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Bentley Praha Parkur Cup
Od pátku 16. října byla v Hradištku u Sadské zahájena halová sezóna 2009/2010.
Dnes již tradiční Bentley Praha Parkur Cup
zahajoval seriál halových závodů na Hradištku Elite Tour a byl obohacen i o 1. ročník
Středoevropského šampionátu mladých koní.

Středoevropský šampionát
Iniciátorem setkání a porovnání tří resp.
čtyř ročníků koní Slovenska, Polska,
Rakouska a Maďarska byly Svazy slovenského teplokrevníka chovaného v Čechách
a Svaz koní Kinských. Středoevropský
šampionát navazuje na Český a Moravský
šampionát mladých koní. K iniciativě se
zatím oficiálně pořadatelsky nepřipojil Svaz
Foto K. Návojová

českého teplokrevníka, a tak plemeno ČT
mohlo v šampionátu startovat jen na základě iniciativy samotných majitelů.
Pořadatelé obeslali jak po linii chovatelských svazů tak po linii národních federací
všechny čtyři země s žádostí o vyslání
sedmi nejlepších koní do každého ročníku.
Nikdo neočekával, že pilotní ročník se setká s bouřlivým ohlasem, ale i tak pořadatele překvapilo, že z maďarské strany nedorazila vůbec žádná odpověď.
Ze zbylých tří zemí byla přislíbena účast,
ale termínové změny na poslední chvíli
a hlavně středoevropská sněhová kalamita
z účasti většinu zájemců odradila. K chovatelským soutěžím se tak nakonec dostavila
velmi slušná reprezentace ze Slovenska
a jediný polský jezdec se dvěma koňmi do
soutěže 5letých a 6letých.

Chceš vědět? Poslouchej!
Nedávno jsme na stránkách Jezdce
podrobili kritice obecnou praxi českých
závodů, při kterých nejsou na startovních
listinách ani výsledcích přinášeny informace o plemenné příslušnosti, stáří a původu
koní. Bohužel zatím si nikdo nevzal naši
výtku k srdci, a tak i na speciálně chovatelské soutěži byli diváci odkázáni pouze na
komentář hlasatele. K tomu přizvali pořadatelé Jana Chýleho, který odvedl poctivou
práci a diváky s požadovanými informacemi seznámil. Kdo však chvíli chyběl, či si
něco nezapamatoval, byl opět ztracen.
Informace o původu či plemenné příslušnosti by si tak nyní může komplikovaně
vyhledávat na internetu.

Kamil si to užil

Velmi úspěšný v 1. Středoevropském finále
mladých koní byl Kamil Papoušek. Mezi čtyřletými skončil na CRY FOR ME (Bost Praha)
druhý, pětileté se STARNATO (Srnín) a šesti a sedmileté na BAXTER (Srnín) vyhrál.
V pětiletých ještě na BEL CANTO Hradiště
(foto) obsadil 5. místo a tento kůň zaujal především proto, že je produktem vítěze Velké
ceny CARUSO 279.

Při absenci ostatních zahraničních týmů
bylo zřejmé, že 1. ročník Středoevropského šampionátu mladých koní nabídne srovnání českých a slovenských koní. Z tohoto
srovnání vyšli jasně lépe čeští majitelé
a čeští jezdci. Zástupců ze Slovenska startovali čtyři v soutěži 4letých, mezi 5letými
deset a k soutěži 6 a 7letých přijelo do
Hradištka pět Slováků. Ve všech třech
kategoriích obsadili třetí příčky za koňmi
a jezdci z ČR.
Skutečně si užil soutěže čerstvý otec
Kamil Papoušek, který vyhrál 5leté (STARNATTO hann. po Stakatto) a 6 - 7leté
(BAXTER, ČT po Baxte de Qettehou - SF)
a mezi 4letými skončil na CRY FOR ME
(holšt. po Catoki) na 2. místě. Zde se musel

Foto K. Návojová

Aleš Opatrný na CARUSO 279 zvítězil
v Hradištku ve Velké ceně
sklonit pouze před CORÁLIE (po Corádo II)
s Terezou Veselou (Libchavy), která byla
po dvou bezchybných kolech (-ZL+ZL-)
v rozeskakování pěti dvojic jasně nejrychlejší. Mezi 5letými (-L*+L*-) se Kamil utkal
o prvenství v rozeskakování 10 dvojic
a mezi 6 a 7letými (-S*+S*-) se o vítězství
utkalo opět pět dvakrát bezchybných koní.
V každém případě organizátoři Šampionátu získali první ostruhy. V sobotu byl
v Hradištku přítomen i u nás dobře známý
internacionál Rakušan Rudiger Wassibauer, který je i trenérem polských jezdců.
I jemu se myšlenka šampionátu a prostředí
v Hradištku líbily a přislíbil pro příští rok
organizátorům 2. ročníku Středoevropského šampionátu mladých koní maximální
pomoc jak v Polsku, tak v Rakousku.

Dvě haly jsou nutné
Pořadatelská praxe již dlouhodobě prokázala, že vlastnit jednu byť luxusní halu
pro pořadatelství halových závodů nestačí.
V případě extrémní nepřízně je absurdní,
aby soutěž probíhala v konfortu zastřešeného kolbiště, ale výrazně delší příprava
v dešti, blátě či mrazu. Věděli to i pořadatelé Bentley Praha Parkur Cup, kterými byla
pořadatelská dvojice Michal Špaček a Karel
Coufal. Oba jsou protagonisté nově založené společnosti 4JUMP, která bude v příštím
roce pořadatelem poděbradského CSIO.
(Pokračování na str. 2)
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ka startujících postoupila
do rozeskakování.
Zde v šestici bezchybných zcela jasně dominoval Aleš Opatrný
a CARUSO, kteří zvítězili
o více jak tři vteřiny před
Sergejem Motyginem na
ZOE DE LIEBRI Z (JK
Všetice). Na dalších místech skončil jeho stájový
kolega Jiří Papoušek se
STAKKATA před Zdeňkem Žílou na EIBISCH II
(Mustang). Další dvě
místa již patřila stejným
jezdcům, když pátý byl
A,. Opatrný a LUCKY
LIFESTYLE a šestý Z.
Žíla
na
AL CAMPO/2920.

Bentley Praha...
Dokončení ze str. 1
I proto byla jejich organizační práce pečlivě
sledována. Především oni tak byli zklamáni,
když v průběhu září zjistili, že slibovaná
druhá hala se do závodů nestihne zastřešit.
Středisko Jezdecké školy Equus Kinský
v Hradištku roste do skutečně velkolepého
jezdeckého centra. Dodělány jsou stáje,
klubovny a i samotná hala je příjemná i se
zázemím pro diváky. Nyní je před dokončením i druhá hala a komfort střediska bude
téměř dokonalý. Bohužel při zahajovacích
závodech série Elite Tour si tento luxus
soutěžící neužili. Navíc extrémně špatné
počasí celou situaci neúměrně zdramatizovalo. A tak zatímco ještě před několika dny
jsme si užívali téměř nekonečného léta,
o to větší intenzitou vtrhla o víkendu
16.-18. října do střední Evropy zima. Zvláště nešťastní byli vedle pořadatelů i severomoravští jezdci, kteří v domnění dvou hal
výrazně podcenili své zimní výbavy.
V průběhu závodů však všichni startující
viděli, že se pořadatelé s obrovským nasazením snažili negativní dopady ukrutného
počasí zmírnit, a tak většina vyplývající
útrapy a nepohodlí velkoryse snesla.
V každém případě však zaznělo, že za
měsíc při dalším pokračování Elite Tour již
musí být hala hotova, jinak by nebylo možné soutěže zorganizovat.

Logo CSIO 2010
Závody byly pro organizátory vítanou příležitostí k představení nového loga CSIO.
To zdobilo většinu oficiálních tiskovin, které
byly zpracovány na vysoké úrovni.

Začal sen o Světových hrách?
Většina odborníků pohybujících se v prostředí skokového sportu však byla v Hradištku zvědava na představení nové akvizice
stáje Aleše Opatrného. Již před několika
dny se naší zemí rozeběhla zpráva, že stáj
Bost Praha B. Starnovského získala v SRN
významného koně, který byl i na OH
v Hong Kongu.
Bentley Praha Parkur Cup přinesla do
těchto zákulisně předávaných informací
jasno. Jedná se o 13letého holštýnského
plemeníka CARUSO 279 (Caretino z m: po
Capitol), který se skutečně na OH v Hong
Kongu kvalifikoval. V Číně i byl, ale pouze
v roli náhradníka za tým Saudské Arábie.
V jeho sedle byl nejprve jezdec se
zvláštním jménem Boubouh, který na jeho
hřbetě startoval většinou na dvou a tříhvězdových CSI. Na svém kontě má dvojice
i loňské vítězství při CSI** v portugalském
Comportu. Boubouha pak vystřídal Adnan
Al Baitony, který se na CARUSO objevil
např. i při Poháru národů při CSIO 5*
Lumen v květnu loňského roku. Saudská
Arábie se sice do druhého kola nedostala,
ale tato dvojice dokončila první kolo s 5 tr.
body. Se zajímavých soutěží ještě zmiňme
alespoň start při GP CSI 4* Franconville
(FRA), s výsledkem 22 body či závěrečný
start v Grand Prix CSI 4* Geesteren (NED)
11. července, kdy dokončili s 10 tr. body.
V každém případě se jedná po dlouhé

Zima začala
Zima tedy definitivně
Nedostavěná hala značně zkomplikovala pořadatelů i jezdcům
začala i halovými soutěcelé závody
žemi. Doufejme, že pro
příští podnik Elite Tour bude druhá hala
době o koně s velkou zkušeností a s Alehotova, ale již i zahajovací závody ukázašem Opatrným věřme i ještě se slušnou
ly, že tým společnosti 4JUMP je schopen
budoucností. První zprávy hovoří i o velmi
organizace velkých závodů. Zima v Hradobrém zdravotním stavu, a tak doufejme
dištku mu jistě přinese i další potřebné
v další kolo spolupráce tandemu Starnovzkušennosti. V neposlední řadě je také
ský - Opatrný, která jak víme přinesla ČR
nutné zmínit osobu Aleše Suchánka, ktev roce 2000 i evropský titul. Bylo by krásrý opět zvládl moderátorskou roli výborně
né pokračovat o deset let později opět na
a byl tahounem celých závodů.
velkých soutěžích. Na jejich konci by
Cyril Neumann
mohly být i Světové jezdecké hry v Kentucky.

CARUSO si hrál
K závěrečné Velké
ceně (-ST*-) nastoupilo
28 dvojic. Dvojice Ludvík
Jandourek st. a Michal
Moudrý připravila koním
nekomplikovaný kurs
s distancemi na dlouhých stěnách. Jezdcům
dělala potíže snad jen
distance po oxeru na tři
cvalové skoky dopředu
ke dvojskoku, který začínal kolmým skokem.
Kdo přidal bez otěže
chyboval.
Kurs však pro většinu
zkušených
jezdců
nepředstavoval žádný Dekorování vítězného Aleše Opatrného ozdobil svoji přítomproblém a plná patnáct- ností i královéhradecký biskup mons. Dominik Duka
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Neporazitelný Daniel Etter
Uplynul
jen
týden od úspěšné
premiéry v Oslu
a už tu byla další
velká podívaná.
Tentokrát v hlavním městě Finska, v Helsinkách.
Parkur
stavěl i z našich
CSIO dobře známý Němec Olaf
Petersen. S jeho
technickým kurzem na menším kolbišti měli
méně ostřílení jezdci docela problémy
a napjatý čas neumožňoval žádné spekulace. Jezdecká konkurence byla tentokrát
o poznání slabší než v úvodním kole, ale
i tak si diváci přišli na své. Na startu se
představilo čtyřicet jezdců reprezentujících
osmnáct národů a deset bezchybných
postoupilo do rozeskakování. Zde znovu triumfoval Švýcar Daniel Etter s jedním
z posledních Polydorů, 13letým vesfálským
valachem PEU A PEU. Přestože startoval
jako třetí, jel naplno a výsledek byl skvělý
– 0/36,80. Nejblíže se k němu přiblížila
v Holandsku působící Američanka Lauren
Hough s belgickým val. QUICK STUDY
(Quick Star) - 0/37,08. Třetí skončil Holanďan Erik van der Vleuten s 10letým VDLGROEP TOMBOY (Emilion) - 0/38,17. Čtvrtý
byl nenápadný Švéd Svante Johansson na
hanoverském hřebci SAINT AMOUR 1125
(Stakkato) - 0/38,44 a pátý Marko Kutcher
s impozantním běloušem CORNET OBOLENSKY (Clinton) - 0/39,87. Šestá skončila

Irka Jessica Kürten na 9leté oldenburské
ryzce CASTLE FORBES COSMA (Couleur
Rubin) - 4/37,60.
„Jsem velmi šťastný a je to pro mě pocta, že mohu jezdit koně jako Peu a Peu.
S ním jsem už potřetí zvítězil ve Světovém
poháru. Na jaře jsme vyhráli poslední kolo
v s’Hertogenbosch a tím jsme se kvalifikovali do finále a teď na podzim i obě dosavadní kvalifikace. Dnes jsem šel docela
brzy v rozeskakování a zatím nebylo moc
čistých. Tak jsem zkusil dostat pod tlak ty
co startovali za mnou. Jak se ukázalo, byla
to správná taktika. Musím přiznat, že jsem
Lauren Hough sledoval s velkými obavami,
ale naštěstí můj čas byl o pár zlomků vteřiny lepší," řekl Daniel Etter. „Finále tohoto
ročníku bude v Ženevě a to je jen hodinu
cesty od mého domova."
Velkou cenu vyhrál Ludger Beerbaum
(GER) s 10letým francouzským hřebcem
LAVILLON (Diamant de Semilly), druhý byl
Pius Schwitzer (SUI) s holštýnským běloušem BMC LOVING DANCER (La Zarras)
a třetí Clarissa Crotta (SUI) s 8letým hřebcem MAGNUS ROMEO (Royal Feu).
Celkový počet návštěvníků v helsinské
aréně byl letos 42.078. V sobotu bylo
vyprodáno během Velké ceny a nedělní
Světový pohár vidělo 6 000 diváků. Jak
řekl Tom Gordin, ředitel závodů, kvůli aktuální recesi, budou muset organizátoři zvažovat budoucnost tohoto konkůru.
Další zajímavosti najdete na
www.helsinkihorseshow.fi
Příští kolo je 1. listopadu ve francouzském Lyonu.

CDI***-W Kaposvar

mezinárodních závodech zatím pouze
Hana Vašáryová s RICCO - 69,100% při
CDI Brno 2007). ATHOS získal známku
o tři procenta nižší, ale výsledek 65,850%
stačil i tak na pěkné 5. místo.
Velká runda měla v každé soutěži jiného
vítěze. V soutěži Grand Prix zvítězil Michal
Rapcewicz na RANDON (69,064%),
v Grand Prix Special Sylvia Zimmer s PRIBOY (66,583%) a volnou jízdu Grand Prix
získal úchvatnou jízdou Rakušan Peter
Gmoser na COINTREAU (73,700%).
Domácí miláček Maďar Robert Acs sklidil
na WEINZAUBER sice největší aplaus
publika, ale musel se jak v Grand Prix, tak
ve volné jízdě spokojit „jen” se 3. místem.
David Šorm

Ve třech evropských městech pokračovaly o víkendu 9. - 11. října kvalifikační
závody CDI-W Světového poháru v drezuře. V Oslu, Salzburgu a maďarském Kaposvaru. Tam se vypravili i čeští jezdci Fabrizio Sigismondi a Ema Jančářová. Na
drezurním obdélníku se sešli jezdci Německa, Švýcarska, Rakouska, Kanady, Ruska,
Rumunska, Francie a domácího Maďarska.
Naši jezdci se účastnili opět Malé rundy.
Páteční zahajovací úlohu St. Georges zvládl lépe Fabrizio Sigismondi na CHAMBERLAIN, kdy s 63,842% obsadil 6. příčku,
Ema Jančářová a ATHOS skončili devátí.
Úlohu opanovala, stejně jako na CDI-W ve
Wroclawi, Sylvia Zimmer z Německa na
BROADWAY s 69,053% a na SANTIAGO
(2.místo). Třetí skončila Ruska Lipatova na
FIREBALL.
Stejná trojice vévodila i sobotní IM I 2009.
Hned za nimi se ale umístili naši drezuristé.
F. Sigismondi obsadili 4. příčku (64,368%)
a E. Jančářová skončila s malým odstupem na 5. místě. Oba naši jezdci tak
s přehledem porazili kromě jiných i všechny své maďarské soupeře, jako např.
Z. Dallos na RIVERSTAR či C. Szokola na
CARNEVAL. Umístění našich jezdců znamenalo postup do finále.
Program volných jízd začala domácí
Zsofia Dallos na RIVERSTAR. Její hodnocení bylo vzhledem k předvedenému výkonu velmi vysoké a s 69,850% dlouho držela první příčku. Teprve Němka Zimmer (1.
místo - 72,100%) a Ruska Lipatova (2. místo - 69,950%) ji dokázaly předstihnout.
Souboj o další příčky pak probíhal mezi
českými jezdci. CHAMBERLAIN s Fabriziem Sigismondim zajeli velmi dobrý kür
a i přes jednu pokaženou piruetu dosáhli
konečného hodnocení 68,800%. (Vyššího
hodnocení dosáhla mezi českými jezdci na

Foto: D. Šorm

Fabricio Sigismondi - CHAMBERLAIN
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V Oslu zvítězili
Švýcaři
První ze třinácti kvalifikací Světového
poháru se jezdila 11.října ve výstavné,
nedávno otevřené Telenor soccer aréně na
předměstí Osla. Bohužel, hala nebyla příliš
zaplněná. O první weltcupové body byl ze
strany jezdců velký zájem a do hlavního
norského města se sjela nebývale dobrá
konkurence. Na startu se představilo hned
čtrnáct jezdců z první světové dvacítky,
kompletní mistrovský tým z nedávného
ME, úřadující individuální mistři světa,
Evropy a nechyběl ani olympijský vítěz.
Autorem docela náročného parkuru na
začátek halové sezóny, byl domácí stavitel
Anders Hafskjold. Na prostorném kolbišti
stálo několik obtížných kombinací a skoky
dosahovaly až 160 cm. Bylo znát, že přechod do haly dělal některým koním docela
problémy. Chyby udělali takoví jezdci jako
Rodrigo Pessoa, Albert Zoer, Timothee
Anciaume, Jeroen Dubbeldam, Ludger
Beerbaum, Edwina Alexander, Pénélope
Leprevost, Jessica Kürten, Jos Lansink,
Rolf-Göran Bengtsson, Steve Guerdat,
Kevin Staut a další.
Do rozeskakování se dostalo dvanáct
dvojic a šest z nich zůstalo bez chyby
i zde. Skvělou formu z ME si drží švýcarští
reprezentanti. Zvítězil Daniel Etter s báječným vestfálským valachem PEU a PEU
(Polydor) 0/35,37. Druhou nejrychlejší jízdu
předvedl jeho krajan Pius Schwitzer na
12letém obratném hnědákovi ULYSSE
(Non Stop). Třetí místo získal Francouz
Patrice Delaveau s 11letou KATCHINA
MAIL (Calvaro) 0/36,33 a další dvě příčky
obsadili Němci. Marko Kutscher s mohutným holštýnem CASH 63 (Carthago)
0/36,95 a Daniel Deusser s vestfálským
val. AD ABOYEUR W (Anmarsch)0/36,95.
Šestý byl Holanďan Leopold van Asten
s bělkou VDL GROEP SANTANA B (Mr.
Blue). Smůlu na posledním skoku měl
sedmý Philipp Weishaupt z Německa,
s figurantním holštýnským plemeníkem
CATOKI (Cambridge) 4/36,26.
Podrobnosti naleznete na:
www.oslohorseshow.com
Zahraniční rubriku sestavil
Václav K. Dvořák

CSI** Klagenfurt
Od čtvrtka 15. října probíhal v rakouském Klagenfurtu CSI**. Za ČR se ho
zúčastnili Jaroslav Jindra (CANON P Max,
COCONUTS), Alena Machová (EXCALIBUR, LAPAKO, GRISELDIS), Zuzana
Zelinková (CAPTAIN STAR, CIGALLE Z,
QUITO), Milan Severa (BELDARLO, MAIJOR), Veronika Krajníková (BALIRINA,
ALCAPONE DE VANTA) a Robert Chelberg (LORNA, LORDANOS).
Pro jezdce byly připraveny túry bronzová
(120-125 cm), stříbrná (130 - 135 cm)
a zlatá (140 - 145 cm). Samostatné túry
měli i amatéři a děti (120 cm).
V záplavě startujících (většina soutěží
měla přes 100 startujících) získali naši
jezdci několik umístění. Nejvíce vidět byla
Zuzana Zelinková, která získala na CAPTAIN STAR třetí místo ve finále bronzové
túry (125 cm) mezi 127 startujícími.
Do Velké ceny mezi 50 nejlepších dvojic
se po dvou kvalifikacích dostal J. Jindra
s CANON P Max a Z. Zelinková na CIGALLE Z. J. Jindra skončil s 12 tr. body 21.
a Z. Zelinková po chybách vzdala. Podrobné výsledky naleznete na:
www.pferdefreunde-kaernten.at/web/ergebnisse
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Zakončení ve Zduchovicích

Foto R. Němcová

Radek Nesvačil absolvoval v Nové Teliby premiéru v soutěži čtyřspřeží

Rekordní počet
čtyřspřeží
Téměř prosluněná sobota 3. října zakončila sezónu
spřežení. V Nové Teliby nedaleko Mladé Boleslavi proběhl 6. ročník závodů v maratonu.
Na startu se sešlo 24 spřežení všech kategorií (tři dvojspřeží pony, šest jednospřeží, osm dvojspřeží a letošní
rok rekordních sedm čtyřek. Soutěžilo se od 11.00 hodin
a všichni startující absolvovali nejprve klusovku, na kterou
navazovala část s šesti překážkami. Nejvíce problémů se
objevovalo na překážce číslo jedna, která byla jako jediná
v lese. Ostatní překážky na louce byly „balíkové".
V kategorii pony se nejlépe vedlo Milanu Kořínkovi. Na
startovní listině chybělo jméno Moniky Pospíšilové, která
přijala post hlasatelky. Jednospřeží ovládla Petra Dušková před Kateřinou Neumannovou a Romanem Vyskočilem. Pro první místo ve dvojspřeží si s novými koňmi dojel
Jaroslav Juráň před Jaroslavem Kohoutem a Pavlem
Groulem.
Zlato v královské disciplíně jednoznačně vybojoval pro
hřebčín Albertovec Ladislav Jirgala. Stříbro si zaslouženě
odvezl Zdeněk Jirásek. Čtyřky zapřáhli i oba reprezentanti Národního hřebčína Jiří a Radek Nesvačilovi. Oba ale
měli problémy v již zmíněné první překážce. Jiří ale přesto dosáhl na třetí místo. Pro Radka to byla „čtyřková premiera", ale i přes určité problémy dojel slušný maraton.
R. Němcová

Foto R. Němcová

Zdeněk Jirásek skončil v královské disciplině na 2. místě
za Ladislavem Jirgalou

Aktivní Moravan
Celozimní halovou sezónu 2009/10 chystají rozběhnout
v TJ Moravan Brno. Za aktivitou stojí především Robert
Smékal. Od 7.-8. listopadu by se zde měly konat každý
týden halové závody a střídat se budou pravidelně skoky
a drezura. Soutěže v obou disciplinách budou vypisovány
max do stupně -S-. Soutěžní hala (25x60) bude ve stanu,
který bude v nejbližších dnech postaven přímo na kolbišti.
Opracoviště bude zřízeno ve stávající hale Moravanu
(13x40). Veškeré podrobnosti naleznete na:
www.berthall.cz

O víkendu 10.-11. října byla ukončena závodní sezóna ve Zduchovicích.
V průběhu dvou závěrečných dní proběhly soutěže od stupně -ZL- až do ST*-. K hlavní soutěži závěrečných závodů ve Zduchovicích nastoupilo 16
dvojic. Do rozeskakování čtyř bezchybných postoupil nejen papírový favorit
Jaroslav Jindra s CANON-P Max, ale i doposud velmi úspěšný Václav Horký s CORIANA. Tento jezdec po vítězství v -ZL- (CESIUM) a 7. místě v -S(CÁRLET) nakonec zakončil neděli krásným vítězstvím, když o více než vteřinu předjel druhého bezchybného v rozeskakování Jaroslava Jindru. Na 3.
místě skončil Jan Majerčík s GENTLEMAN (JK Jindř. Hradec) před domácí
Michaelou Krulichovou na
LORETTA.
Zima ve Zduchovicích
bude na akce také bohatá
a vedle soustředění
s Jaroslavem Jindrou
bude v únoru příštího roku
trénovat opět irský internacionál John Ledingham. Pořádány budou
i jezdecké víkendy pro
děti, Hubertova jízda
a další akce. Podrobnosti
o zimním programu naleznete na:
www.kone-zduchovice.cz

Rok 2010 opět plný
Napilno bude ve Zduchovicích i celou sezónu
2010. Areálu byly opět svěřeny (druhý rok po sobě!!)
národní šampionáty dětí
a juniorů a šampionát
pony.
Schváleny byly i dvě
mezinárodní střetnutí ve
Zduchovicích. Ve dnech
Foto J. Matuška
29.4.-2. května 2010 zde
bude CSI* J/YR a ve Vítězem hlavní soutěže -ST*- se stal Václav
dnech 24.-27. června pak Horký (CORIANA) z JK Tandem. Na CESIUM
(foto) zvítězil i v nedělní zahajovací soutěži -ZLCSI P/CH/J/YR/U25.

ZE ZAHRANIČÍ

Z DOMOVA

Jak to bude v Národním hřebčíně?

V pondělí 19. října proběhla v rozhlase znepokojivá zpráva, že vláda České republiky
odložila zřízení příspěvkové organizace Národní hřebčín Kladruby n.L. a tudíž je ohroženo
čerpání cca 300 milionů Kč z Integračního operačního programu (IOP) Evropské unie.
Pro vysvětlení všem, kteří nesledují dění okolo Národního hřebčína tak pozorně, pouze
připomeneme základní fakta. Národní hřebčín potřebuje nezbytně prostředky na dokončení
rozsáhlé rekonstrukce celého historického areálu i přilehlého intravilánu. Peníze by bylo
možné čerpat z prostředků EU, ale při vyjednávání přístupových dohod ČR do EU si vyjednavači neuvědomili, že stát je prostřednictvím NH i majitelem zemědělského podniku. Dotace z fondu (IOP) jsou tak výhradně určeny pro nestátní sektor a NH v současné podobě je
nemůže čerpat. V minulosti byl uvažován vznik obecně prospěšné společnosti, ale nakonec
zvítězila myšlenka zřízení příspěvkové organizace Národní hřebčín Kladruby nad Labem.
Protože termín k podání žádosti na čerpání prostředků IOP se rychle blíží (konec října
2009) zeptali jsme se ředitele NH MVDr. Jaroslava Dražana v jaké fázi se vše nalézá:
„Celá informace byla zkomolena a pokusím se vše uvést na pravou míru. Příspěvková
organizace Národní hřebčín byla založena a je schopna žádost o prostředky IOP Evropské unii podat. Vláda ČR pouze odložila jednání o rozpočtu této organizace a to v této
chvíli podání žádosti nijak neohrožuje. V současnosti však řešíme jiný problém. Názory
na souběžné fungování obou organizací (NH státní podnik a NH příspěvková organizace) se liší. NH státní podnik musí být do budoucna zachován, protože jen on je ze zákona pověřen vedením plemenné knihy starokladrubského koně. Podle mého názoru by
bylo pro budoucí ochranu naší národní kulturní památky základního stáda starokladrubského bělouše jednoznačně výhodné, aby koně i nadále zůstali ve vlastnictví státu. Do
příspěvkové organizace by bylo možné převést nemovitý majetek a jeho rekonstrukci tak
100% hradit z prostředků IOP. Někteří moji oponenti však razí model převedení veškerého majetku na příspěvkovou organizaci a státnímu podniku ponechat pouze vedení plemenné knihy. Zda se mi podaří prosadit moji, bezesporu pro koně bezpečnější verzi, uvidíme během následujících měsíců. V této chvíli však není nic ohroženo, obě organizace
budou pracovat souběžně a doufejme, že budeme v žádosti o peníze z EU úspěšní.”

Česká všestrannost za hranicemi
Za uplynulé dva týdny se čeští jezdci všestrannosti zúčastnili dvou závodů. Předminulý víkend (9.-11. října) byla početnější ekipa
na národních závodech v polské Strzegomi.
V nejtěžší soutěži CNC* se nejlépe umístil M.
Trunda na KARÁT 3. Dvojice skončila na 4.
místě, když k trestným bodům v drezuře přidala pouze trestné body na parkuru. Za ním
se ještě umístili P. Vereš (KALIF) šestý, M.
Sokol (LEADER) devátý a I. Baďurová s
BOUNTY Amadeus soutěž nedokončila.
Výborně si ale vedla i V. Ohlídalová s INEXIS, která zvítězila v soutěži LL.
O víkendu 15.-18. října se konalo MS
mladých koní ve všestrannosti ve francouz-

ském Le Lion d'Angers. V soutěži 6-letých,
obtížnost CCI*, soutěžila A. Lesáková se
SERŽANT. Po průměrné drezuře, čistém
terénu a nepovedeném parkuru se umístila
na 34. místě. Soutěž CCI** pro 7-leté koně
absolvoval M. Maivald s PRZEDSWIT
XXIX - HARWY. Této dvojici se nepovedla
drezura. V terénu získali 20 trestných bodů
za neposlušnost, ke kterým přidali ještě na
parkuru 12 trestných bodů za shození překážek. Sečteno a podtrženo to celkově stačilo pouze na 42. místo.
Kompletní výsledky a další infot z Lionu
najdete na: www.mondialdulion.com
Z. Šedá

Čtyři hvězdy
v Salzburku
Ke čtyřhvězdičkovému halovému konkuru, který se konal ve dnech se 8.-11. října
v Salzburku, se vydal Aleš Opatrný s koňmi
LUCAS NINJA a TITAN. Nejlepšího výsledku dosáhl na TITAN, který se v sobotním
„150” s chybou v rozeskakování umístil na
9. místě. Na LUCAS NINJA se pak pokusil
Aleš probojovat do nedělní Velké ceny. Po
třech chybách na parkuru 155 cm se to
naší dvojici ale nepodařilo. Aleš Opatrný
proto v sobotu večer ze Salzburku odjel.

Pohár o bod
V neděli 11. října byl v Praze na Císařském
ostrově ukončen letošní seriál o Pohár hl. města Prahy, který je určen pro jezdce na pony.
V posledním kole se boj o celkové prvenství
řádně zdramatizoval. Hlavní favoritka Denisa
Kacoli na CIBI 1 (Parkur klub Děčín) sice ještě
stačila být druhá v zahajovacím -L-, ale v závěrečném pohárovém kole skončila mezi 12 dvojicemi po chybě až na 9. místě. Naopak se
poslední kolo podařilo její hlavní soupeřce
Ingrid Bayové na ALOHA, která zvítězila.
V celkových součtech získala o jediný bod
i konečné prvenství. Celkově druhá se v seriálu umístila Denisa Kacoli před Eliškou Pavlíkovou na CIPÍSEK z Farmy Všemily.

Z Kolína do
nemocnice
Jen týden po svém úspěšném vystoupení
na ME, kde Petr Veselovský bez problému
zvládl náročný cross, zažil náš jezdec všestrannosti i tu nepříjemnou stránku jezdeckého sportu. Při závodech v Kolíně (Cena
posledního vítěze) sedlal mladého pětiletého koně. Ten se s ním převrátil tak nešťastně, že Petr Veselovský utrpěl zlomeninu
krčku na stehenní kosti. Stáje a pobyt v sedle nyní vystřídal pobyt v nemocnici a léčení
bude trvat určitě až do konce roku.
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Mistrovství 2010 v Martinicích
Závěrečné závody sezóny se také konaly 2.-4. října v Martinicích. Ty byly vyhrazeny především finále seriálových závodů
Mercedes-Benz Jump Tour a Wienerberger Jump Tour Porotherm.
Finále Mercedes-Benz Jump
Tour bylo úrovně -L**- a zúčastnilo se ho 54 dvojic. Po finále
10 dvojic, do kterého postoupili
pouze bezchybní, zvítězila Lenka
Gladišová na IRRAS, která byla
ve finále nejrychlejší ze čtveřice
i podruhé bezchybných.
Ve finále Wienerberer Jump
Tour Porotherm (-S**-) startovalo 60 dvojic a i zde bylo nezbytné k postupu do finále 10 koní
absolvovat základní kolo bez
chyby a rychle. Ze třech jezdců
i ve finále bezchybných byl nejrychlejší Kamil Papoušek na
BAXTER (Srnín) před Veronikou
Krajníkovou s BALIRINA (Accom
Praha) a Václavem Studničkou
se ZOE (Centrum Zájezd).

součtem 12 tr. bodů Ludvík Jandourek
s ABC CATARO Wepol před Petrem Kubou
na TORO 1 (Kentaur) a opět Petrem
Eimem tentokrát s PUERTO RICO Fitmin.

Drezura nebyla

Další Skřivan

Týden po finále

Dvakrát v Židovicích

Druhý „Fous”
Té předcházel 26. září 2. Memoriál Jiřího Procházky, v jezdeckých kruzích známého podkováře spíše pod přezdívkou
Fous, který nás náhle opustil před necelými dvěma lety.
V ten den vyvrcholily soutěže až skokem -S**-, ale Memoriálem byla předposlední soutěž -L**-. K ní nastoupilo 58
dvojic a vítězkou se stala Jiřina Pružinová na KASKADÉR (Mělnická Vrutice),
která zvítězila mezi 58 dvojicemi po rozeskakování 15 koní. V závěrečném -S**se z vítězství radoval Filip Doležal na
LARAMIS (ČJK).

27.10.
Pardubice
C/ZK-L
7.11.
Frenštát p. R.
Z-L
7.-8.11.
Mariánské Lázně
Z-S
14.-15.11. Hradištko
Z-ST hala
21.-22.11. Praha Cís. ostrov Z-ST hala
21.-22.11. Heroutice
Z-L + pony hala
28.-29.11. Heroutice
Z-L + pony hala
12.12.
Praha Cís. ostrov
Z-S Hala
13.12.
Hradištko
ZL-ST Hala
18.-20.12. Liberec
CSI** zrušeno
Převzato z www.cjf.cz

JK Mělník oznamuje, že drezurní závody
plánované na sobotu 17. října byly s ohledem na předpověď počasí přesunuty na
neděli 25. října. Zájemci o závěrečný start
na mělnickém obdélníku se tedy mohou
ještě přihlásit.

Sobotní program vyvrcholil soutěží -ST**- se 42 startujícími. Zde
se sešla téměř kompletní konkurence z finále ČSP na Trojském
ostrově, které se konalo o týden
dříve. Po rozeskakování tří dvojic
si ale vítězství odnesl Jiří Papoušek se STAKATTA (JK Všetice).
Na druhém místě skončil Petr Eim
na CASSILIUS (ZH Tlumačov) před Jaroslavem Jindrou Jiří Luža na RONALDO-S zvítězil ve Velké ceně v Martinicích (-T**-), když jako jediný zvládl jak základní kolo,
s CANON-P Max (Stáj Jindra).
Nedělní program a i celou tak finále bez chyby.
martinickou soutěžní sezónu
Příští rok šampionát
uzavřela Velká cena -T**-. K té se odhodlaMartinští pořadatelé již mají připraven
lo 20 dvojic. Do finále postoupila devítka
bohatý termínový kalendář pro rok 2010,
koní. Jako jediný bezchybný zde v roli favokterému vévodí Mistrovství ČR seniorů
rita nastupoval Jiří Luža na RONALDO-S
a mladých jezdců ve skocích, které je zde
(Jezd. stáj Schneider). Ten svoji úlohu splplánováno na 16.-18. července 2010.
nil do puntíku a druhou nulou získal celkové
Pořadatelé v Martinicích mají také zažávítězství. Bezchybné finále se povedlo
dáno o finále Českého šampionátu mlai Petru Eimovi (CASSILIUS) z Tlumačova,
dých koní i o finále KMK, ale tady nejsou
který po 4 bodech v základním kole tak
jejich pořadatelské ambice zatím potvrzeny.
obsadil 2. příčku. Na třetím místě byl již se

Jezdecké středisko Ondřeje Pospíšila
v Židovicích si rychle našlo své místo nejenom v severočeském regionu. Třetí pořadatelská sezóna zde skončila ve dnech
10.-11. října.

Sportovní
kalendáﬁ

Bohaté zakončení
V závěrečném podniku sezóny 2009
v Židovicích byly pro soutěžící připraveny
dva bombónky. Nejprve byla do zahajovacího -ZL- připravena dotace 40 000,- Kč.
I závěrečné sobotní -S**- bylo „bohaté”
a v něm se rozdělovalo 24 800,- Kč.
V neděli pak mělo vše vyvrcholit velmi slušně dotovanou soutěží úrovně -ST**-, ale
nakonec byl celý nedělní program zrušen.
V prvé soutěži patřící k nejbohatším
v sezóně v rámci celé ČR se radoval Miroslav Vítek na FRANCEZSKA startující za JK
České Budějovice, který za vítězství mezi 50
dvojicemi získal 12 000,- Kč. V sobotním
-S**- startovalo 32 uchazečů o premii pro
vítěze 8 000,- Kč získal po finále devíti koní
Filip Doležal na LARAMIS (ČJK) před Janem
Chýlem na ROMMEL (Stáj Chýle). I bez
nedělního programu se v Židovicích vyplatilo
při závěrečném dni 76 800,- Kč.

Při 35. ročníku Ceny Hořic, která se
konala 12. září se dařilo dalšímu z rodiny Skřivanových. Vnuk Rudolfa Skřivana st. a syn Rudolfa Skřivana Jan skončil v hlavní soutěži -S*- po
rozeskakování na 3. místě. Z trojice bezchybných v základním kole byl nakonec
nejlepší Ondřej Málek na OLETIA (Stáj
Málek), před další úspěšnou juniorkou
Denisou Tošovskou s FAR AWAY (JPS
Vanice) a již zmiňovaným patnáctiletým
Janem Skřivanem na VINIVIDIVICI
z Hřebčína Suchá v Litomyšli.

Cipra měl radost
V Praze na Gabrielce se 10. října konal
třetí ročník Pražského podzimního Derby.
Terénní parkur vedený po okolí otevřeného
kolbiště s 15 překážkami (terénní do 110 cm,
parkurové do 120 cm) o 6 000,- Kč pro
vítěze (celkově 20 000,- Kč) přilákalo dvanáct soutěžících.
O tom, že terénní parkur zasluhuje
zvláštní přípravu svědčí skutečnost, že
soutěž dokončila pouze polovina startujících. S jedinou chybou byl nejlepší
Tomáš Kocián s DAR CHURY (SK Hlavice). Tomáš Kocián tak udělal radost
především chovateli a bývalému jezdci
koně DAR CHURY Jiřímu Ciprovi, který
je již 16 měsíců po pádu s koně upoután
na lůžko.

Žluté výložky
Nebudu zřejmě sám, kdo si všiml
drobného detailu, který unikl pozornosti
organizátorů duelu Františka Ventury
kontra Rudolf Popler na 11. mezinárodní výstavě v „Koně v akci” v Pardubicích. Příslušnost k jezdectvu jako
k jedné z šesti hlavních zbraní prvorepublikové čs. branné moci dokládaly na
límcích blůz a plášťů stejnokroje jasně
žluté výložky a ne červené (viz foto Jezdec č. 19).
Miroslav Svozil

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

Pronájem turnajových boxů. Tel: 728 162 407
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forsních honů, a popřípadě se
můžete i stát jedním z členů
společnosti.

Výsledky

Gratulaci za Jezdce posíláme
do jižních Čech do rodiny
Kamila Papouška, kde se 5. října narodila Ema Papoušková

Hony na webu
O vzniku České jezdecké
honební společnosti jsme před
časem na stránkách Jezdce
informovali. V jejím čele stojí
Johannes Lobkowicz. Nyní na
počátku honební sezóny přichází společnost s výraznou
podporou své činnosti a všichni
zájemci o toto jezdecké odvětví
se mohou s aktivitami společnosti seznámit na stránkách:
www.cjhs.cz nebo
www.parforsnihony.cz
Prostřednictvím tohoto
webu budete aktuálně seznamováni s akcemi a aktivitami
České jezdecké honební společnosti, dozvíte se podrobnosti o vzniku a tradicích parV úterý večer 13. října
dorazila smutná zpráva z
německých Cách, kde
zemřel bývalý československý jezdec a především v Praze populární
Karel Jech.
Karel Jech byl v 60.
letech minulého století
nepřehlédnutelnou osobností pražského JK Čs.
Filmu, ale z jezdecké společnosti se vytratil po své
emigraci v roce 1968. V
SRN i nadále působil jako
trenér a po roce 1989
aktivně udržoval kontakty
i se svými přáteli z ČR. V
letošním roce se Karel
Jech dožil 82 let.

Hořice 12.9. dvouf. sk. 100/110 cm (47)
1. Tvarůžek - ADRIANA 7 (JK Flamenco
Sloupno), dvouf. sk. 110/120 cm (60) 1.
Novotná - TELEMARQUE (PaM Rosice), -L*(39) 1. Plundrová - KARMEN 5 (JS Plundra),
2. Šrámek - HELA H Strojmotiv (Pimátor Litomyšl), 3. Tomášek - KOLOTKA (Havel-Tomášek), -S*- (17) 1. Málek - OLETIA (Málek), 2.
Tošovská - FAR WAY (JPS Vanice), 3. Skřivan Jan - VINIVIDIVICI (Hř. Suchá).
Židovice 26.9. Memoriál Jiřího Procházky
-Z- (61) 1. Pospíšil - CLINTON (Dvůr Židovice), -ZL- (79) 1. Potluka - LA.DI-DA (Montar),
-L**- (58) 1. Pružinová - KASKADÉR (Equilon), 2. Dohnal P. - ADÉLA-S (Dohnal), 3.
Bačkovská - GRACIANO (Větrný ranč Rychnov), -S**- (23) 1. Doležal F. - LARAMIS

TV TIP

Televizní záznam z MS
endurance v Bábolné,
kde se naši jezdci
úspěšně umístili, bude
vysílat ČT4 Sport
v sobotu 7. listopadu
v 17:30 hod.

(ČJK), 2. Pospíšil - CELER (Židovice), 3.
Holečková - CORRDEL (Cortys).
Lohenice u Přelouče 26.9. dvouf. sk.
100/110 cm (35) 1. Tvarůžek - ADRIANA 7
(JK Flamenco Sloupno), dvouf. sk. 110/120
cm (38) 1. Malá - SHERY (Malá jezd. spol.), L**- (21) 1. Slavíková - MAPALI (Albert Stolany), 2. Novotná - TELEMARQUE (PaM Rosice), 3. Stránská - CHEZANO RATINO C (JK
Sever Liberec), -S**- (5) 1. Kocián - SPRINT
(SK Hlavice).
Martinice 2.-4. října -Z- limt. čas (52) 1.
Horký - TOSCA 3 (JK Tandem), dvouf. sk.

110/120 cm (87) 1. Tomaidesová - ARNICA-T
(JK Louňovice), -L**- (87) 1. Gladišová IRRAS (JK Gladiš), 2. Jandourek - BORGIO
(Stáj Karsit), 3. Zvára - LARENZO (Arcus), S**- (47) 1. Kincl - GREAY ROSE (Horymas
Hor. Město), 2. Kočík - ALBAN-K (Kočík), 3.
Pařenica - CORLANDO VAN (Audit Sulice), L**- (54) 1. Gladiošová - IRRAS (JK Gladiš),
2. Perníčková - ÚSVIT 2 (JK Heroutice), 3.
Mestenhauserová - QUEREN (JK Mělník), S**- (60) 1. Papoušek K. - BAXTER (Srnín), 2.
Krajníková - BALIRINA (Accom Praha), 3.
Studnička - ZOE (Zájezd), -ST**- (42) 1.
Papoušek J. - STAKKATA (JK Všetice), 2.

Pořadatelé hledají stále nové obohacení závodů, aby zaujali diváky. Při Bentley Praha Parkur Cup měli na českém kolbišti premiéru
i parkur skákající králíci.
Eim - CASSILIUS (ZH Tlumačov), 3. Jindra CANON-P Max (Jindra), 4. Luža - RONALDO
S (Schneider), 5. Kincl - GREAY ROSE (Horymas), -ZL- (25) 1. Mikulková - CASTELON
Karsit (Karsit), dvouf. sk. 110/120 cm (55) 1.
Motygin - ZOE DE LIEBRI Z (JK Všetice), T**- (20) 1°°. Luža - RONALDO-S (Schneider), 2. Eim - CASSILIUS (ZH Tlumačov), 3.
Jandourek - ABC CATARO Wepol (Karsit), 4.
Kuba - TORO 1 (Kentaur), 5. Eim - PUERTO
RICO Fitmin (ZH Tlumačov).
Hořovice 10.-11.10. -Z- limit. čas 1. Šulcová - JACKIE I (JK Slavia Vš Plzeň), -ZL- 1.
Kovářová - TAMILA (JK Slavia VŠ Plzeň),
dvouf. sk. 120/130 cm 1. Vochozková AROD (JS Opatrný Hořovice), 2. Roubalová UNIKÁT 1, 3. Roubalová - CORTÉS (JK Slavia VŠ Plzeň), -S*- 1. Straka - JASPA (Stáj
Straka Němčovice), 2. Roubalová - CORTÉS
(JK Slavia VŠ Plzeň), 3. Pejosová - LADY
SARAH (TJ Krakonoš Trutnov), -L*- 1. Crnková - LA GABANA (JS Bost B), 2. Vochozková
- AROD (JS Opatrný Hořovice), 3. Hronová PIALOTA (JS Opatrný Hořovice), -S**- 1. Crnková - CONGO KING Agramm (JS Bost B), 2.
Malák - KASHMIR (JK Všetice), 3. Crnková LUCKY LIFESTYLE (JS Bost B), -ST**- 1.
Doležal - LARAMIS (Český jezdký klub), 2.
Starečková - PATROSCA (JS Niki), 3. Crnková - CONGO KING Agram (JS Bost B).
Zduchovice 10.-11.10. dvouf. sk.

100/110 cm (49) 1. Kotalík - GERRY 2 (Dita
Opalice), -ZL- (72) 1. Papoušek K. - LE VOLTR (Srnín), -L*- (56) 1. Papoušek K. - VIRGINIA 1 (Srnín), 2. Krulichová - LORETTA (Zduchovice), 3. Šínová - LA LANDOR Interkonix
(Equitana), -S*- (24) 1. Papoušek K. - VIRGINIA 1 (Srnín), 2. Adam - ARTUŠ 2 (Adam), 3.
Mayer - COLETTE (JS Ohrazenice), -ZL- (17)
1. Horký - CESIUM (JK Tandem), -L**- (26) 1.
Šínová - LA LANDOR Interkonix (Equitana), 2.
Hanušová - ATLANTA 10 (JS Ohrazenice), 3.
Nechanická - GAJUS (JK Všetice), -S**- (24)
1. Dohnal - ADÉLA-S (Dohnal), 2. Motygin ASTRID 1 (JK Všetice), 3. Adam - CAPTAIN
CHAOS (Adam), -ST*- (16) 1. Horký - CORIANA (JK Tandem), 2. Jindra - CANON-P Max
(Jindra), 3. Majerčík - GENTLEMAN (Jindř.
Hradec), 4. Krulichová - LORETTA (Zduchovice), 5. Dohnal - ADÉLA (Dohnal).
Židovice 10. - 11. 10. -ZL- (50) 1. Vítek
Mir. - FRANCZESKA (České Budějovice),
stupň. obt. do 120 cm + žolík (75) 1. Potluka
- LAND MASTER (Montar), 2. Koželuh - MAGNIFICENT, 3. Koželuh - ARVEN (Větrný ranč
Rychnov), -S**- (32) 1. Doležal F. - LARAMIS
(ČJK), 2. Chýle - ROMMEL (Stáj Chýle), 3.
Aschnebrier - DAMI LIBERA (Židovice).
Praha - Císařský ostrov 11.10. O pohár
hl. města Prahy pony -ponyhandicap -L- (11)
1. Boháčová - TARA 16 (JS Delta), ponyhandicap -S- (11) 1. Bayová - ALOHA (JK Těchlo-

vice), 2. Lešetická - VÍLA 4 (JS Řitka), 3.
Hrudková - FÍK 2 (JK Mělník), koně -Z- (32) 1.
Nejedlá - LAMBORGHINI (JS Arcos), stupň.
obt. do 110 cm (35) 1. Pálková - NELA 2 (JK
Velvary).
Praha - Gabrielka 10. 10. Pražské podzimní derby -Z- (36) 1. Urbánková - MAXMILIÁN 1 (JK Dolní Počernice), dvouf. sk. 110/120
cm (37) 1. Kocián - DAR CHURY (SK Hlavice), 2. Hrnčířová - ATAMAN-N, 3. Carbolová SARAH (obě PJK Gabrielka),III. Pražské podzimní Derby - terénní parkur do 110-120 cm
(12) 1. Kocián T. - DAR CHURY (SK Hlavice),
2. Kukrechtová - WELS (JK Equuleus Praha),
3. Vašáková - LOVIS (JK Opřetice).
Hradištko 16. - 18. 10: dvouf. sk. 110/120
cm (66) 1. Zwinger - LIMIT 5, 2. Žíla - LE PLATON JOLANKA (oba Mustang), 3. Kuchár CASSINI (SVK), -L*- (64) 1. Žíla - Mustang
(Mustang), 2. Mestenhauserová - QUEREN
(JK Mělník), 3. Zwinger - LIMIT 5 (Mustang),
stupň. obt. do 130 cm + žolík (40) 1. Papoušek K. - BAXTER (Srnín), 2. Hentšel COLUMBIA Auto Sita (JK Baník Ostrava), 3.
Zwinger - SISI 5 (Mustang), stupň. obt. do 120
cm + žolík (31) 1. Kočík - ALBAN-K (Kočík), 2.
Maksa - HEATHROW (Nepoměřice), 3.
Lamich - GEORG (Opava Kateřinky), -S*- (47)
1. Hruška J. - RADEK (Opava Kateřinky), 2.
Motygin - ZOE DE LIEBRI Z (JK Všetice), 3.
Zwinger - CARTOUCHE (Mustang), Středoevropský šampionát ml. koní: 4letí -ZL+ZL(18) 1. Veselá - CORÁLIE (Libchavy), 2.
Papoušek K. - CRY FOR ME (Srnín), 3. Polaš
- TERRY Z (SVK), 5letí -L**+L**- (26) 1.
Papoušek K. - STARNATO (Srnín), 2. Luža ELISE S (Schneider), 3. Kuchár - CASSINI
(SVK), 6+7letí -S**+S**- (40) 1. Papoušek K. BAXTER (Srnín), 2. Hruška Z. - CALATA

(Hruška), 3. Šulek - WAVO FANY (SVK),
stupň. obt. do 130 cm + žolík (33) 1. Zwinger
- LIMIT 5 (Mustang), 2. Kincl - LAURA 12
(Horymas), 3. Světlíková - COLONIE (Marengo), -ST*- (28) 1. Opatrný - CARUSO 279
(Hořovice), 2. Motygin - ZOE DE LIEBRI Z , 3.
Papoušek J. - STAKKATA (oba JK Všetice), 4.
Žíla - EIBISCH II (Mustang), 5. Opatrný - LUCKY LIFESTYLE (Hořovice).
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