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âSOB Velká cena Plznû

(Pokračování na str. 2)

Ve dnech 21-23. září vyvrcholil letošní
Český skokový pohár v areálu JK Slavia
VŠ Plzeň nejen posledním kolem seriálu,
ale na programu bylo i finále pro čtyři nej-
lepší se střídáním koní.

Kamil Papoušek bodoval
I když Kamil Papoušek letos ve hře

o finále ČSP nebyl, závěrečné kolo ČSP se
mu vydařilo a postupně zvítězil v pěti sou-
těžích. Jedno z vítězství slavil i jako člen,
dnes již v Plzni tradiční soutěži družstev.
Při této soutěži se tříčlenná družstva
postupně vyšlou po jednom zástupci do
soutěže -L-, pak do -S- a nejlepší jezdec
absolvuje -ST-. Tentokrát s jediným bodem
za čas zvítězilo družstvo Ondřej Dorot
(ERNESTO), Kamil Papoušek (LORD 17)
a Ondřej Nágr (PHILL) a jezdci si tak roz-
dělili 54 000,- Kč. Druhé skončilo družstvo
Společnosti Robatech a třetí zástupci
barev Dance and Jump.

Poslední šance na finále
Poslední šancí probojovat se do finále

ČSP bylo 11. kvalifikační kolo. To bylo
navíc bodově zvýhodněno a každý bodující

jezdec získal 5 bodů navíc. Příležitost měl
především Petr Eim či Kateřina Bardonová.
Ani jeden se však s pohárovým koněm
neprobojoval do finále deseti nejlepších.
I v Plzni měli tentokrát potíže vše včas stih-
nou a v rychle nastupujícím večeru nako-
nec zvítězil jediný bezchybný Zdeněk Žíla
s LE PATRON. Tato dvojice tak potvrdila
své letošní postavení v rámci ČSP. Na dru-
hém místě skončil Luboš Vondráček
(ARGON 1), který tak stvrdil svůj letošní
návrat do velkého sportu a třetí místo patři-
lo Jiřímu Lužovi na RONALDO-S (Stáj
Schneider).

Pořadí ČSP po jedenácti kolech tak bylo
hotovo, i když opět ani letos neurčilo čtyři
startující ve finále. Na prvním místě skončil
zcela přesvědčivě Zdeněk Žíla se 105
body. Na druhou příčku po úspěchu
v poslední kvalifikaci poskočil Jiří Luža
(85), který předstihnul Aleše Opatrného
(80). Čtvrtým jezdcem pořadí roku 2007 je
Jaroslav Jindra (76). Tento jezdec byl také
v průběhu roku velmi aktivním účastníkem
seriálu, ale od počátku se netajil tím, že pro
jeho stájovou jedničku CONTENDER-S by

Foto K. Návojová

Zdeněk Žíla zvítězil v letošním finále
ČSOB ČSP

případné finále nebylo příliš vhodné. Zcela
v duchu svého přesvědčení tak přenechal
své finálové místo pátému v pořadí Martinu
Šoupalovi (71).

Jindra před Žílou
Pořadatelé pro hladký zvládnutí soutěží

začali v neděli již v půl deváté. Pro některé
jezdce byl tento začátek velmi časný
a několik jich úvodní soutěž zaspalo.

Samotnému seriálovému vyvrcholení
předcházela ještě dvoukolová soutěž -S**
+ 8 překážek 140 cm-. Alespoň zde si mohl
Jaroslav Jindra (KREACE) vychutnat závě-
rečný den ČSP 2007. Po rozeskakování se
Zdeňkem Žílou (CARLOS) zvítězil jako
jediný třikrát bezchybný.

Po těchto soutěžích umocnilo slavnostní
ráz finále opětovné dekorování Z. Žíly s LE
PATRON jako vítěze posledního kvalifikační-
ho kola. A pak se již všichni těšili na finále.

Žíla i LE PATRON
Finalové dvojice nabídly pro závěrečné

střetnutí tyto koně. Zdeněk Žíla - LE
PATRON, Jiří Luža SHERLOCK HOLMES-
S, Aleš Opatrný - LECARINO a Martin
Šoupal - SIR BENTO.

Po prvním kole na svých koní jediný
Zdeněk Žíla absolvoval čistě. Jiří Luža

V sobotu 15. září byla na českém kolbišti udělena
doposud největší cena v historii. Seriál Volvo Auto
Hase, který organizoval Václav Růžička a webový
server peta.cz, dospěl ke svému druhému finále.
Tentokrát však byla cena pro vítěze, podle nových
pravidel, již skutečně udělena a automobil značky
Volvo typ C30 v ceně téměř 500 000,- Kč získal po rozeskakování ve finále soutěže -L**-
Martin Šoupal.
Rozpis soutěže poslal do finálového rozeskakování o luxusní cenu desítku bezchybných,
kteří byli nejblíže tajnému a předem stanovenému času. Na výšce 130 cm, se pak již sou-
těžilo klasicky na body a čas a zde Martin Šoupal a ČARAS prokázali svoji rutinu.
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ČSOB Velká cena Plzně

a Aleš Opatrný chybovali jednou, Martin
Šoupal dvakrát. Ve druhém kole Zdeněk
Žíla na SIR BENTO suverénně potvrdil
bezchybnou jízdou své postavení. Čistě
absolvoval i Aleš Opatrný (SHERLOCK
HOLMES-S) a Jiří Luža (LE PATRON).
Martin Šoupal (LECARINO) inkasoval opět
osm trestných bodů a tím byl již ze hry.

I třetí kolo bylo téměř bez chyb, když čis-
tě zajeli Zdeněk Žíla (LECARINO), Jiří
Luža (SIR BENTO) a i Aleš Opatrný (LE
PATRON). Jednou chyboval pouze Martin
Šoupal (SHERLOCK HOLMES-S).

Čtvrté kolo již nic nezměnilo a Zdeněk
Žíla, i po čtvrté bezchybný, jasně zvítězil.
Aleš Opatrný, který chyboval pouze ze
svým koněm, skončil druhý. Třetí byl Jiří
Luža, kterému se nevydařilo kolo s LECA-

RINO a získal dohroma-
dy 13 trestných bodů.
Čtvrtý Martin Šoupal
inkasoval 24 bodů.

Nejlepším koněm ve
finále se stal s jedinou
chybou LE PATRON.
Naopak nejvíce chyboval
LECARINO.

Závěrečná show, při
které nechybělo sprchová-
ní šampaňským odměnila
početné publikum a potvr-
dila tak současné posta-
vení Českého skokového
seriálu jako nejsledovaněj-
ší jezdecké soutěže v ČR. 

K. Návojová
Podrobné výsledky

naleznete na www.ces-
kyskokovypohar.czFoto K. Návojová

Po CSIO do Bratislavy
a do Slovinska

Přímo z Prahy cestovaly týmy jezdců
na další závody Světového poháru, které
se konaly 13.-16. září ve slovinském
Ugar. Body do SP přilákaly i našeho Ale-
še Opatrného (CARTOUCHE, FARA-
DAY a TINKA’S BOY), ale tentokrát se
naší jedničce příliš nedařilo. Na FARA-
DAY získal jen jedno umístění a v hlav-
ních soutěžích neuspěl. Sobotní Světový
pohár absolvoval na CARTOUCHE s 12
body a nedělní Grand Prix pak
s TINKA’S BOY se třemi chybami. I tak
však získal do pořadí SP další 4 body
a je momentálně s 38 body na 9. místě.
K postupu do varšavského finále, které
se koná v březnu 2008 a kde se bude
bojovat o postupová místa do finále SP
v Götoborgu musí Aleš Opatrný skončit
do 10. místa naší části ligy SP.

I v Bratislavě se 13. - 16. září uskutečni-
ly mezinárodní závody nazvané Dynamic
Jumping show, kterých se kromě početné-
ho zastoupení slovenských a českých jezd-
ců zúčastnili jezdci Ukrajiny, Maďarska
a Rakouska. Za Českou republiku nastou-
pila téměř padesátka koní a naše barvy
byly vidět. Ludvík Jandourek na NANU zví-
tězil ve finále střední túry (130) a i ve Velké
ceně jsme měli zástupce na příčkách nej-
vyšších. Za vítězným topoľčianským Igo-
rem Šulekem skončil Stanislav Hošák
(FEDER-WEISSER) a třetí byla Klára
Damborská s CONTENDER. Podrobné
výsledky a další informace naleznete na 
www.parkur.sk nebo www.sjf.skV rámci VI. Podzimního military ve dnech

14. - 16. září z pověření ČJF připravily JK
Loštice ve spolupráci s Caballo Křelov
v areálu zámeckého parku v Lošticích - Žadlo-
vicích Mistrovství ČR pony ve všestrannosti.

MČR bylo rozděleno do dvou kategorií:
MČR Pony P (10 - 12 let) a pony ZK (13 -
16 let). Pro soutěžící byly připraveny tratě
s řadou nových překážek.

Díky výstavišti Flora Olomouc a Pardu-
bickému závodišti byly drezurní obdélníky,
všechny terénní skoky a parkurové překáž-
ky bohatě vyzdobeny květinovou výzdo-
bou. Areál s majestátními stromy, říčkou
a rybníky tak skutečně slavnostně přivítal
84 jezdců, pro které bylo připraveno pět
soutěží. Vedle dvou šampionátových to
byly i rámcové soutěže úrovně CNC*, -ZL-
a -Z-.

Medaile pro PAM
V mistrovské úrovni ZK odstartovalo 14

závodníků. Hlavními favority byly Veronika
Příhodová (JK PAM) a Aneta Pazourková
(JS Alfa). Po drezuře se vedení ujala Aneta
Pažoudkouvá (LIPAN) před Veronikou Pří-
hodovou (IBALGIN FAST). V terénní jízdě
absolvovaly obě zkušené jezdkyně trať bez
větších problémů. Čistou terénní jízdou si
zajistila boj o bronzovou medaili Renata
Mazalová s ANGELIKA 6 (JK PAM). Do
závěrečného parkuru nastoupilo 11 dvojic.
Na prvních pěti místech byly velmi malé
bodové rozdíly a tak byla soutěž do posled-
ní chvíle napínavá. Favorizovaná Aneta
Pažoudková se nevyhnula chybě a ta ji
stála zlato. Mistryní ČR se stala Veronika
Příhodová - IBALGIN FAST (51tr.b.). Aneta
Pazourková (52 tr.b.) se musela spokojit se
stříbrem a bronzovou medaili získala
Renata Mazalová s ANGELIKA 6 (53 tr.b.).

V úrovni Pony P nastoupilo pouze sedm
dvojic. Nejlepší drezuru předvedla Tereza
Vlášková na zapůjčeném zkušeném BAK 1
(TJ Hřebčín Kubišta). Tato dvojice také jako
jediná zvládla bez penalizace cross, tentokrát
však na DAIOU (TJ Hřebčín Kubišta). S BAK

Překrásné Loštice
nasbírala 0,81 tr. body za čas, ale i to ji na
průběžné vedení stačilo. Po kondiční zkoušce
si již Terezka Vlášková musela dle pravidel
určit, se kterým koněm nastoupí do závěreč-
ného boje. Volba padla na BAKA. Ten si také
nakonec pro zlato dojel a mistryní roku 2007
v kategorii pony P je Tereza Vlášková (62,86
tr.b.). Stříbro patří Haně Dostálové s CIT
(Pony klub Olejnice - 76, 39 tr.b.) a bronz
obdržela Daniela Kolářová na PRIM 2 (JK
BETTY - 122,77tr.b.).

CNC*
Hlavní rámcovou soutěž vyhrála mezi

dvaceti dvojicemi stylem start - cíl Kristýna
Hájková a WIDAR (JK Farma pod Lípou)
před Erikou Borovcovou - ELÁN 2 (JK Fla-
menco) a Václavem Slavíkem s EFEKT 2
(MZLU V Brně). S. Heidenreichová

Tereza Vlášková - BAK 1

ČSD po kvalifikacích
Český drezurní pohár Chance a.s. uza-

vřel svojí kvalifikační část při závodech
v Karlových Varech - Sadově (8. září)
a v Brně - Soběšicích (9.září). V obou pří-
padech již nebylo mnoho startujících
a v konečném pořadí kvalifikace obou
kategorií došlo tak jen k nepatrným změ-
nám. Na základě výsledků kvalifikace
pozval pořadatel ČDP Chance a.s. ke star-
tu ve finále tyto dvojice:

NOVICE CUP: Michaela Habásková -
SAPIENS-K, Eva Jančaříková - COURTA-
GE (nebo) WORKINGTON, Zdenka Skipo-
vá - CAPITOL, Kateřina Říhová - GUARDI-
AN ANGEL, Kamila Kollárová - ROYAL
DANCER, Karolina Žižková - BOND, Marti-
na Opočenská - KIPI-N, Hana Jeřábková -
CYNTHIA-Z, Anežka Holasová - DANCER
87, Květa Krupková - HSENDY (nebo)
LUFYAMO. Náhradníky jsou: Soňa Krčmá-
řová - WEYDENSTERN, Markéta Brychto-
vá - ADEPTUS-K, Kateřina Vaňková -
CHARISMA.

TOP TEN CUP: Petra Dvořáčková -
ZIFAN (nebo) ORINOKO, Fabrizio Sigis-
mondi - PLESANT (nebo) COME ON
JUNIOR, Ema Jančářová - ATHOS 7,
Libuše Půlpánová - DAF ONDRÁŠ,
Michaela Habásková - SURVIVAL 3,
Michaela Nágrová - COMPAS-K, Eva
Jančaříková - FERRAGAMO 3, Zuzana
Střebáková - TEREZA 3, Milena Sedlá-
řová - ROCK’N ROLL, Lenka Honková -
FANTA 1. Náhradníky jsou: Michaela
Kružíková - PRINT, Alena Zeusová -
LOUTANAS AZ, Květa Krupková -
HSENDY.

Finále Českého drezurního poháru
Chance a.s. se koná v areálu TJ Žižka Pra-
ha na Císařském ostrově ve dnech 28. -
30. září společně s drezurním Finále KMK
2007. Další informace a podrobnosti na
www.tjzizka.wz.cz Jan Žižka
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Kůň 2007
Čtrnáctý ročník výstavy Kůň v Lysé nad

Labem jen potvrdil postavení této akce na
naší hipologické scéně. Pořadatelům přispě-
lo v Lysé téměř tradičně krásné počasí a bra-
nami areálu prošly opět tisíce návštěvníků. Ti
po tři dny sledovali mnoha hodinové progra-
my. Na centrálním předvadišti to byly chova-
telské a sportovní přehlídky, které vyvrcholili
i večerním show, ve výstavních halách pak
sérii přednášek a hlavně celou řadu prodejců
veškerých jezdeckých potřeb a poskytovate-
lů různých služeb. Z Lysé Vám přinášíme
malou fotoreportáž J. Jelínka.

I tentokrát se udělovala ocenění zaslouži-
lým a významným osobnostem. Zpravodaj
Jezdec ocenil dlouholetého publicistu
a spolupracovníka Miroslava Svozila

Foto Magdalena Straková

V pestrém kaleidoskopu odpoledních
vystoupení měl vždy úspěch neúnavný pes
RIKI, který doprovázel Annu Reinbergero-
vou na strakáči WEST

Mezi velkými koňmi byl nejkrásnějším koněm výstavy vyhlášena shirská klisna ZOOparku
v Chomutově, se kterou se pyšnil Roman Pislcejk

Karel Dvořák a Martina Cukrová předváděli se starokladrubským plemeníkem vystoupení v
rytmu španělského flamenga
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Primátor před finále
Seriál pony soutěží O Pohár hl. města

Prahy dříve nazývaný O Pohár náměstka
primátora Prahy se blíží ke svému závěreč-
nému finálovému kolu. To se koná v sobo-
tu 6. října v hale společnosti In Expo Group
na Císařském ostrově a po třetím kole
v Praze Ctěnicích je následující pořadí na
prvních deseti místech: 1. Šašková -
COLIN (20), 2. Tomaidesová - SANDY 1
(17), 3. Vávrová - PATRIK 3 (14), 4.-6.
Novák - BANJO, Mráčková - ALOHA,
Kacoli - CIBI 1 (10), 7.-8. Vávrová - LIMBA
1, Hájková - SABINA 3 (9), 9.-11. Šimáčko-
vá - NOBLESS, Lešetická - KRISTAL, Pav-
líková - GOLDBAR (8).

FEI Test 2007
Téměř ve stejném termínu jako v loň-

ském roce se opět V Hradišťku u Sadské
25. - 26. září sešli drezurní jezdci k mezi-
národnímu měření sil v soutěžích World
Dresage Challenge. Naše skupina č. 6
zahrnuje Estonsko, Litvu, Slovensko a
Lotyšsko. Závod v ČR je letos již čtvrtým v
pořadí a do mozaiky výsledků zbývá již
pouze test ve Vilnijusu (29.-30. září).

Ročník 2006 skončil pro naši republiku
úspěšně, přestože v nejtěžší obtížnosti SG
naše nejlepší dvojice (Ema Jančářová -
ATHOS 7) obsadila až 6. místo ze 14 dvo-
jic (1. Grete Barake z Estonska). Lépe
jsme dopadli v testu A (2. místo Eva Janča-
říková a COURTAGE, 3. místo Jana Per-
níčková - IBRAHIM z 35 dvojic; zvítězila
opět Grete Barake z Estonska). Celkové
vítězství jsme si pak odnesli v testu B díky
Evě Jančaříkové na WORKINGTON (44
dvojic). Úspěšní jsme byli i v soutěži dětí,
ve které máme zatím největší úspěchy.
Zde vyhrál Michal Knoflíček s MÁJ (16 dvo-
jic). Díky velmi dobrým výsledkům z jednot-
livých soutěží tak naše republika získala
i prvenství v soutěži družstev, těsně před
družstvem Estonska (- 0.64%) a družstvem
Lotyšska (- 5.24%). Čtvrtá skončila Litva
a páté Slovensko.

Letošní ročník rozhoduje nám již známý
pan Rolf D. Beutler-Bath z Německa, kte-
rý soudcoval v letošním roce i na MČR
v Mariánských Lázních. Připomínáme jen,
že sám úspěšně jezdil všechny klasické
sedlové disciplíny - všestrannost, parkury
a drezuru ve vysokých soutěžích na
koních, které si sám připravoval.
V Německu je odborným rozhodčím pro
drezurní a skokové závody a od roku
1988 mezinárodním rozhodčím pro dre-
zurní soutěže. Kromě dalších funkcí je

předsedou disciplinární komise Národní
federace Německa.

Hlavním rozhodčím pro letošní ročník je
pak pan Kjell Myhre z Norska, který je od
roku 2000 generálním sekretářem Norské
jezdecké federace. Je mezinárodním roz-
hodčím pro IPEC, Oficálním mezinárodním
rozhodčím FEI pro parajezdectví, má zku-
šenosti z rozhodování závodů CDI***
v Norsku, Německu, Švédsku a Belgii.

Účastníky FEI testu přivítalo v Hradišťku
krásné podzimní počasí a stále se zdokona-
lující areál. Veterinární přejímka byla pozna-
menána opětně katastrofální neznalostí
účastníků. Když si uvědomíme, že vodění
a předvádění koní je součástí ZZVJ a větši-
na mladých účastníků těchto závodů patří do
SCM, tak bylo předvádění koní opravdu
ostudou na mezinárodní úrovni. Vysvětlovat
jezdcům těsně před předvedením koní, co
vlastně mají dělat, je trochu pozdě.

Veterinární přejímkou neprošel jeden
kůň. Ten však přesvědčil při druhé příleži-
tosti v úterý ráno. Při slavnostním zahájení
v hale areálu byli jezdcům nejprve předsta-
veni oba rozhodčí a poté rozhodčím všichni
jezdci, lépe řečeno všechny jezdkyně
a jeden jezdec.

Drezurní soutěže zahájil v úterý 25. září
Test A - Advanced na úrovni stupně -S-.
Do něho bylo přihlášeno 12 dvojic, z nichž
mnohé jsou j iž ověnčeny medailemi
z MČR. Nejlépe si vedla hned první startují-
cí dvojice Kamila Kollárová na ROYAL
DANCER (JK Dřevěný dvůr Baška), která
zvítězila se ziskem 62,714% bodů. Těsně
druhá pak byla Kateřina Říhová na GUAR-
DIAN ANGEL (JK Sant Aventin s 62,429%.

Druhou soutěží byla úloha pro děti, které
byly tentokrát pouze čtyři v čele s několika-
násobnou zlatou medailistkou z MČR
Michalou Jirsovou. Mezi těmito čtyřmi dvo-
jicemi se však rozhodčím nejvíce líbila

Seriál Junior Cup, který je organizován na
Hipodromu v Mostě, dospěl 15.-16. září ke
svému finále. Po šesti kvalifikačních soutě-
žích, které se zde konaly od května do srp-
na, si postup do Velkého finále vybojovala
pětice Nathalie Crnková, Kateřina Mesten-
hauserová, Filip Doležal, Linda Vondráčko-
vá a Pavlína Bielíková. Na tyto jezdce čeka-
lo první kolo -S**- (jezdci Junior Cup
zahojovali jinak otevřenou soutěž) a po té se
o definitivní pořadí utkali
jezdci ve zkrácené soutě-
ži do 140 cm.

Dvojice soutěžících
zvládla obě části bez chy-
by a tak se o vítězství
musela rozeskakovat Nat-
hálie Crnková na LICORI
(JS Bost B) a Filip Dole-
žal s ROCKINA (ČJK Kar-
lovy Vary). Celkovým
vítězstvím své postavení
v letošní sezóně potvrdila
Nathalie   Crnková. Ta
zvládla, již klidné roze-
skakování s nulou, když
před ní startující Fil ip
Doležal nedokončil. Třetí
místo      obsadila Kateři-
na Mestenhauserová na
PAY DAY z JK Mělník
před domácí Pavlínou
Bielíkovou s EXKALIBUR.
Pro pád soutěž nedokon-
čila Linda Vondráčková
s IRLANDIA (Sport. stáj
Vondráček).

Martin Matějka na NOVOHRADSKÝ ADOLPH MM (Eggers-
mann Caro As) zvítězili v závěrečné soutěži -ST**- v Mostě

Opět 
Lamborghini Cup

Pokračování závodů, které proběhnou
opět pod patronací společnosti Bentley
Service s názvem Lamborghini Praha Par-
kur Cup, se konají ve dnech 13.-14. října
v hale jezdecké společnosti Equus Kinský
v Hradištku u Sadské. Opět se tak může-
me těšit na výstavu luxusních automobilů -
tentokrát značek Bentley a Audi. Na pro-
gramu jsou skokové soutěže -Z- až -ST-.
Finanční výhry dosahují téměř 100 000,-
Kč. Závody Bentley Service Parkur Cup
budou spojeny i s doprovodným progra-
mem, v rámci kterého bude v neděli živě
promítána Velká Pardubická. Více informa-
cí o jednotlivých soutěžích naleznete na
www.equinenter.cz

Derby na Gabrielce
V sobotu 13. října pořádá Pražský jezdec-

ký klub Gabrielka další ročník Pražského sko-
kového derby. V kursu parkuru s překážkami
do 120 cm bude využito řada terénních skoků
z bohaté nabídky gabrielského kolbiště. Pro-
tože loňský zkušební ročník byl pořadateli
nazýván jako nultý, měla by se v říjnu 2007
začít na Gabrielce již skutečně nová tradice.
Terénní parkury bývaly ozdobou závěru
sezóny a nepochybujeme, že si pražští
a středočeští jezdci na tuto tradici rychle
zvyknou. Propozice a přihlášky najdete na 
www.gabrielka.unas.cz

Pořadatelé navíc sdělují, že peněžité
ceny byly oproti rozpisu navýšeny na
20 000,-Kč. V loňském zahajovacím roční-
ku zvítězil Jiří Cipra na DAR CHURY.

Finále Junior Cup
V malém finále (-L* + S*-) zvítězila Mile-

na Fialová - POL (JS Fiala) před Anitou
Bačkovskou s DEJDAR (JK Větrný ranč)
a třetí M. Andrásová - CAMEY (Stáj Židovi-
ce). Celková dotace soutěží Junior Cup
byla 120 000,- Kč.

Závěrečnou hlavní soutěž -ST**- pak
vyhrál Martin Matějka - NOVOHRADSKÝ
ADOLPH MM.

Kamila Kotyzová a BELFAST (Stáj Kon-
west). Tato dvojice získala 68,2% a Mi-
chaela Jirsová na GROSSE DAME (Stáj
Jirsová) skončila s 65,6% na 2. místě.

V Testu B na úrovni stupně -L- bylo proti
loňským devíti jen šest dvojic. Z vítězství se
radovala Eva Drozenová s LIMUERIK (JK
IDC Prague), která zvítězila s velkou pře-
vahou s 62,407%.

Do soutěže SG byli přihlášeni pouze dva
koně. Protože se nakonec v pondělí M.
Ryndák a BLACK do Hradištka nedorazil,
máme do mezinárodního hodnocení letos
jediného zástupce. Tím je Tereza Hábová
a ta za své předvedení získala 57,5%
bodů.

Český tým získal do společné soutěže
193,321% a na celkové pořadí si musíme
počkat až jak dopadne závěrečné kolo ve
Vilnijusu.

Třetí den závodů patřil tradičně treninko-
vé „klinice“, při které se rozhodčí jako vždy,
v rámci možného časového prostoru, sna-
žili pomoci jezdcům odhalit některé chyby.

Pavla Loudová
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Dance and Jump nově
v Ostravě!

Obchodní síť Dance and Jump otevírá další ze svých
obchodů, tentokrát v Ostravě. Na ploše 300 metrů čtvereč-
ních, přímo v centru města, na ulici Poděbradova 3003 může-
te od 28. září vybírat zboží od 155 značek jezdeckého obleče-
ní a potřeb. Na slavnostní otevření obchodu je připraveno
mnoho akčních nabídek od těch nejlepších světových firem -
Pikeur, Eskadron, Equiline, USG a dalších. Ke každému
nákupu si navíc v tento den může každý zákazník vybrat
z bohaté nabídky dárků. Otevřeno bude mít nový obchod Po -
Pá od 10 - 19 hodin a v sobotu od 9 - 13 hodin. Na své zákaz-
níky čeká zkušený personál, znalý koňského prostředí, v čele
s Veronikou Pěkníkovou.

Finále Superligy v Barceloně
Finále letošní Superligy se jezdilo 16. září v Barceloně. Německému

staviteli Franku Rothenbergerovi se podařilo vtěsnat na poměrně malé
kolbiště velice náročný parkur. Složitá byla řada začínající stacionátou,
pokračující po sedmi dlouhých cvalových skocích oxerem s malým bazén-
kem a na dalších pět krátkých, vodním příkopem. Mnoho obtíží dělal také
trojskok, vysoký a velice těsný. Tři z jezdců dokázali být bezchybní v obou
kolech. Za obhájením vítězství nakročili suverénně hned v prvním kole
Němci, zatím co jejich teoretičtí konkurenti Švýcaři a Britové obsadili v už
polovině soutěže poslední příčky tabulky.

Detektivka s nečekanou zápletkou byl ale boj o udržení v prestižní sou-
těži. Před závěrečným kolem bylo jasné, že nejvíc namočení jsou Švédo-
vé a jen o něco méně Francouzi. Po prvním kole na tom sice byli Švédové
o jednu chybu lépe, ale to by nestačilo. Odstup čtyř bodů mezi nimi zůstal
i po druhém kole, ale rozhodující se ukázala jiná shozená překážka.
A nebyla to chyba ani francouzská ani švédská, udělal ji Holanďan. Kdyby
ten poslední z nich, Gerco Schröder, dokázal ve druhém kole přejít
s čistým kontem, obsadili by Holanďané druhou příčku a Švédové by
skončili třetí. Tato chyba však srovnala holandské a švédské konto a oba
týmy obsadily současně druhé místo. Švédové tím získali dva zlaté body
závěrečné tabulky navíc. Francouzi v tu chvíli už mohli jenom přihlížet, jak
černě se pro ně soutěž vyvíjí.

Zvítězilo Německo s osmi body: Christian Ahlmann - LORENZO 0/0/,
Thomas Mühlbauer - ASTI SPUMANTE 8/4/, Marco Kutscher - KORNET
OBOLENSKY 0/4/, Marcus Ehning - SANDRO BOY 0/DNS. Druzí byli
současně Holanďané se Švédy (16) a čtvrtí současně Francouzi a USA
(20). V Superlize hostující domácí Španělé na šesté příčce (24), sedmá
Belgie (32), osmé Švýcarsko (36) a skoro tradičně poslední Britové (49).

Vítězný Markus Ehning, setřásl noční můru po vyloučení z ME na
KÜCHENGIRL a po skončení soutěže rozdával úsměvy. „Na letošní
Superligu budu vzpomínat jen v nejlepším. Byl jsem u šesti soutěží a osm-
krát jsem neudělal chybu. Dnes jsem dokonce ani nemusel jít druhé kolo.
Je ohromné, být součástí tohoto týmu“. Nicméně poukázal na to, že mu
bylo sděleno, že není kandidátem na start v Hong Kongu. „Každý ví jak
špatně jsem v Mannheimu dopadl a v německé federaci panuje názor, že
pro OH nemám vhodného koně. Tak jde život.“ konstatoval.

Jak tedy dopadla letos Superliga? Zvítězilo stejně přesvědčivě jako loni
Německo (67,75), druzí byli evropští mistři Holanďané (37,5), třetí Švýcaři
(34,75), čtvrté USA (33,5), pátá Belgie (31,75), šestá Velká Británie
(31,5), zachránilo se sedmé Švédsko (28,5) a sestupuje Francie (27,25).

Na naše CSIO tedy asi nepřijede půvabná Malin Baryard ani senzační
Rolf-Göran Bengtsson, ale třeba se ozve Michael Robert, Herve Godignon,
Florian Angot nebo některý jiný skvělý Francouz. Ale to bude až za rok.
Podrobnosti najdete na www.csiobarcelona.com Václav Dvořák

Mistrem republiky se mezi čtyřmi čtyřspřežími stal Jiří Nesva-
čil st. (Favory Benice)

Mezi dvanácti dvojspřežími se mistrem ČR 2007 stal Josef
Hrouda (Afrodita Němčice)

O mistrovský titul jednospřeží bojovalo 15 jezdců a titul získal
Jiří Koníř (Stáj Koníř Hrádek)

Kočárové medaile
Jezdci spřežení se ke svému boji o národní šampionátové

medaile sešli v Bolehošti - Lipinách ve dnech 14.-16. září. Vedle
tradičních jedno, dvoj a čtyřspřeží se o medaile utkaly dnes již
také obvyklá dvojspřeží pony. Zde získal zlato náš nejlepší pony-
jezdec Jiří Votoupal (JK Moravský Krumlov). Ostatní mistry 2007
představujeme na fotografiích Romany Němcové.
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Sportovní 
kalendáfi

28.-30.9. Mělník Z-T, D/L-S pouze pony
28.-30.9. Prostřední Bečva

ZM-L, D/Z-L + pony
29.-30.9. Praha - Císařský ostrov L-T ČDP
29.9. Přední Lhota Z-L
29.9. Starosedlský Hrádek Z-L
29.-30.9. Kolín Z-ST
29.-30.9. Zduchovice Z-S
29.9. Třeboň ZM-ZL
29.9. Židovice Z-S
29.9. Rapotín D/Z-S
29.9. Brno - Žebětín ZM-L
29.-30.9. Opava - Kateřinky L-ST
29.-30.9. Frenštát pod Radhoštěm V/A-D
29.9. Stružná ZM-S hala
6.10. Praha - Cís. ostrov L-S pouze pony
6.10. Radimovice L-T
6.10. Praha D/Z-S
6.10. Nymburk Komárno ZM-L
6.-7.10. Bernartice Z-L hala
6.10. Louny Z-S
6.10. Deštně v Orl. horách D/Z-S hala
6.10. Vilémov E/L-S
6.-7.10. Opava - Kateřinky Z-S
6.10. Cheb - Háje ZM-ZL
6.-7.10. Dvoreček Z-L
7.10. Praha - Cís. ostrov ZM-ST
7.10. Poděbrady ZM-ST
7.10. Zduchovice ZM-L
13.10. Gabrielka Z-L
13.-14.10. Hořovice Z-ST
13.10. Svinčice Z-S hala
13.10. Vilémov E/Z-ST
13.10. Brno-Veveří Z-S
13.10. Děpoltovice ZM-L
20.10. Mělník D/Z-L
20.-21.10. Všemily Z-ST + pony hala
20.10. Kolesa Z-L
27.10. Svinčice Z-S HALA
27.-28.10. Nová Amerika Z-ST hala
30.-31.10. Pardubice MČR C

Předprodej do
Lipska zahájen

Pro naše fanoušky světového jezdectví
jsou nejlépe dosažitelným západoevrop-
ským Světovým pohárem závody v Lipsku,
které se tentokrát konají 17.-20. ledna
2008, v rámci veletrhu Partner Pferd. Pořa-
datelé již zahájili předprodej vstupenek
a tak pokud se chcete do Lipska po Novém
roce podívat vstupte na stránky veletrhu
www.partner-pferd.de

Mistrovství Evropy
ve všestrannosti
Ve dnech 13. - 16. září se v italském

Pratoni del Vivaro konalo ME ve všestran-
nosti. Pratoni je velmi malá obec cca 30
km jihovýchodně od Říma, kde se nachá-
zí italské federální jezdecké centrum.
Vlastní místo konání šampionátu bylo
stranou centrály, a proto veškeré zázemí
bylo v mobilních stanech. To bylo na úkor
komfortu návštěvníků, neboť ti jistě nelibě
nesli absenci takových technických vymo-
žeností, jako je např. velkoplošná obra-
zovka, která je dnes při obdobných akcích
samozřejmostí. Také návštěvnost byla
nesrovnatelně nižší, než je obvyklé např.
v Německu nebo Velké Británii. Možná
proto i množství různých nabídek v mobil-
ních stanech bylo minimální, nesrovnatel-
né např. s celým stanovým městem růz-
ných prodejců, které bylo např.
v Manheimu při ME ve skákání.

Na startu drezurní zkušky se přestavilo
64 dvojic. Úlohu nejlépe zajela Němka
B. Hoy s RINGWOOD COCKATOO
(27,1 tb.). Druhé místo obsadil Francouz
N. Touzaint na koni GALAN DE SAUVE-
GÉRE (29,4 tb.) před úřadující mistryně
Evropy Zara Phillips s TOY TOWN z VB
(29,8 tb.).

Terénní zkouška obsahovala jen úsek
D o délce 6 020 m s 28 překážkami. Ved-
la po přilehlých pastvinách centrály, kde
byla vybudována celá řada cvičných pře-
kážek různé obtížnosti. Terén byl velmi
kopcovitý, avšak divácky přehledný. Tep-
lota kolem 30 stupňů, vysoká prašnost
a minimální občerstvovací servis však
činily sledování soutěže dosti únavným.

Většina cvičných skoků v areálu byla
ve starém typu, tedy mohutné impozant-
ní skoky se širokým průčelím. Několik
obdobných překážek bylo zařazeno i do
trasy soutěže. Přesto se rozhodovalo
v kombinacích skoků s úzkým průčelím,
jak je to dnes moderní.

Nejvíce problémů však jezdci měli
s dodržením stanoveného času 570
m/min. Náročný terén s výrazným převý-
šením a kombinace skoků s úzkým průče-
lím činil dodržení předepsaného časové-
ho limitu prakticky nemožným. A tak se
podařilo absolvovat terénní zkoušku bez
trestných bodů jen pozdějšímu vítězi,
mistru Evropy z r. 2003 N. Touzaintovi.
Ostatní jezdci měli penalizaci buď za čas,
nebo i za chyby na překážkách, které byly
často způsobeny vyčerpáním koní z úsilí
jezdců o splnění časového limitu. Důsled-
kem toho bylo i nedokončení 20 jezdců.

Závěrečná skoková zkouška byla velmi
smolná pro Z. Phillips, která předvedla
druhou nejlepší terénní jízdu, avšak zasta-
vení na parkuru znamenalo spolu s další
penalizací 19 tr. b. a celkově až 6. místo.

Bezchybný parkur jen potvrdil dosa-
vadní vedoucí pozici N. Touzainta, který
zvítězil zatížen jen penalizací z drezurní
zkoušky. Na 2. místo postoupila Angli-
čanka M. King s CALL AGAIN CAVALI-
ER a 3. místo po jedné chybě na parkuru
obsadila B. Hoy.

V soutěži družstev zvítězilo družstvo
VB před Francií a pořádající Itálií. Na dal-
ších místech se umístilo družstvo Belgie,
ve třech jezdcích startující Dánsko a dále
Švýcarsko. Zbývajících šest družstev sou-
těž nedokončilo, mezi nimi překvapivě
i favorizovaní Němci, kterým nedokončili
dva členové (F. Osholt a H. Romaike).
Držitelka bronzové medaile B. Hoy do
družstva Německa zařazena nebyla.

Z jezdců z východní Evropy zaujal
Polák P. Spisak na koni Weriusz, který
obsadil 13. místo, či Rusové A. Koršunov
na koni Fabij, který obsadil 30. místo,
a V. Martyšev na koni Kinzhal, který
skončil 36. ze 43 dokončivších jezdců. 

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

Hradec po čtvrté
JK v Hradci nad Moravicí byl 15. září pořa-

datelem letos již čtvrtých skokových závodů,
kterých se zúčastnili jezdci severní Moravy
a Slezska. Dopolední nepřízeň počasí a silný
déšť ztížil podmínky pro startující v prvých
dvou soutěžích. V hlavní soutěži -S*- starto-
valo patnáct dvojic. Jen dvě zvládly základní
kolo bez penalizace. V rozeskakování zvítězil
Jiří Hruška na OKLAHOMA A z JK Opava
Kateřinky před Vítem Holým s GLADIOLA
(JK Hřebčín Amona). Třetí skončila Mirosla-
va Heraltová na BESO POR AMOR z TJ
Karina Loučka. -jge-

Podzimní cena
Heroutic

V neděli 16. září se u Neveklova konala
Podzimní cena Heroutic. jezdecké parkuro-
vé závody. Na programu bylo šest soutěží
(tři pro děti od 8 do 16 let na pony a tři pro
jezdce na velkých koních). V hlavní soutěži
(-L*-) si vítězství vybojovala domácí Jana
Perníčková s klisnou JASNOST před
Pavlem Březinou s ENNY (JK Český Dvůr)
a Karolinou Mikšíkovou - MAB
ENERGY’S (JK Všetice).

Závody byly zároveň součástí seriálu
Pony liga 2007, jehož kategorie jsou kromě
jezdců na pony určeny i mladým jezdcům
do 21 let na velkých koních. Při Podzimní
ceně Heroutic se konalo páté kolo. Nejvíce
bodů si z něj odvezli: Pony liga (děti 8 - 12
let na pony) Viktor Trávníček - DRAK 11,
(JK PZOO Chomutov), Pony extraliga (děti
do 16 let na pony) Alena Homolová -
PAMELA 9 (JS Bost) a v kategorii Teenager
(jezdci 12 - 21 let na velkých koních) Jana
Perníčková - JASNOST (JK Heroutice).

V Herouticích se budou letos konat ještě
dvoje závody. V listopadu (17. - 18. 11.) první
halovky a o týden později vyvrcholí heroutic-
ká sezóna při dvoudenním finále seriálu Pony
liga. Atraktivní je zejména finále Pony Extrali-
gy, při kterém si čtyři finalisté mění koně.
Finále je na programu v neděli 25. listopadu.

Průběžné pořadí po 5 kvalifikačních
kolech Pony liga 1. Lucie Přikrylová (Han-
dicap klub Pamír), 2. Ondřej Šrámek (JO
TJ Primátor Litomyšl), 3. Tina Šalková
(Dagmar Šalková-Oxer), Pony Extraliga 1.
Alena Homolová (JS Bost), 2. Lucie Přikry-
lová (Handicap klub Pamír), 3. Johanka
Březinová (JK Redmill), Teenager 1. Jana
Perníčková (JK Heroutice), 2. Barbora
Hudcová (JK Dítě a kůň), 3.ex equo Kateři-
na Jírová, Marie Kovářová, Sandra Tomai-
desová a Anežka Martynková

Nyní se seriál opět přesouvá na severní
Moravu a další kvalifikační kolose koná
v sobotu 6. října v Trojanovicích. Závěreč-
né kolo pak na jezdce čeká v předvečer
finále poslední listopadový víkend v hale
v Herouticích. Při finále budou rozděleny
ceny za více jak 150 tisíc korun!

Ve věku 87 let zemřel 18. září býva-
lý jezdec a drezurní trenér Zdeněk
Beneš. Jen pár dní před svou smrtí
oslavil se svojí ženou Helenou 65.
výročí sňatku. Poslední rozloučení se
Zdeňkem Benešem proběhlo 26. září
v Praze-Strašnicích

Vedoucí jezdkyně seriálu Pony liga a sou-
časně druhá v Extralize Lucie Přikrylová

Vítěz soutěže -S*- v Hradci n. M. Jiří Hruš-
ka - OKLAHOMA A (JK Opava Kateřinky)

Foto J. Gebauer



Prodej sena, slámy,
včetně dopravy. Mělník.

Tel.: 777 234 448

Výsledky
Císařský ostrov 1.-2.9. -Z- (49) 1.

Tichá - TRENING (JS Mykonos Telč), -
stup. obt. do 110 cm- (65) 1. Štýrská -
AMOR 5 (Jezdecké Centrum Zájezd), -
stup. obt. do 120 cm- (42) 1. Poláková -
MAX-A (JK Kocanda), 2. Marková - CRA-
KEN Equistro (JS Remark), 3. Zvára -
LIZARAZU (JS Císařský Ostrov), -stup.
obt- (24) 1. Štětina - FREDERICUS-S (JS
Schneider), -ZL- (19) 1. Plachý - CHAN-
TAL 2 (JK Poděbrady), -S*- (12) 1. Poláko-
vá - MAX-A (JK Kocanda), 2. Marková -
CRAKEN Equistro (JS Remark), 3. Hatla -
KARLA (Horse Academy), -S*- 1. Štětina -
FREDERICUS-S (JS Schneider), 2. Zvára
- GRANDE DAME Z (JS Císařský ostrov),
3. Studnička - GODDESS (Jezdecké cent-
rum Zájezd), -ST*- (14) 1. Chelberg -
ADLON 58 (JS Císařský ostrov), 2. Opatr-

ná - BOXER (JS Opatrný Hořovice), 3. Klí-
mová - ELEN 1 (SS FCC), 4. Chelberg -
BEACH GIRL (JS Císařský ostrov), 5.
Polák - SANTANA 2 (JK Kocanda).

Dubicko 1. - 2.9. Cena Háje -LP- 1.
Dostálová - CIT 1 (Pony klub Olešnice), -
SP- 1. Vachutková - PEGAS 12 (JO Dubic-
ko), dvouf. sk. 100/110 1. Skřivan -
ODYSSEA (Stáj Manon), -ZL- 1. Holušová
- NAIROB (SK Starý Mlýn Opava-Kylešovi-
ce), -L**- 1. Vachutková - VIOLA 6 (JO
Dubicko), 2. Mráčková - ATOS (JK Mahu
Modřice), 3. Skřivan - CLINTINO (Stáj
Manon), -SP- 1. Vachutková - PEGAS 12
(JO Dubicko), 2. Jelínková - ROCKY
NAVAJO (JK Sever Brno), 3. Jurečková -
KENY 3 (JK Nové Dvory F-M), -STP- 1.
Maludová - GWENLLAN MELERI (Hipo-
klub Natur), 2. Vachutková - PEGAS 1 (JO
Dubicko), 3. Jelínková - ROCKY NAVAJO
(JK Sever Brno), dvouf. sk. 110/120 1.
Dvořáková - SAFÍR 14 (JK Mahu Modřice),
-L**- 1. Vachutka ml. - DÁREK (JO Dubic-
ko), 2. Mráčková - ATOS (JK Mahu Modři-
ce), 3. Flisníková - EURA (JK Equiteam
Flisník), -S**- 1. Vachutková - KORNET 1
(JO Dubicko), 2. Minxová - SAMBOCCO
(JK Sana), 3. R. Doležal -
CARIDOR/CALYPSON (JK Hřebčín
Suchá), -ST**- 1. Vachutková - KORNET 1
(JO Dubicko), 2. Malý - HVĚZDA 4 (Stáj
Montana), 3. R. Doležal -
CARIDOR/CALYPSON (JK Hřebčín
Suchá).

Ústí nad Labem 8.9. -ZLP- (6) 1.
Kacoli - CIBI 1 (Parkur klub Děčín), -dvouf.
sk. 100/110 cm- (35) 1. Holotíková - PAO-
LA 1 (JK PZOO Chomutov), -stup. obt. do
120 cm- (26) 1. Bártová - MISTRÁL 2 (TJ
Tatran Ústní n. L.), 2. Švehlová - BLACK
AND WHITE 1 (Stará Boleslav), 3. Miňov-
ská - ESMERALDA 2 (TJ Bořeň Svinčice),
-L**- (18) 1. Vávra - DUNA (TJ Bořeň Svin-
čice), 2. Starečková - PATROSCA (JS
Niky), 3. Starečková - HARIS 1 (JS Niky), -
S*- (11) 1. Eisemennová - CATCH ME IF
YOU CAN (TJ Tatran Ústí n. L.), 2. Eise-
mennová - SCATMAN (TJ Tatran Ústí n.
L.), 3. Starečková - HARIS 1 (JS

Niky).Přední Kopanina 15.9. drezura -
L0+L1- (11) 1. Půlpánová - ORIELA KIN-
SKÁ (TJ Equus Kinsky), 2. Marešová -
SAN-LI-PAS (TJ Bořeň Svinčice), 3. Mare-
šová - LUCKY LIFE (TJ Bořeň Svinčice), -
IM1+IM1- (5) 1. Kadlecová - HORALKA
(TJJ Přední Kopanina), 2. Knit lová -
HOMÉR 1 (JS Císařský ostrov), 3. Střebá-
ková - TEREZA 3 (JK Iluze Makotřasy), -
GP/B+vGP- (7) 1. Kadlecová - HORO-
SKOP (TJJ Přední Kopanina), 2. Zeusová
- LOUTANAS (JS Císařský ostrov) 3. Rött-
gen - WILLIAM (GER).

Mažice 8.9. -Z- (42) 1. Vávrová -
GAMONA (Mazva Čakov), -ZL- (48) 1.
Kolářová - SATURNA (JK Dobrošov), -L-
(21) 1. Nagyová - HARRY POTTER (JK
Dani Zbožnice), 2. Čoudek - BELLS (JO
Blaťák Mažice), 3. Rosecká - CAPTAIN’S
CARTZOUCHE (ZS Dynín), -S- (10) 1.
Nagyová - HARRY POTTER (JK Dani
Zbožnice), 2. Hanušová - ATLANTA 10 (JS
Ohrazenice), 3. Rosecká - CAPTAIN ’S
CARTZOUCHE (ZS Dynín).

Pardubice 10.-12.8. MČR pony -dre-
zura 8-12 let- (7) 1. Rousová - HURRY UP
(JK R+K Řisuty), 2. Dostálová - CIT 1
(Pony klub Olešnice), 3. Kočí - BARON 12
(JK Caballo Křelov), -drezura 8-12 let- (5)
1. Havlíčková - TIM (JK Jen pro radost), 2.
Matoušková - BAILEYS (Pardubický jez-
decký klub), 3. Nováček - ŠERPA - FLORI-
MA (JS Nováček), -drezura 13-16 let- (10)
1. Kotyzová - CIPÍSEK (JK Stáj Adam), 2.
Jelínková - ROCKY NAVAJO (JK Sever
Brno), 3. Vranková - BERTÍK (JK Aleko), -
parkur 8-12 let, pony S+A- (21) 1. Škan-
derová - LÍZA 1 (JK Javorový), 2. Hrudko-
vá - FÍK 2 (JK Mělník), 3. Brodská -
GLADIATOR 1 (JK Hubert Přítoky), -par-
kur 8-12 let, pony do 148cm- (13) 1. Při-
krylová - BELTIN (Handicap klub Pamír), 2.
Pavlíková - CIPÍSEK (JK Farma Všemily),
3. Půlpánová - NIGHTBEAUTY (JK Benát-
ky u Sázavy), -parkur 13-16 let, pony do
148cm- (29) 1. Vávrová - LIMBA 1 (JS
Mazva Čakov), 2. Vachutková - PEGAS
(JO Dubicko), 3. Martynková - FANY 6
(Stáj JLB Komorní Lhotka).

Prodám 4-letou klisnu, hol-
štýnku po Canturo, přijež-
děná, výborná ve skoku,
vhodná pro juniora.

Tel. 605 502 725.

VFU Brno ŠZP Nový Jičín
provoz chovu koní v Novém Jičíně - Žilině pořádá 

v sobotu dne 20. října 2007 
od 12.00 hodin ve svém areálu

CHOVATELSKÝ DEN 
S NABÍDKOU KONÍ K PRODEJI

Na programu bude předvedení plemenných hřebců,
předvedení klisen základního stáda a dvouletých klisen,
předvedení potomstva po hřebci FEDERWEISSER,
ukázka skoku ve volnosti, prohlídka koní ve stáji a před-
vedení všech prodejných koní. Bohaté občerstvení bude
zajištěno. Srdečně zve vedoucí provozu chovu koní
Jana Lošáková

Jednou z posledních příležitos-
tí před Finále Českého drezur-
ního poháru v Praze (29.-30.
září) byly závody v Brně na
Panské Líše. Zde byla v úrovni
-ZL- a -L- nejlepší Daniela Kře-
menová na COLADAS z JK
Hřebčína v Albertovci
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Loštice 14.-16.9. všestrannost -Z- (28)
1. Sůrová - REBELLION 1 (Stáj Vasury), -
ZL- (15) 1. Konečný - FLEJTA (JO Pegas),
-CNC*- (20) 1. Hájková - WIDAR (JK Far-
ma pod Lípou), 2. Borovcová - ELÁN 2
(Flamenco), 3. Slavík - EFEKT 2 (JK MZLU
v Brně), -MČR pony- děti 10-12 let (7) 1.
Vlášková - BAK 1 (TJ Hřebčín Kubišta), 2.
Dostálová - CIT 1 (Pony club Olešnice), 3.
Kolářová - PRIM 2 (JK Betty), -MČR pony-
děti 13-16 let (14) 1. Příhodová - IBALGIN
FAST (JK PAM), 2. Pažoudková - LIPAN
(JS Alfa), 3. Mazalová - ANGELIKA 6 (JK
PAM).

Heřmanův Městec 22.9. terénní parkur
-Z- (21) 1. Myška - DRAČICE (JO Albert
Stolany), -L- (12) 1. Holec - LONGPRÉ-K
(TJ Hřebčín Slatiňany), 2. Slavíková -
FLUT (JO Albert Stolany), 3. Cipra - DAR
CHURY (JK Pastviny), -jednospřeží- (6) 1.
Kurka (Stáj 3K Přední Lhota), -dvojspřeží-
(3) 1. Myška (TJ Hřebčín Slatiňany).

Bolehošť-Lipiny 14.-16.9. MČR -jed-
nospřeží- (15) 1. Koníř (Stáj Koníř Hrá-
dek), 2. Exnar (JK Hřebčín FAVORY), 3.
Slicho (JO Athos), -dvojspřeží pony- (6)
1. Votoupal (JK Moravský Krumlov), 2.
Hladík (JK Boharyně), 3. Pospíšilová (JK
Boharyně), -dvojspřeží- (12) 1. Hrouda
(SK Stáj Afrodita Němčice), 2. Nesvačil (JK
NH Kladruby n. L), 3. Jirgala (JK Hřebčín
Albertovec), -čtyřspřeží- (4) 1. Nesvačil
(JK Hřebčín FAVORY), 2. Jirásek (JK
Robousy), 3. Vozáb (JK NH Kladruby n. L),
VčO -dvojspřeží pony- (5) 1. Hladík (JK
Boharyně), 2. Pospíšilová (JK Boharyně),
3. Prášek (JK Robousy), -jednospřeží- (5)
1. Koníř (Stáj Koníř Hrádek), 2. Jadrníček
(JK NH Kladruby n. L.), 3. Dušková (JK
Robousy), -dvojspřeží- (5) 1. Nesvačil (JK
NH Kladruby n. L), 2. Soukup (JK Bohusla-
vice nad Metují), 3. Groul (JK Boharyně).

Hradec n. M. 15. 9. dvouf. sk. 100/110
(24) 1. Tošenovská - DIANA 21 (JK Svébo-
hov), 110/120 (42) 1. Jäger - GEREMI
(Empresa Dolní Benešov), -L*- (29) 1.
Jäger - GEREMI (Espresa Dolní Benešov),
2. Krhutová - TERCIER (Sn. Frenštát
p.R.), 3. Heraltová - BESO POR AMOR
(TJ Karina Loučka), -S*- (15) 1. Hruška -
OKLAHOMA A (JK Opava Kateřinky), 2.
Holý - GLADIOLA (JK Hřebčín Amona), 3.
Heraltová - BESO POR AMOR (TJ Karina
Loučka), -ZP- (3) 1. Bužková - MARKYZA
3 (JK Trojanovice), -ZLP- (6) 1. Dobiášová

- SINGRID HB (JK Trojanovice), -LP- (9) 1.
Horáková - NERO 12 (JK Trojanovice), -
SP- (6) 1. Šalková - GERA 1 (Dagmar Šal-
ková-Oxer).

Brno 21. - 22. 9. -ZM- (12) 1. Slezák -
HARIS 2 (Misl Modřice), dvouf. sk.
100/110 (46) 1. Urbanová - FONTÉN (JK
Union), -ZL- finále 5 (51) 1. Dvořáková -
SAFÍR 14 (JK Mahu Modřice), -L**- (35) 1.
Mráčková - ATOS (JK Mahu Modřice), 2.
Přibyl - LORENZO (Arc.Engin.Czech), 3.
Staňová - NIKOL 1 (JS Fresta Brno), -S**-
(16) 1. Staňová - NIKOL 1 (JS Fresta
Brno), 2. Tretera - NATAL (SS Tretera), 3.
Mráčková -ATOS (JK Mahu Modřice), -ZM-
lim. čas (6) 1. Rubíčková - SILVER BOZ
/LUK8ŠEK(JK Fany Hostěnice), dvouf. sk.
100/110 (27) 1. Kudlová - TARA (Sloven-
sko), -ZL- (37) 1. Nahodilová - JACKIE 1
(Stal CEKA), -L*- (34) 1. Trunkátová -
KATY (JK Taur), 2. Přibyl - ARON
(Arc.Engin.Czech), 3. Mikliš - LOTOS 2
(VSK VFU Brno), post. obt. do 140 (12) 1.
Staňová - NIKOL 1 (JS Fresta Brno), 2.
Klár - VENDY 3 (JK Agrostyl Otice), 3. Mik-
liš - LOTOS 2 (VSK VFU Brno).

Most 15.-16.9. -ZL- (59) 1. Hájková -
SABINA (JK Mělník), -L- (51) 1. Mazánko-
vá - LEA 2 (Inest Servis), 2. Zvára -
CELESTA Kalek (JS Císařský ostrov), 3.
Nováková - FOR (Louny), -S**- (30) 1.
Crnková - KASPBERY (JS Bost B), 2. Holí-
ková - FABIENNE (Dani Zbožnice), 3.
Mazánková - SHANTE (Inest Servis), finá-
le Junior Cup (5) -S+zkrácené -ST- 1.
Crnková - LICORI (JS Bost B), 2. Doležal -
ROCKINA (ČJK KV), 3. Mestenhauserová
- PAY DAY (JK Mělník), -ZL- (27) 1. Vaš-
kovská - MÍSTY (Větrný ranč Rychnov),
stupň. obt. do 110 (52) 1. Pálková - NELA
2 (JK Velvary), -L- (66) 1. Matějka -
LEWEX PIRA MM, 2. Matějka - SELONA
LIFE MM (Eggersmann Caro As), 3. Zvára
- LARAMON (JS Císařský ostrov), -S**-
(50) 1. Tesárek - ANNIE (Stáj Tesárek), 2.
Stružinská - LIPKA UNIREN (Gasstr), 3.
Zvára - GRANDE DAME Z (JS Císařský
ostrov), -ST**- (34) 1. Matějka - NOVO-
HRADSKÝ ADOLPH MM (Eggersmann
Caro As), 2. Tesárek - ANNIE (Stáj Tesá-
rek), 3. Crnková - LICORI (JS Bost B), 4.
Mazánková - SHERON (Inest Servis), 5.
Vondráček - ARGON 1 (Stáj Vondráček), -
ZL+ZL- (23) 1. Bieliková N. - MALIBU
(Hipodrom Most).

Nabízím výrobu 
venkovních a vnitřních boxů, okna, vrata, žlaby, přístřešky, parkurové překážky, kotce pro psy atd.

Pronájem turnajových boxů. Tel: 728 162 407


