
drahocenných vteřin. Na předposlední překážce
pak v kombinaci musel INCHAGREINE po mír-
ném klopýtnutí zopakovat nájezd a to znamenalo
dalších 20 bodů. Celková penalizace naší druhé
dvojice pak byla 59,2 bodů, ale i tak to znamena-
lo postup na 54. příčku. 

Vedení se v té chvíli ujala britská jezdkyně
Zara Phillips na TOYTOWN
(3. po drezúře), která byla jed-
nou z osmi dvojic v crossu
úplně čistých.

Oba naši jezdci potvrdili, že
obtížnost crossu spočívala
především ve velmi náročné-
mu terénu. Jaroslava Hatlu
jsme pak požádali o srovnání
evropského šampionátu, OH
a CCI**** v Badmintonu:
„Badminton byl bezesporu
naprosto nejtěžší. Jak obtíž-
ností skoků, tak tím, že se jed-
nalo o kompletní soutěž.
Evropský šampionát by se dal
spíše srovnat s OH, i když
i zde byla celá řada rozdílů.
Cross v Aténách obsahovat
plno velmi technických skoků
s úzkým průčelím. Oproti
„Evropě“ však umožňoval
koním pravidelně cválat.
V Blenheimu byl kurs veden
velmi komplikovaným terénem
a po trati plné zákrut. To vyža-
dovalo neustálé změny rytmu
a dohromady to stálo méně
krevné koně mnoho sil.“

Závěrečný parkur již čelo soutěže nezměnil.
Mistryní Evropy se stala Zara Phillips na TOY-
TOWN (38 bodů) před svým týmovým kolegou
W. Fox-Pittem na TAMARILLO a Němkou I.
Klimke na SLEEP LATE. Na parkur v Blenheimu
nebude ráda vzpomínat především další
Angličanka P. Funnel na ENSING, která chybo-
vala dvakrát a z druhé příčky se propadla na
konečné 9. místo.

Oba naši jezdci dokončili závěrečnou zkoušku
s jediným shozením a v celkových počtech to
znamenalo 33. místo pro Jaroslava Hatlu (78,8
bodů) a 51. místo (141,5) pro K. Tumpachovou.
Soutěž nedokončilo 14 dvojic. 

O dojmy s takto velké soutěže jsme pochopi-
telně požádali i K. Tumpachovou: „Mistrovství
Evropy byla moje nejtěžší soutěž v životě a tak
jsem s průběhem spokojena. Škoda nešťastného
klopýtnutí v závěru crosu, které bylo zaviněno
i únavou koně. I tak jsem přesvědčená, že
INCHAGREINE zvládnul tak obrovskou zátěž
velmi dobře a určitě i díky krmným směsím Topfit,
které nyní díky sponzorské pomoci distributora
používáme“.

Britští jezdci získali i týmové zlato a vedle
Z. Phillips a W. Fox-Pitta byli ve vítězném druž-
stvu ještě J. Brakewell (OVER TO YOU) a L. Law
(SHEAR L’EAU). Na druhém místě skončila
Francie před Německem a Švédskem.

Na závěr jen dodejme, že INCHAGREINE se
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Letošní ME ve všestrannosti mělo po dlouhé
době opět na startu zástupce z České republiky.
CCI*** v Blenheimu přivítalo ve dnech 8.-11. září
68 dvojic včetně našeho Jaroslava Hatly na
KYRENEJENNALA ’S BOY a Kateřiny
Tumpachové s INCHAGREINE. Deset zemí
vyslalo do Británie kompletní tým.

K. Tumpachová - INCHAGREINE na trati v Blenheimu

vracel přímo do ČR a byl ve svých stájích již v
pondělí večer 12. září. J. Hatla si ještě udělal
týdenní zastávku v německých Cáchách, kde se
ve dnech 16.-18. září konalo CCI**. Protože se
na této trati pojede světový šampionát v roce
2006 (Světové jezdecké hry) byla tato zkušenost
pro našeho jezdce jistě velmi vítaná. Cášské CCI
čekalo KARLU a J. Hatla testoval klisnu přede-
vším v rychlosti při crosu. Díky tomu měl v průbě-
hu terénní zkoušky dvě vybočení a tak i konečné
umístění bylo až na konci třetí desítky. Zvítězila
B. Hoy na WOODSIDE’S ASHBY.

I oba radimovičtí koně se však s tímto týden-
ním zpožděním vráti l i  do ČR v pořádku.
Podrobnosti o evropském šampionátu naleznete
na www.blenheim-horse.co.uk.

CSIO Záhřeb
Náš skokový tým ve složení Z. Zelinková -

DAN 7-T, LA MANCHE, Z. Žíla - PINOT GRIGIO,
LEPATRON, D. Fialka - CALANTHANO, CAR-
TOUCHE a M. Šlechta - LARAMON, KO DAR-
CO, se kterými z ČR cestoval i R. Chelberg
s koněm MAGIC BOY, startoval ve dnech 23.-25.
září na chorvatském CSIO v Záhřebu. Vedoucím
české ekipy byla J. Beranová. Do Záhřebu dora-
zilo 130 koní a více než 60 jezdců z 15 států svě-
ta. K Poháru národů se vypravilo 11 družstev.

Z. Zelinková - DAN 7 T při své Pohárové
premiéře v Záhřebu

Foto J. Beranová

V drezúrní zkoušce si nejlépe vedla Betina Hoy
na RINGWOOD CICKATOO a v té chvíli se jistě
německá jezdkyně těšila na satisfakci za nepove-
dených OH. Jaroslav Hatla skončil v drezúře až
na 44. místě s 57,6 body a Kateřina Tumpachová
byla po prvním dnu předposlední. K drezúrní
zkoušce nám vedoucí našeho týmu v Blenheimu
Zorka Krásná z Horse Academy Radimovice
řekla: „KYRENEJENNALA’S BOY je podle naše-
ho mínění v drezúře velmi vyrovnaný a dokonce
máme pocit že se i mírně zlepšuje. Bohužel drez-
úrním koněm nikdy nebude a jeho projev je sice
bez zjevných chyb a poctivě provedený, ale bez
skutečné drezúrní lehkosti. INCHGREINE K.
Tumpachové měl skutečně mezi drezúrní elitou
velmi těžkou pozici a jeho umístění jsme poněkud
čekali.“

Betina Hoy se však z prvního místa neradovala
dlouho a její naděje na nějaký evropský kov
zhasly v terénní zkoušce. Zde inkasovala za
zastavení a následnou časovou penalizaci cel-
kem 33.2 bodu, po které následoval pád na 27.
příčku. J. Hatla a „BERRY“ zvládli druhý den
„pouze“ s penalizací za překročení času 17,2
bodu, které znamenaly mírný vzestup na 41. příč-
ku. Naše dvojice číslo jedna volila u všech skoků
nejtěžší přímé varianty, ale J. Hatla jel v nároč-
ném terénu přeci jen vůči koni poměrně ohledupl-
ně. K. Tumpachová zvolila ve dvou případech
jednodušší nájezdy skoků, což ji stálo několik
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Superliga ve finále
Největší turnaj národních celků dospěl ke své-

mu finále. Závěrečné střetnutí nejlepších osmi
celků světa se konalo při CSIO Barcelona 15.-18.
září. Real Club de Polo přivítal osm nejlepších
světových týmů. Do finále 2005 přivedl celky tým
USA, který letošní ročník vedl se 43 body před
Německem (39), Velkou Británií (37), Švýcar-
skem (28), Francií (27,5), Belgií (19), Nizozemím
(18,5) a Irskem (15).

Již před finále se jako o favoritu soutěže pře-
kvapivě hovořilo o celku Švýcarska, které bylo
v roce 2005 v Superlize nováčkem. To vyslalo do
Španělska tým ve složení M. Fuchs - LA TOYA
III, Ch. Liebherr - NO MERCY, L. McNaught -
RIOT GUN a P. Schwizer - UNIQUE X. Po prv-
ním kole se předpoklad favorizující Švýcary potvr-
dil a celek se se ziskem 4 tr. body ujal ex equo
vedení společně s Holandskem, které startovalo
ve složení J. Dubbeldam - BMC NASSAU,
H. Smolders - OLIVER, L. Thijssen - NAIROBI
a G. Schröder - EUROCOMERCE MILANO. Na
třetí příčce byly v té chvíli takém dva celky sou-
časně a s 8 body to byl tým USA a překvapivě
i outsider letošního ročníku, tým Irska.

Druhé kolo přineslo stejný výsledek nizozem-
ských barev (4 body). I když se stejný výkon
podařil i celkům USA a Německa, jediný kdo
mohl Holanďany ohrozit byli Švýcaři. Ti však
inkasovali 8 bodů a tak v závěrečném závodě
Superligy 2005 zvítězilo Nizozemí (celkem
8 bodů) před Švýcarskem a USA (oba 12). Na
4. místě skončilo Německo před Irskem (oba 20),
Velkou Británií (24), Španělskem (28), Belgií
a Francií (oba 40).

V konečném pořadí si vedení upevnil celek
USA (55 bodů). Na druhé příčce skončilo
Německo (46) před Velkou Británií (41), Švýcar-
skem (40). Díky dvojnásobnému počtu bodů za
vítězství ve finále poskočilo s 38,5 body na
5. místo Nizozemí před Francii (29). Na poslední
chvíli se díky 7 bodům z finále zachránilo
v Superlize Irsko a sestupujícím celkem do
Samsung Nations Cup Series je Belgie, která
letošní kompletní pořadí uzavírá s 20,5 body.

Naopak postupujícím celkem mezi elitu
Superligy je ještě před závěrečnou soutěží le-
tošního Poháru Samsung v Buenos Aires
(10.-13. 11.) Švédsko.

Podzimní Šampionát
mladých koní

Třetí ročník šampionátu mladých koní proběhl
na kolbišti Baníku Ostrava ve Staré Bělé 16. –
18. září a zúčastnilo se ho celkem 58 koní.
V kategorii pětiletých to bylo 31, šestiletých pak
17 a sedmiletých 10. Domácího prostředí využili
především vítězové a šampiony všech kategorií
se stali koně ze severní Moravy.

V kategorii pětiletých se představilo třicetjedna
dvojic, které absolvovaly tříkolovou soutěž
-ZL+L*+L**-. Po třech kolech byly čtyři bezchyb-
né výsledky. V rozeskakování pak tři a proto roz-
hodoval o vítězi čas. Ten měl nejrychlejší IR 1
s M. Hentšelem z domácího jezdeckého klubu
před VIGO 1 - M. Sloup (Lysá nad Labem) a
LA ZARRS-T v sedle s J. Papouškem (JO Srnín-
stáj Papoušek).

Mezi sedmnácti šesti letými v soutěžích
-L**+S*+S**- nebyl nikdo bez penalizace.
Celkově tři chyby stačily k vítězství ANABELL 1
a Davidu Fialkovi (Mustang Lučina). Za celkově
čtyři chyby si druhou příčku zajistil FREDERI-
CUS-S - J. Štětina (JS Schneider) a pět chyb sta-
čilo na třetí místo GLADIOLE s J. Kinclem
(Horymas Horní Město).

Deset sedmiletých mělo na programu
-S**+ST*+ST**-. V této kategorii byly dva bez-
chybné výsledky. V napínavém rozeskakování
L. Gladišové na DIOR 1 a trojnásobné vítězky
z Poděbrad L. Polákové na COMTESSA III, přálo
štěstí více L. Gladišové (JK Gladiš). Bezchybným
výkonem zvítězila a jedna chyba odsunula
L. Polákovou (Polák-Schaumann) na druhé mís-
to. S 8 tr. body ze základního kola skončil třetí
ATYŠ s Jiřím Hruškou (Opava Kateřinky). -jge-

Vítězka Šampionátu mladých koní v kategorii
sedmiletých L. Gladišová - DIOR 1 (JK Gladiš)

Podzimní military
v Lošticích počtvrté

Ve dnech 16. - 18. září se v žadlovickém
zámeckém parku konalo IV. Podzimní military
a zároveň oblastní mistrovství pony. Názvu sou-
těže odpovídalo i chladné a sychravé počasí, ve
kterém soutěžilo celkem 98 startujících. JK
Loštice díky sponzorům a za velké pomoci členů
JK Rianon Jeřmaň a Caballo Křelov připravil kva-
litní závody se soutěžemi až do úrovně CNC*.

Páteční drezury probíhaly za dešťových přehá-
něk. V soutěži CNC* (16 start.) předvedla nejlep-
ší výkon domácí S. Heidenreichová s BELLEVUE
před M. Slezákem na AINHOA NINJA a
P. Chvojkou ml. s GRANADA. V -ZL- (20) si nej-
lépe vedla K. Hájková s QUINTEM, v -Z- (42) se
vedení ujala G. Adamcová na SEBASTIÁN
a v soutěž pony pak P. Smékalová se SALINA.

Kurzy sobotního crossu byly velmi přesně
změřeny. Jezdcům soutěž komplikoval zvlněný
a mokrý terén a tak museli soutěžící pečlivě sle-
dovat hodinky.

V soutěži CNC* předepsaný čas stihli pouze tři
dvojice. Bez penalizace dokončili a své místo po
drezurách si udrželi či upevnili jak vedoucí
S. Heidenreichová s BELLEVUE, tak P. Chvojka
s GRANADOU, který postoupil na 2. místo.
Pouhých 0,80 tr.b. posunulo N. Knopovou s KLI-
PEM na třetí pozici před M. Slezáka.

V soutěži -ZL- se nepodařilo nikomu absolvo-
vat trať bez tr.b. za čas, ale prvenství si udržela
K. Hájková.

I v soutěži -Z- a pony se ve vedení nic nezmě-
nilo a i po sobotě zůstala první G. Adamcová a
P. Smékalová. Sobotní crossy však byly přesto
jistým sítem. Diváci viděli na kluzkém terénu dva
pády a vyloučeno bylo 12 dvojic.

Nedělní parkury se konaly sice v chladném, ale
konečně slunečném počasí. V hlavní soutěži
CNC* - Ceně Alika Čelčice na Hané zvítězila po
jedné chybě na parkuru S. Heidenreichová
s BELLEVUE (JK Loštice). Pohár za 2. místo si
odvezla N. Knopová - KLIP (JK Amír Rudná) před
M. Slezákem -AINHOY NINJA (JO MISL Mořice).

V soutěži -ZL-byla první juniorka K Hájková -
QUINT (Farma pod Lípou), v -Z- přesvědčivě
G. Adamcová - SEBASTIAN (TJ Podoorlicko
Let.) a mezi pony vyhrála s velkým náskokem
P. Smékalová - SALINA (Pony klub Olešnice).

V oblastním šampionátu pony dětí 10 - 12 let
získal prvenství letošní mistr ČR F. Navrátil na
PRETORIA ROMULUS (JA Náměšť na Hané).
Mezi dětmi do 16 let to pak byla celková vítězka
soutěže pony P. Smékalová - SALINA (Pony klub
Olešnice).

JK Loštice také touto cestou děkuje všem
svým sponzorům díky jejichž pomoci mohli závo-
dy uspořádat. Jsou to ALIKA a.s. Čelčice,
K - servis Praha, firma KenTaur, paní Hana
Kupková - Olomouc, VOBO s.r.o, FENIX TRANS
s.r.o. a Jezdecký areál Náměšť na Hané - Roman
Navrátil, který věnoval poháry do soutěží.

Finále Orling Cup
Na závodišti Hipodromu v Mostě vyvrcholil ve

dnech 24.-25. září seriál skokových soutěží urče-
ný juniorským jezdců Orling Junior Cup posled-
ním závodem. Na programu byla dvě finále. Malé
finále se soutěžemi -L*+S*- je určeno jezdcům,
kteří nasbírali v průběhu roku body, ale neumístili
se na prvních pěti místech, Velké finále úrovně
-S*+zkrácené ST*- pak patří nejlepším pěti dvoji-
cím. Vyvrcholením celých závodů pak byla i otev-
řená soutěž -ST*-.

V Malém finále si v -S*- nejlépe vedl F. Doležal
na ROCKINA (PZOO Chomutov), který zvítězil
po rozeskakování 4 dvojic. V celkovém pořadí
pak byl první i v Malém finále před K. Skálovou
(P+P Třeboň) a J. Němcovou (Dani Zbožnice).

Ve Velkém finále vyhrála v obou kolech Z. Lí-
kařová na AMAR (Stáj Líkařová) a stala se tak
i celkovou vítězkou letošního Orling Junior Cup.
Na druhém místě se umístila I. Holíková (Dani
Zbožnice), která na FABIENNE 1 byla v -S*- třetí
a ve zkráceném -ST*- druhá. Třetí příčka celko-
vého pořadí patří S. Krčmářové (Fapaso Vysoká)
před N. Němcovou (Dani Zbožnice) a
P. Mazánkovou (Inest Servis).

V závěrečném -ST*- startovalo 25 koní a po
rozeskakování 8 dvojic zvítězil P. Doležal na
CHARLOTTE (PZOO Chomutov) před
O. Popíšilem s koňmi SHERON a HONTO (Dvůr
Židovice).

V Děčíně uzavřeno
Poslední závody roku 2005 se v Děčíně na

Libverdě konaly o víkendu 10. září.
Závodní počasí však nasvědčovalo spíš letní-

mu dni a nejen pro koně, ale i pro jezdce bylo
úmorné vedro. Ani to však neodradilo spoustu
startujících, kteří v průběhu dne nastoupili celkem
ke 150 startům. Na programu byly čtyři soutěže
od stupně obtížnosti -Z- až po stupeň obtížnosti
-S**-.

Poslední soutěž děčínskou soutěž -S**- Cena
Hotelu Labe (9 start.) vyhrál J. Chýle na koni
ROMMEL (SS Chýle). Další výsledky a umístění
(viz. Výsledky). Domácí tak úspěšně zakončili
pořadatelskou závodní sezónu 2005, ale již v této
chvíli plánují sportovní akce pro sezónu 2006
a i v příštím roce do Děčína srdečně zvou všech-
ny jezdce i příznivce jezdeckého sportu.

CSIO Záhřeb

V zahajovacím skákání do 135 cm se blýsknul
bezchybným výkonem M. Šlechta na LARAMON,
stejně jako Z. Zelinková s LA MANCHE. To stači-
lo na 10. resp. 12. místo pro ČR. Z. Zelinková
pokračovala v bezchybném tažení i v další zaha-
jovací soutěži ve dvoufázovém skákání 140/145
cm, kde obsadila na DAN 7 T 5. místo. O dvě
místa níže skončil R. Chelberg na MAGIC BOY

V pátečním Poháru mělo naše družstvo dvě
premiéry. Poprvé startoval v Poháru národů
M. Šlechta a stejně tak kůň Z. Zelinkové DAN 7
T. Za náš tým zahájil Z. Žíla na PINOT GRIGIO,
který absolvoval s nulou. Následoval D. Filka na
CARTOUCHE se 13 body. Třetím byl M. Šlechta
a KO DARCO, který dokončil se 17 body
a poslední Z. Zelinková na DAN Z T měla dvě
shození. Celkový výsledek 21 bodů stačil jen na
10. místo před domácími Chorvaty.

Po dvou kolech zvítězil tým Itálie s úplnou
nulou před ex equo Rakouskem, Německem
a Švýcarskem (8 bodů). Na čtvrtém místě skonči-
lo Švédsko, které tak definitivně potvrdilo svůj
postup do Superligy.

V sobotním programu se pro naše barvy nic
důležitého neudálo a v neděli pak nastoupili naši
jezdci nejprve k soutěži poslední šance do 140
cm. Zde byl DAN 7 bezchybný a Z. Zelinková tak
obsadila 15. místo hned před D. Fialkou na
CALANTHANO, který dokončil s 1 bodem.

Ve Velké ceně Záhřebu pak startovalo 41 koní.
Za ČR to byl M. Šlechta na KO DARCO, který
dokončil s 18 body. Dále pak D. Fialka na CAR-
TOUCHE, který chyboval dvakrát, stejně jako Z.
Žíla a PINOT GRIGIO. A tak byla za naše barvy
nejlepší LA MANCHE a Z. Zelinková, kteří měli
jedinou lehkou chybu a obsadili 11. místo.

O vítězství se rozeskakovala čtveřice jezdců
a na prvních dvou místech skončili zástupci Irska
R. Crumley na BALTIMORE a C. Hanley s HIP-
PICA KERMAN. Podrobnosti o CSIO v Záhřebu
naleznete na www.hipodrom.hr

Foto J. Gebauer
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Naši v Lanaken
Poslední zářijový víkend byl ve znamení světové-

ho chovatelského šampionátu, který pořádá hřebčín
Zangersheide v belgickém Lanaken. Z ČR se ke
srovnání s nejlepšími pětiletými koňmi světa vypravil
TCHAJKOVSKY s M. Matějkou a CONSTANCE, kte-
rou jezdil T. Navrátil. Mezi šestileté pak TORA s
J. Skřivanem a PHILL s A. Opatrným. Sedmiletý roč-
ním zastupovali LIGORETTO a CARLOS opět s
A. Opatrným.

Pětiletých se na startu zahajovací soutěže sešlo
ve čtvrtek 22. září 146 a naše CONSTANCE obsadi-
la po bezchybném výkonu ex equo 1. místo. TCHAJ-
KOVSKY skončil s jediným trestným bodem také na
společném 78. místě, protože 1. kvalifikace pětileté-
ho ročníku neměla rozeskakování.

Šesti letých bylo na počátku 174. TORA s
J. Skřivanem postoupila do rozeskakování a zde s
8 body skončila na 64. místě. PHILL s 15 body
v základním kole dokončil 1. kvalifikaci šestiletých na
168. místě. Sedmiletým zástupcům ze stáje Mustang
Havířov se nedařilo vůbec a po nervózním projevu
byli oba z první kvalifikace vyloučeni.

V pátek zahajovali sedmiletí. LIGORETO již nena-
stoupil a CARLOS dokončil s 24 body na 110. příčce.
Dobrý výkon ze čtvrtka zopakoval pětiletý TCHAJ-
KOVSKY, který dokončil s nulou na ex equo 1. místě
ovšem společně s dalšími 58 dvojicemi. CONSTAN-
CE měla chyby dvě a to stačilo na 113. místo.

Stejně dobře jako TCHAJKOVSKY si vedl i šesti-
letý PHILL a i on zvládnul základní kolo druhé kvalifi-
kace s nulou a po chybě v rozeskakování skončil na
12. místě. TORA J. Skřivana chybovala třikrát a to
stačilo na 137. pozici.

Závěr pátečního programu patřil nejlepším pleme-
níkům světa, mezi kterými si prvenství vybojoval
HOLD UP PREMIER (J. van der Schans)
z Holandska.

Ani ve třetím kole soutěže sedmiletých se
A. Opatrnému na CARLOS nedařilo a dvojice dokonči-
la se 12 body (71.). Z našich pětiletých byla tentokrát
lepší CONSTANCE, která skončila po jedné chybě na
51. příčce. TCHAJKOVSKY chyboval dvakrát (71.)

Ve dvoukolové soutěži plemeníků zvítězil po roze-
skakování sedmi hřebců KARONDO VAN
SCHLÖSSLIHOF (T. Muff), který jediný neudělal ani
v rozeskakování chybu.

Nedělní finále se již konalo bez české účasti.
V celkových součtech obsadili naši koně tyto pozice:
pětiletí - TCHAJKOVSKY - 69. místo, CONSTANCE
- 89. místo., šestiletí - PHILL - 91. místo, TORA -
101. místo, CARLOS - 54. místo a LIGORETO nebyl
klasifikován.

Memoriál V. Boháče
Jezdecký oddíl „stáj Václav“ Kolín uspořádal ve

dnech 24.-25. září  tradiční podzimní závody, v rámci
kterých se již čtvrt století soutěží o Memoriál
Václava Boháče. XXV. ročník Memoriálu (-S*-)
a i závěrečná Cenu Boom (-ST*-) přilákaly na start
řadu kvalitních dvojic.

V Memoriálu V. Boháče se ze startovního pole
45 dvojic probojovalo do rozeskakování 17 koní
a nejlépe si vedl J. Pecháček na VENEUR. Aby byla
spokojenost ve stáji J. Pecháčka ještě větší na
2. místě se umístila jeho svěřenkyně V. Krajníková
na MORNING STAR STING (Accom Praha) opět
před J. Pecháčkem tentokrát na ONASIS. Čtveřici
dvojic bezchybných i v rozeskakování uzavřela
L. Matunová s ORIDO (Stáj Hlaváč) na 4. místě.

V závěrečném -ST*- startovalo 30 koní a 12 z nich
se rozeskakovalo o vítězství. Nejrychlejší mezi pěti
v rozeskakování bezchybnými byl J. Papoušek na
SH LEA Kuzďas (JO Srnín) před J. Štětinou -
ŠOTEK S (JS Schneider) a opět V. Krajníkovou, ten-
tokrát na CIKÁDA (Accom Praha). Čtvrtá příčka pat-
řila R. Drahotovi s CHELAN Karsit (Stáj Karsit) před
L. Matunovou - ORIDO (Stáj Hlaváč).

Noví generální
sekretáři

Na zasedání Byra FEI 14. září, které se konalo
v Lausanne bylo oznámeno jmenování nového
generálního sekretáře FEI. Stal se jím Švýcar Jean
Claude Falciola (62). Tento muž je rekreačním jezd-
cem a FEI si váží především jeho manažerských
schopností, které uplatňoval při svém působení po
celém světě, včetně střední Evropy a Ruska.

Jméno nového generálního sekretáře oznámil na
zasedání Rady ČJF i prezident naší federace Jar.
Pecháček. Výběrové řízení vyhrál Fr. Lomský ml. a
ten by měl nastoupit k výkonu funkce 1. listopadu. 

Kůň 2005 Lysá nad Labem

Výstava Kůň měla své dvanác-
té pokračování ve dnech 16.-18.
září. Výstaviště v Lysé se opět po
tři dny plnilo návštěvníky, kterých
dorazilo téměř 15 000. Vedle
kompletní nabídky jezdeckých
potřeb zde bylo vystaveno téměř
100 koní dvacítky plemen.
Výstavu obohatila kolekce koní
z Rakouska a v pestrém kaleido-
skopu koní a plemen byly ozdo-
bou appaloosy E. Weberové (vle-
vo), paux de deux F. Sigismondiho
a K. Hrdličkové či čtyřspřeží domi-
no z Národního hřebčína.

Výstavu pořádala tradičně spo-
lečnost In Expo Group ve spolu-
práci s ASCHK ČR.



K nečekané tragédii došlo ve čtvrtek
15. září odpoledne v jezdeckém areálu Nové
Dvory ve Frýdku Místku. Při skokovém tré-
ninku zemřel po pádu z koně MUDr. Jan
Cielecký, který se připravoval na sobotní
veřejný trénink. J. Cielecký pracoval jako
soukromý chirurg ve Frýdlantě nad Ostravicí
a operovat dojížděl do Třince i Olomouce.
Nikdy nikoho nezarmoutil, každému se snažil
pomoci, ale bohužel jemu se již pomoci
nedalo. Devátého prosince by se dožil pade-
sáti let. Jeho památku uctili účastníci šampio-
nátu mladých koní v Ostravě.

ZAJÍMAVOSTI TERMÍNY
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Sportovní 
kalendáfi

8.10. Praha Gabrielka Z-L
8.10. Praha Cís. Ostrov Z-ST + pony (hala)
8.10. Praha Komořany D/Z-S
8.10. Zduchovice ZM-ZL + pony
8.10. Kolín Z-L
8.10. Nymburk Komárno ZM-L
8.10. Mělník ZL-ST, D/Z-S
8.-9.10. Hořovice Z-ST
8.10. Děčín Z-S
8.10. Vilémov E/ZM-L
8.-9.10. Brno Veveří Z-S
8.-9.10. Opava Z-S
8.10. Cheb Háje ZM-L
9.10. Brno Soběšice Z-S + pony
22.-23.10. Suchá ZM-S (hala)
29.-30.10. Všemily Z-ST (hala)
29.-30.10. Nová Amerika Z-S (hala)
5.11. Všetice Z-ST
12.-13.11. Praha Cís. Ostr. Z-ST (hala)
12.11. Bernartice Z-L (hala)
12.-13.11. Nová Amerika ZL-ST (hala)
12.11. Frenštát pod Rad. ZM-L (hala)
19.-20.11. Heroutice ZM-S (hala)
26.-27.11. Heroutice ZL-ST (hala)

Čtyřicátiny 
na Gabrielce

Jezdecký klub v Praze na Gabrielce slaví
15. října 40. výročí svého vzniku. Jezdecký oddíl
umístěný v krásném prostředí na okraji šárecké-
ho údolí je dnes již tradičním pražským pořadate-
lem pražských jezdeckých soutěží. Před lety,
v počátcích svého vstupu do jezdecké společnos-
ti, ještě jako TJ Hostivař, si výjimečné postavení
získal především díky organizaci jarní pražské
military pro mladé koně. Areál na Gabrielce je
spjat především se jménem zakladatelů
J. Kunsta a O. Bečky, kteří zde působí dodnes.
Bohužel si 15. října budou moci zakladatelé
a přátelé Gabrielky již jen zavzpomínat na další
legendární osobnosti pražské, ale i českosloven-
ské jezdecké společnosti, kteří stáli u zrodu toho-
to půvabného areálu, jako byl J. Thám, M. Přibyl
a další.

Týden před svými oslavami ukončí gabrielští
svoji letošní pořadatelskou sezónu skokovými
závody, na kterých budou, oproti Sportovnímu
kalendáři ČJF, vypsány soutěže již od úrovně -Z-.
Zájemci o start na závodech mohou kontaktovat
J. Kunsta na tel.: 723 515 661.

Blahopřejeme...
V plné svěžesti oslavil

21. září 75. narozeniny
Josef Baloun , bývalý
předseda JK Baník
Ostrava a známý rozhod-
čí. Do dalších let přejeme
mnoho zdraví, optimismu
a pohody.

Další ročník drezurního srovnání se státy v naší
skupině (ČR, Slovensko, Litva, Lotyšsko,
Estonsko) se konalo opět ve středisku Horse
Academy Radimovice ve dnech 19. - 21. září.
Proti minulým dvěma ročníkům došlo ke dvěma
změnám. Letošní ročník hodnotili jiní rozhodčí
a to Isobel Wessels, britská jezdkyně a rozhodčí,
trvale žijící v Německu a Elizabeth Koffmahn
z Rakouska. Druhou ne nepodstatnou změnou
bylo příznivé počasí, sice chladné, ale slunečné.
Minulé dva ročníky provázel déšt a silný vítr, kte-
rý značně ovlivnil výkony zejména mladých koní.

Pokud se vrátíme k celkovým výsledkům roční-
ku 2004, dopadli jsme v loňském roce příznivě
především v soutěži -SG-, kde 3. místo získala
M. Škardová na PEREBOR a v testu A (S) pak
stejné umístění Z. Skripová a KAMILA. Nejlépe
však pro naši zemi dopadla soutěž pro děti, kde
byla S. Křížová na CONCORDIA pozvána k finá-
lové soutěži do Německa a vybojovala tam skvě-
lé druhé místo (viz Jezdec č.13). Nejhorších
výsledků naše dvojice dosáhly v testu B (L), kde
byla naše nejlépe hodnocená dvojice až na 16.
místě. V soutěži družstev jsme obsadili 3. místo
za Lotyšskem a Litvou. Na letošní celkové
výsledky si zatím musíme počkat, protože jsme
tentokrát byli na řadě jako první a soutěže
v ostatních zemích se teprve budou konat.

V Challenge Testu A - Advanced (-S-) starto-
valo pět dvojic a objevila se tu jména z loňských
soutěží pro děti. S převahou zvítězila T. Hábová
s LIBRA 8 (Horse Academy). Na druhém místě
došlo k bodové shodě u M. Habáskové -
SAPIENS-K a J. Perníčkové - IBRAHIM, takže
o umístění rozhodly souhrnné známky. Ty hovoři-
ly ve prospěch SAPIENS-K, přestože dostal za
oba přeskoky od obou rozhodčích hodnocení 4,
(Ibrahim 7,6 a 7,7).

Do soutěže Children FEI Test nastoupily čtyři
nové dvojice a s vysokým hodnocením zvítězila
A. Mothejlová - LODEN (Jízdárna R. B. Budeč)
s 69.6% bodů. Zde bychom mohli doufat opět ve
finálovou účast.

Challenge test B - Novice (L), který byl v minu-
lém ročníku hodnocen nejhůře, byl tentokrát veli-
ce zajímavý i napínavý. Hned první dvojice
A. Neumannová - THALIS (PJK Gabrielka) dosá-
hla ohodnocení 67,778% a hrstka přihlížejících
čekala s napětím, zda udrží vedení v soutěži. To
se nakonec podaři lo, když druhá skončila
Z. Skripová na CAPITOL a třetí M. Opočenská
s KIPI-N.

Do soutěže -SG- nastoupily čtyři dvojice a zví-
tězila H. Pelikánová - RICCO (JS Pavlík
Pocínovice). Tady se u všech startujících (včetně
vítězky) objevily v hodnocení známky 4 hlavně za
poloviční piruety ve cvalu a prodloužení a zkráce-
ní cvalu.

V soutěži družstev (Jančaříková - SERENATE
- test B, Jirsová - CORADO - děti, Pelikánová -
RICCO - SG, Pechová - WELLINGTON - B) jsme
po škrtnutí nejhoršího výsledku získali součet
197.116% bodů. Ten by v loňském ročníku stačil
na vítězství, ale hodnotí jiní rozhodčí a na celkové
výsledky si opravdu musíme počkat.

Minulý ročník hodnotili rozhodčí jako nudný
a doporučovali jezdcům, aby se snažili předvést
víc. Většina nedostatků v předvedení úloh byla
způsobena nepřesností jezdců v provádění cviků.
Tentokrát byla předvedení živější a zajímavější.

Po skončení všech soutěží a dekorování nej-
lepších dvojic se konalo školení o stupnici výcvi-
ku koně jako ucelené, postupné a logické výcvi-
kové sestavě (její uplatnění není vyhrazeno jen
drezurním jezdcům), pomocí které pak přednáše-
jící vysvětlila původ nedostatků v předvedení
úloh.

Poslední den byl věnován praktickému trénin-
ku - práci s jednotlivými dvojicemi. Rozhodčí
požádaly jezdkyně, aby si sebou do haly přinesly
svoje protokoly ze soutěží - připoměly si tak úlo-
hu a chyby, kterých se dvojice dopouští. Práce
s koňmi byla pak zaměřena na odstranění těchto
chyb. Ve většině případů šlo opět o základy -
srovnání koně, přilnutí, práce hřbetem a zádí.

Celou akci provázel tradičně malý zájem jez-
decké veřejnosti - v den soutěží přihlíželi převáž-
ně jen členové týmů patřících k jednotlivým jezd-
cům a koním. Během tréninku přibylo pár
zájemců z řad rozhodčích i jezdců, někteří si ale
stěžovali na malou informovanost o průběhu
akce - nikde se nedozvěděli, v kolik hodin je
začátek a podobně. Pokud někdo neodebírá
Zpravodaj Jezdec nebo nemá přístup na internet

Tereza Hábová - LIBRA 8 (Horse Academy
Radimovice) vítěz testu A

(equichannel), pak informace jinde nenašel. Na
druhé straně, kdo chce, informace sežene. Akce
se opakuje každý rok zhruba ve stejnou dobu
a každý rok je i stejný program. Mírně se posou-
vá jen datum. Pavla Loudová

Celkové výsledky:
Test A - Advanced (-S-) (5) 1. T. Hábová -

LIBRA 8 (Horse Academy Radimovice) 68,714%,
2. M. Habásková - SAPIENS-K (Ronex s.r.o.)
63,714%, 3. J. Perníčková - IBRAHIM (JK
Heroutice) 63,714%, Childrens Test (4) 1. A.
Mothejlová - LODEN (Jízdárna R.B.Budeč)
69,6%, 2. M. Jirsová - CORÁDO 1 (Stáj Jana
Jirsová) 67,0%, 3. L. Langerová - ALADIN
(František Cvetler) 64,4%, Test B - Novice (L)
(7) 1. A. Neumannová - THALIS (PJK Gabrielka)
67,778%, 2. Z. Skripová - CAPITOL (JK Skrip
Dobročkovice) 66,481%, 3. M. Opočenská - KIPI-
N (Stáj Leonard Praha) 66,111%, Prix St.
Georges (4) 1. H. Pelikánová - RICCO (JS
Pavlík Pocínovice) 64,375%, 2. M. Kružíková -
PRINT (JK Certa Brno) 61,500%, 3. L. Honková -
FANTA 1 (JK Stáj Jelínek) 60,375%.
Kompletní výsledky naleznete na
www.ffinfo.aktualne.cz

Velká cena
v Radimovicích

Jezdecké středisko Horse Academy
v Radimovicích, které většina z nás spojuje pře-
devším s J. Hatlou a jeho olympijským úspě-
chem, vstupuje také na pořadatelskou scénu vel-
kých skokových závodů. V sobotu 1. října zde
proběhne 1. ročník Velké ceny Horse Academy,
kterou bude dvoukolová soutěž úrovně -ST- a -T-
. Na programu dne jsou celkem tři soutěže a cel-
ková výše dotace dosáhne 105 000,- Kč. Pro
vítěze Velké ceny je pak určeno 30 000,- Kč.
Začátek soutěží je v 10.00 hodin.

FEI World Dressage Challenge 2005

Foto P. Loudová
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Inzerce
●● Prodám vynikající menší klisnu. Mnoho vítězství -ZM- a -Z-. Čisté

parkury -ZL-. Klisna velmi hodná a ochotná. Vhodná pro doro-
stence. Dále prodám velmi nadějnou klisnu. V letošním roce plno
vítězství -Z- a -ZL-. Čisté parkury -L- a 4. místo v -S-. Klisna ježdě-
ná mladou dívkou. Velké předpoklady do těžkých soutěží.
Tel.: 736 408 446.

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

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

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

Primátorské
finále

Jezdecká společnost Císařský
ostrov pořádá dne 8. 10. v jezdec-
kém areálu v Praze 7 finále seriálu
Pohár náměstka primátora hl.m.
Prahy a Ceny sdružení sportovních
klubů. Seriál je určen dětským jezd-
cům na pony. Na programu budou
soutěže pony handicap -LP- a pony
handicap -SP-.

Zahájení je v 10,00 hod. kdy
bude probíhat doprovodný program,
určený pro veřejnost, jehož součás-
tí bude ukázka kostýmového skáká-
ní, dětské hry a projížďky dětí na
ponících. Začátek soutěží je pláno-
ván na 13,00 hod. V areálu jízdárny
naleznete příjemnou restauraci
k občerstvení. Podrobnější informa-
ce naleznete na 
www.in-expo-group.cz nebo na
tel.: 221 877 251, 221 877 254.

V Liberci 
po přestávce
Sobota 24. září patřila v Liberci

po tříleté přestávce opět skokovým
závodům. Vyvrcholením byl parkur
-S*- Memoriál Heleny Krásové, kte-
rého se zúčastnilo 9 koní. Po roze-
skakování tří dvojic zvítězil J. Chýle
na ROMMEL (Stáj Chýle) před K.
Vodseďálkovou s LEO LUSTIG (JS
Javorník) a R. Housou na CHEZA-
NO RATINO C (Seco Praha).

Lipiny 9. - 11. 9. spřežení dvojspřeží
pony- 1. Pospíšilová (Agape Praskačka),
jednospřeží pony 1. Máchová (3K Přední
Lhota), jednospřeží 1. Koníř (Stáj Koníř
Hrádek), čtyřspřeží 1. Jirásek (JK
Robousy), dvojspřeží 1. Kohout (Denisa
Bratronice).

Mažice 10. 9. -ZM- 1. Hažmuková -
LUCA 0077 (JK Heroutice), -ZM- 1. Kokeš -
ZIKY (JK Koky), -Z- 1. Ing. Mayer - CON-

Výsledky

STANCE (VSpol Lučkovice), -ZL- 1.
Holíková - CARRERA (Dani Zbožnice), -L-
1. Holíková - CARRERA (Dani Zbožnice), 2.
Čoudek - BELLS (JO Blaťák Mažice), 3.
Němcová - NIKOLA 10 (Dani Zbožnice).

Panská Lícha 11. 9. drezura -DU/2003-
(15) 1. Vančo - RETORIK (SVK), -IM1/2002-
(8) 1. Jeřábková - SAM (JK Panská Lícha),
2. Půlpánová - DAF ONDRÁŠ (TJ Equus
Kinsky), 3. Kružíková - PRINT (JK Certa
Brno), -JU/2003- (10) 1. Skripová - CAPI-
TOL (JK Skrip Dobročkovice), 2. Kohút -
DESIR (SVK), 3. Janečková - RIVAL (SVK),
-YU/2004- (4) 1. Jeřábková - AVALON Z -
T (JK Panská Lícha), 2. Janečková - RIVAL
(SVK), 3. Jelínková - SARGOS (JK Panská
Lícha), -L0/2005- (21) 1. Půlpánová -
HATUM (TJ Equus Kinsky), -L4/2000- (12)
1. Půlpánová - HATUM (TJ Equus Kinsky), -
SG/2000- (12) 1. Jeřábková - SAM (JK
Panská Lícha), 2. Hábová - LIBRA 8 (Horse
Academy), 3. Dvořáčková - ORIONKO (Stáj
Vors).

Rychnov 10. 9. -Z- (42) 1. Smrčka - GAY
(JK Třebívlice), dvouf. sk. 100/110 cm (52)
1. Koželuh - VENE DI VICI (JK Větrný Ranč
Rychnov), stupň. obt. do 120 cm + žolík
(24) 1. Batíková - MONTANA 6 (JK Větrný
Ranč Rychnov), 2. Chýle - DUBIRA (SS
Chýle), 3. Kuncová - GAMONA (Slzavé údo-
lí), -S**- (9) 1. Chýle - ROMMEL (SS Chýle),
2. Aschenbrier - DIAS IWT (Stáj Židovice),
3. Chýle - DUBIRA (SS Chýle), 4. Navrátil -
MARAVILA (Stáj Vondráček), 5. Charvátová
- VIGORA 1 (Ing Kocmanová).

Ostrava 16.-18.9. Podzimní šampionát
ml. koní: pětiletí -ZL+L*+L**- (31) 1. IR 1-M.
Hentšel (Baník Ova), 2. VIGO 1 - M.Sloup
(Lysá nad Labem), 3. LA ZARRAST -
J.Papoušek (Srnín), šestiletí -L**+S*+S**-
(17) 1. ANABELL 1 - D. Fialka (Mustang
Lučina), 2. FREDERICUS - S - J. Štětina
(JS Schneider), 3. GLADIOLA - J. Kincl
(Horymas Hor.Město), sedmiletí -
S**+ST*+ST**- (10) 1. DIOR 1 - L.
Gladišová (JK Gladiš), 2. COMTESSA III -
L. Poláková (Polák Schaumann), 3. ATYŠ -
J. Hruška (Opava Kateřinky).
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Hořice 17. 9. -Z- (45) 1. Šoupal M. -
CORONADA-K (SK Olympia), dvouf. sk.
110/120 cm (67) 1. Kober - NAOMI (GER),
2. Kober - NICOLATT (GER), 3. Šoupal -
CORONADA-K (SK Olympia), -L*- (39) 1.
Kober - NAOMI (GER), 2. Šoupal - LOPA
(SK Olympia), 3. Kober - NICOLATT (GER),
stupň. obt. 110 + žolík (26) 1. Šoupal -
CONSULTANTIN (SS Blanka Seidl.), 2.
Pejři lová - DAN 10 (Hradecký JK), 3.
Wagnerová- KASPBERY (JK Starý Ples),
dvouf. sk. 120/130 cm (37) 1. Skřivan -
TORA 1 (Stáj Manon), 2. Kober - NICO-
LATT (GER), 3. Kmoníček - SIR ALME ALI-
MEX (Stáj Kmoníček), -S*- (47) 1.
Jandourek - OLZA TISCALI (Stáj Equest), 2.
Kmoníček - SIR ALME ALIMEX (Stáj
Kmoníček), 3. Sojka - LONGIE-T (JS Hippo
Topol), 4. Vodseďálková - LEO LUSTIG (JS
Javorník), 5. Kober - NICOLATT (GER), -
ST*- (24) 1. Kober - NAOMI (GER), 2.
Skřivan - Ramara Elkor (Stáj Manon), 3.
Zelinková - LAWILLI Z (JK Tarpan), 4.
Kober - Equita (GER), 5. Zelinková - CHAB-
LIS 121-T (JK Tarpan).

Čakovičky 17. - 18. 9. -ZM- děti (6) 1.
Lišková - AMATÉR (JK Taxis Záryby), -ZM-
4-5tiletí koně (8) 1. Palička - NELA 2 (JK
Velvary), -Z- (26) 1. Palička - NELA 2 (JK
Velvary), -ZL- (21) 1. Novotný - PORTORI-
KA T (JK Tarpan), -L- (7) 1. Jandourek -
LASER (Stáj EQUEST), 2. Novotný - POR-
TORIKA T (JK Tarpan), 3. Veselý - ŠIPKA
(Selská jízda Čakovičky), -Z- (19) 1. Malík -
KESSY 1 (JK VÚŽV Uhříněves), -ZL- (23) 1.
Veselý - LARTEN (Selská jízda Čakovičky),
-post. obt. do 110 cm- (17) 1. Tesárek - PIE-
RO (Stáj Tesárek), -S- (7) 1. Tesárek - PIE-
RO (Stáj Tesárek), 2. Veselý - ŠÍNA (Selská
jízda Čakovičky), 3. Kocián - ROBERT (JO
Start Hořany u KH).

Husinec 17. - 18. 9 -ZL- (16) 1.
Hanušová - WALI (Vspol Lučkovice), -L**-
(22) 1. Papoušek - Alf (Hradiště), 2.
Hnetilová - DRAK 3 (St. Havel Strýčice), 3.
Čoudek - Bells (JO Blaťák), -S**- (21) 1.
Pecháček - Veneur (St. Jiří Pecháček), 2.
Mayer - Mamba (Vspol), 3. Fiala -
Cassini∞s Son-T (St. Leon Blatná), -ST**-
(32) 1. Pecháček - Veneur (St. Jiří
Pecháček), 2. Fiala - Cassini∞s Son-T (St.
Leon Blatná), 3. Kozák - Quidam (JK
Caletto), -Z- (32) 1. Zušťák - Selest 2 (TJ
Sokol Husinec, -ZL- (28) 1. Skálová - Batik
(JK P+P Třeboň), -ZL- (10) 1. Štibrányová -
Natural (JK Štir), -L**- (16) 1. Kučera -
Zanzibar (Sokol hř. Písek - Fantazie
Dunovice), 2. Rosecká - Fakýr 1 (Panství
Bechyně), 3. Hruška - Princezna (SS
Zdeněk Hruška).

Brno - Veveří 24. - 25. 9. dvoufáz
sk.100/110- (23) 1. Kuba - CAMILLO von

HABSBURK (Sport.stáj Kentaur), -ZL- (32)
1. Vachutka - DOLLY 8 (TJ Pegas
Bohdaneč), -L**- (20) 1. Vachutka - WIN-
STON-G (TJ Pegas Bohdaneč), -S**- (12) 1.
Pilecký - CHIBIN (JS Opatrný Hořovice), 2.
Kuba - TORRO 1 (SS Kentaur), 3. Toth -
MISCHELLE de la BRIERE (JS Belcredi),
dvouf. sk.100/110- (22) 1. Lidmila - CIRTA
(TJ Moravan Brno), -ZL- (35) 1. Matýska -
LYNCH 1 (JK Mahu Modřice), -L**- (20) 1.
Vachutka - CARGO (TJ Pegas Bohdaneč),
dvouf. sk. 130/140- (11) 1. Toth - MIS-
CHELLE de la BRIERE (JS Belcredi), 2.
Plachý - LUCKY LUKE (JK Poděbrady), 3.
Přibyl - ARCUS FYLYYNG STAR (JS
Belcredi).

Kolín 24. - 25. 9.-Z- (26) 1. Šoupal -
CORNÁDA K (SK Olympia), -Z- děti, jun.
(14) 1. Bleha - ANTHÉ (JK Dolany), dvouf.
sk. 100/110 (71) 1. Vítek - CÉSAR (JS
Kamenice), dvouf. sk. 110/120 (72) 1.
Bleha - ANTHÉ (JK Dolany), -L*- (27) 1.
Šinkmajerová - LUISA (Lysá n.Labem), 2.
Šoupal - GALAXIE (SK Olympia), 3. Vinzens
ml. - RUMBA (Libchavy), -L*- (32) 1.
Papoušek J. - CORAL - KUZĎAS (Srnín), 2.
Jandourek - CANON, 3. Damborská -
LUKÁŠ Tiscali (oba Stáj Equest), Memoriál
Václ. Boháče -S*- (45) 1. Pecháček -
VENEUR (Stáj Pecháček), 2. Krajníková -
MORNING STAR STING (Accom Praha), 3.
Pecháček - ONASIS (Stáj Pecháček), -ST-
(30) 1. Papoušek J. - SH LEA Kuzďas
(Srnín), 2. Štětina - ŠOTEK S (JS
Schneider), 3. Krajníková - CIKÁDA (Accom
Praha), 4. Drahota - CHELAN Karsit (Stáj
Karsit), 5. Matunová - ORIDO (JK Hlaváč).

Most 24. - 25. 9. stupň. obt. do 110 (70)
1. Holíková - CARRERA (Dani Zbožnice), -
L*- (55) 1. Švec - VERMONA (Petr Švec), 2.
Pospíšil - CAMEY (Dvůr Židovice), 3. Niščák
- CELESTA Kalek (JK Všemily), 1. kolo finá-
le Orling Cup -S- (5) 1. Líkařová - AMAR
(Stáj Líkařová), 2. Mazánková - SHANTE
(Inest Servis), 3. Holíková - FABIENNE 1
(Dani Zbožnice), -S- (6) 1. Doležal - ROCKI-
NA (Stáj Doležal), 2. Skálová - ZARJA, 3.
Skálová - ALIGÁTOR (P+P Třeboň), -ST-
(5) Líkařová - AMAR (Stáj Líkařová), 2.
Holíková - FABIENNE 1 (Dani Zbožnice), 3.
Krčmářová - KOBRA (JK Fapaso), -S**- (18)
1. Bieliková - ALF (JS Hipodrom Most), 2.
Pospíšil - DAFNÉ, 3. Pospíšil - SHERON
(Dvůr Židovice), -L- (43) 1.
Mestenhauserová - QUEREN (JK Mělník),
2. Studnička - ARIEM (Stáj Studnička), 3.
Mazánková - SHERLOCK (Inest Servis), -
S**- (25) 1. Hynek - TAJNÁ (ZJ Úholičky), 2.
Navrátil - IRLANDA (Vondráček Albertovec),
3. Aschenbrier - QUALITA 2 (Stáj Židovice),
-ST*- (25) 1. Doležal - CHARLOTTE (Stáj
Doležal), 2. Pospíšil - SHERON, 3. Pospíšil -

HOMTO (Dvůr Židovice), 4. Aschenbrier -
QUALITA 2 (Stáj Židovice), 5. Chýle - ROM-
MEL (Stáj Chýle), stupň. obt. do 110 (34)
1. Moulisová - CHANTAL 1 (R.I.Z. Krumlov).

Liberec 24.9. -Z- (22) 1. Brett - VILANDA
(Stáj Brett), dvouf.sk. 110/120 (26) 1.
Hozdeková - KIWI (Slovan Varnsdorf), -L*-

(15) 1. Špalek - CHANTAL (Jezdec
Dobranov), 2. Šmahelová - FILIP (Nisa
Jablonec), 3. Macek - VENDETA (Javorník),
-S**- (9) 1. Chýle - ROMMEL (Stáj Chýle), 2.
Vodseďálková - LEO LUSTIG (JS Javorník),
3. Housa - CHEZANO RATINO C (Seco
Praha).


