), -S**- (35) 1. Líkařová AMAR (Stáj Líkařová), 2. Luža - JAMES
BOND-S (JS Schneider), 3. Poláková - COMTESSA III (Polák Schaumann), -T**- (28) 1.
Drahota - COCA COLA CTJ (Karsit), 2.
Poláková - RAINBOW STAR (Polák
Schaumann), 3. Papoušek J. - GEMINI
T Biofaktory (Srnín), 4. Macánová - LISETTE
(Tecton Most), 5. Skřivan - RYTMA CaC
Leasing (Manon).
Sobotín 23. 7. -ZM- děti (7): 1. Chlandová PRETORIA ETAN (Omega Sobotín), -ZM- mladí koně (9) 1. Mrázková - GEN 8 (JK Rufa
Velké Němčice), stupň. obt. do 100 cm děti
a junioři (13) 1. Vachutková - PEGAS 12 (ZD
Dubicko a Úsovsko a.s.), stupň. obt. do 100
cm + žolík ostatní(19) 1. Morongová - NANY
(JK Artic sport Rapotín), Omega cup - stupň.
obt. do cm + žolík (28) 1. Vachutka - DÁREK
(ZD Dubicko a Úsovsko a.s.), -L**- (9) 1. Vereš
- DARIE (JK při SOUZ Horní Heřmanice), 2.
Chlandová - DELLA (Omega Sobotín), 3.
Vachutka - MICHELLE 2 (ZD Dubicko a Úsovsko a.s.).
Ostrava 23.-24.7. MČR J/Y -S**+S**+ST**16-21 let (9) 1. Hentšel - LADA (JK Baník
Ostrava), 2. Kincl ml. - LERY (TJ JO Horymas),
3. Šmatolánová - VIBRACE (JK Šmaspol
Hořice), -L**+S**+S**- 17-18 let (22) 1. Štochlová - TUNIKA (J. S. Hejdov), 2 Krupcová RONA (JK JS ARS), 3. Mazánková - SHANTE
(Inesl. Servis, s. r. o.), -L**+L**+S**- 14-16 let
(21) 1. Hnetilová - DRAK 3 (Stáj Havel
Strýčice), 2. Klímová - KORÁL (Sport. Stáj
FCC), 3. Flisníková - GOMERA (JK Equiteam
Flisník)
Trojanovice 24.7. drezúra -P 5- (8) 1.
Maludová - LUCINDA (Hipoklub Natur), -P 7(5) 1. Maludová - BLANKA (Hipoklub Natur), -Z
1- (15) 1. Sobotková - OMEGA (Stáj Omega), DU- (12) 1. Dvořáková - TYGRAS (JK
Agrostyl), -DD- (10) 1. Dvořáčková - LIBERTY
(Stáj Vors), -L 4- (6) 1. Lindovská - TINA 5
(Equicentrum, s. r. o.).
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