
Malá slavnost proběhla ve čtvrtek 4. listopadu v penzionu Zelený dvůr v Březiněvsi
u Prahy. Agentura Verema s.r.o. zde v rámci společenského setkání křtila exklusivní kalen-
dář, který vyrobila pro firmu Schaumann ČR s.r.o. Spolupráce obou firem probíhá již pátým
rokem a agentura Verema je autorem veškerých přebalů výrobků firmy Schaumann ČR.
Kmotry kalendáře byli J. Váňa a C. Neumann a první výtisk kalendáře předala zástupci
společnosti Schaumann D. Kořínkovi (uprostřed), za společnost Verema Hana Zmeková.
Autorem fotografií v kalendáři je T. Huclová a grafickou úpravu měl na starosti J. Beneš.

Součástí večera bylo i představení hiporehabilitační společnosti Piafa Vyškov, jejíž zástup-
ci předváděli další z rehabilitačních praktik pomocí zvířat, která se nazývá kanisterapie.
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PROSTĚJOV

Do Rakouska k halovému CSI, které se
konalo ve dnech 28. - 31. října, odcestovali
jezdci A. Opatrný (CRAZY LOVE, FAMOUS,
SUPREME Oil Team), P. Doležal (POMPÖS,
ROCKINA), V. Macánová (L∞AMIE, LISSETE)
a O. Pospíšil (HONTO, SHARON).

V Klagenfurtu byla snad celá střední Evropa
a své zástupce vyslaly všechny sousední
země, ale nechyběli ani jezdci Polska, Belgie,
Velké Británie a další.

Zahajovalo se sice ve čtvrtek 28. října, ale
program závodů byl naplněn jen z části. Po
zahajovacím skákání určené ženám (135cm na
čas), kde startovala V. Macánová s oběma
svými koňmi shodně s výsledkem 4 tr. body,
pořadatelé uznali výtky jezdců na příliš hluboký
nekorektní terén a následné zahajovací soutě-
že zrušili. V průběhu noci proběhla kompletní
úprava povrchu a soutěže pak pokračovaly v
pátek.

Nejprve nastoupili mladí šesti a sedmiletí
koně. Z našich to byl HONTO O. Pospíšila,
který byl po dvou zastaveních vyloučen a
SUPREME Oil Team A. Opatrného. Této dvoji-
ci se podle očekávání vedlo výrazně lépe a po
bezchybném výkonu skončil český zástupce
na 6. místě.

Program pokračoval rozdělen do dalších tří
úrovní. Koně startující v malé tour měli na
programu skok do 130 cm, ve střední tour
pak do 140 cm a velká tour byla pochopitelně
do 150 cm. Nejtěžší kategorie byla současně
i 1. kvalifikací pro nedělní Velkou cenu. Proto-
že tato soutěž tak měla i další důležitou funk-
ci, bylo dovoleno startujícím ve velké tour
absolvovat parkur 130 cm malé tour jako
zahajovací soutěž.

V malé tour jsme tak měli koně SHARON
(O. Pospíšil), který absolvoval s 8 body, ROC-
KINU (P. Doležal) 4 body a L’AMIE (V. Macá-
nová) bez trestných bodů. Čistě, ale pomalu a
treninkově absolvovali i  CRAZY LOVE
(A. Opatrný) a POMPÖS (P. Doležal).

V soutěži do 140 cm startoval jedině
FAMOUS (A. Opatrný) a dokončil se 4 body.

Nejtěžší skákání čekalo na CRAZY LOVE,
LISETTE a POMPÖS. Oba naši muži P. Dole-
žal a A. Opatrný podali výborné výkony a hned
první kvalifikací splnili požadavky k nedělnímu
finále. Do toho postupovalo 25 nejlepších
z každé kvalifikace. P. Doležal a POMPÖS byli
po bezchybném výkonu osmí a A. Opatrný na
CRAZY LOVE také s nulou skončili dokonce
na 4. místě. V. Macánová a LISETTE absolvo-
valy se třemi chybami.

V sobotu zahajovali opět mladí koně dvoufá-
zovým skákáním 130/135cm. O. Pospíšil na

HONTO inkasoval 4 body za jedno vybočení,
A. Opatrný a SUPREME Oil Team docílili
výsledku 0 + 4 tr. body.

Ve střední tour (140 cm na čas) pokračovala
CRAZY LOVE výkonem 4 tr. body. Po této
soutěži následovalo Finále malé tour (140 cm
s rozeskakováním). Z našich dvojic se nejlépe
dařilo P. Doležalovi na ROCKINA, kteří po
výkonu 0 + 0 skončili na 6. místě. V. Macánová
na L’AMIE absolvovala s 12 body, stejně jako
O. Pospíšil na SHARON.

Sobotní program uzavřela 2. kvalifikace pro
Velkou cenu soutěž 150 cm s rozeskakováním.
V tom však ČR zástupce neměla, když
P. Doležal a POMPÖS inkasovali 4 body,
A. Opatrný a FAMOUS 8 a V. Macánová a
LISETTE 16 bodů.

Neděli otevřelo Finále soutěže ml. koní
(135 cm + rozeskakování). I zde jsme se rado-
vali z umístění, když A. Opatrný a SUPREME
Oil Team po chybě v rozeskakování skončili

mezi 45 startujícími na 7. místě. O. Pospíšil a
HONTO inkasovali opět pouze za vybočení.

Finále střední tour bylo přístupné všem
zájemcům a tak zde bylo startovní pole téměř
90 dvojic. O obtížnosti parkuru (145cm + roze-
skakování) svědčí, že A. Opatrný a FAMOUS
jako nejlepší z našich skončili na 12. místě
s jednou chybou. P. Doležal a ROCKINA měli
8 bodů, V. Macánová s LISETTE a O. Pospíšil
na SHARON shodně 12 bodů.

Závěrečná Velká cena s 50 startujícími měla
připraveno finále pro nejlepších 13 dvojic. Oba
čeští zástupci potvrdili své kvality a do závě-
rečného finále postoupili. A. Opatrný a CRAZY
LOVE po chybě v základním kursu přidali ještě
chybu ve finále, ale i tak stačil tento výsledek
na 8 místo. P. Doležal a POMPÖS inkasovali
v základním kole 4 body + 1 za čas a ve finále
další 4 body a se součtem 9 bodů skončila tato
dvojice devátá. Z vítězství se radoval Švýcar
W. Meliger na GOLD DU TALUS.

Foto J. Ždimera
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Sezóně vládne
Hubert

Svátek sv. Huberta patrona všech lovců
připadá na 3. listopadu. Protože doba skuteč-
ných honů za stopou je nenávratně pryč,
pořádají jezdci alespoň Hubertovi jízdy a ne
jinak tomu je i letos.

● Ideální počasí provázelo v sobotu
30. října účastníky Hubertovy jízdy v Agrosty-
lu Otice na Opavsku. Před desátou hodinou
vládla u těch mladších nervozita, až do doby,
kdy dal trubač Petr Urbanský pokyn k odjez-
du. Na tříhodinovou trasu se vydalo třiapade-
sát účastníků doprovázených diváky na pěti
valnících a kočárech. Celý houf pronásledo-
val lišku, kterou představovala Jana Dvořá-
ková a houf vedl mastr Miroslav Kozelský.
Zhruba v polovině trasy byla přestávka na
občerstvení s opékáním buřtů.

Všichni zvládli celou trasu bez problému
i když absolvovali mnoho přírodních skoků.
Králů či královen honu bylo tentokrát víc, pro-
tože po halali byli jezdci rozděleni do tří sku-

Houf jezdců pod vedením mastra J. Živníčka

Mezi parkurovými jezdci se stala královnou honu
v Oticích domácí M. Varyšová s AMOREMFoto J. Gebauer

Foto J. Gebauer

pin - pony, parkuroví a dostihoví koně. Boha-
té občerstvení si tentokrát zasloužili všichni.
Pozdní odpoledne bylo věnováno soudu za
prohřešky během jízdy. Ortel soudu byl ve
většině případů jasný - vinen.

● Na loukách patřících k zámku v Hradci
nad Moravicí proběhla 6. listopadu Hubertova
jízda, kterou pořádal tamní Jezdecký klub
a zúčastnilo se jí 45 účastníků z toho deset
na ponících.

Slavnostní fanfáry trubačů odstartovaly
houf jezdců do údolí pod Hradeckým zám-
kem vedený mastrem Josefem Živníčkem.
Pochopitelně nechyběla „liška“, kterou před-
stavovala Eva Živníčková.

Celé odpoledne a večer provázela účastní-
ky westernová kapela, která měla přestávku
jen po dobu soudu, kde soudce se svými
poradci uděloval přísné tresty za chyby či
překročení pravidel v průběhu jízdy. -jge-

● A do třetice ve znamení sv. Huberta.
V sobotu 6. listopadu uspořádali Hubertovu
jízdu v Čakovičkách u Prahy. Na zahajovacím
meetu se sešlo 40 dvojic ze středočeské
oblasti a Prahy. Pořadatelem byl JK Čakovič-
ky a trasu s téměř 20 překážkami zvládl celý
lot během dvou hodin velmi dobře.

Arena Nova
Současně s CSIO Atény probíhaly ve

dnech 7.-10. října i závody v rakouském
Wiener Neustadt pod střechou Arena
Nova. Za ČR reprezentovali P. Doležal
s POMPÖS a ROCKINA, V. Macánová na
LISETTE, PRINCESS a L ’AMIE a
O. Pospíšil se SHARON. Rozpis připravil
soutěžícím dvě úrovně malé a velké tour.
V malé tour bylo připraveno zahajovací
skákání do 130 cm, dvě kvalifikace k finále
do 135 cm a finále 140 cm. Ve velké tour
to pak byly zahajovací a kvalifikační parku-
ry 145 cm a Velká cena pro nejlepších 40
dvojic do 150 cm.

V malé tour si nejlépe vedla ROCKINA
P. Doležala, která tři prvé parkury absolvo-
vala čistě a ve finále jednou chybovala. Ve
všech čtyřech soutěžích tak P. Doležal
skončil na dotovaném místě pro umístěné
jezdce. O konkurenci svědčí skutečnost, že
mezi cca 120 dvojicemi stačily bezchybné
výkony v zahajovací soutěži na 30. místo
(zde se umístila i V. Macánová na L’AMIE
také s nulou až na 49. místě) a v první
i druhé kvalifikaci na 11. místo. Finále
s výsledkem 4 body pak přineslo 14. příčku
pro ČR.

Soutěže velké tour absolvovali POM-
PÖS a LISETTE. Nejlepšího výsledku
dosáhl POMPÖS, když byl P. Doležal ve
druhé kvalifikaci pro VC (145 cm na čas)
s nulou čtvrtý. Ve Velké ceně pak dvojice
absolvovala se třemi chybami.

V. Macánová a LISETTE podávala
postupně se zlepšující výkony. Po zahajo-
vací soutěži se třemi chybami, absolvovala
první kvalifikaci za 8 bodů a druhou pak za
4 tr. body. Tyto výsledky však k postupu do
Velké ceny nestačily.

Změny v komisi
Změny se chystají ve vedení skokové

komise ČJF. Na základě sdělení současné-
ho manažera komise Z. Goščíka o pláno-
vaném odstoupení z funkce od počátku
roku 2005, byl z rozhodnutí VV ČJF
Z. Goščík z funkce odvolán a na říjnovém
zasedání VV ČJF přechodným vedením
komise pověřen Václav Drbal. Ten nám
sdělil, že je po prvních vyjednáváních ze
současnými členy skokové komise připra-
ven funkci převzít. Jeho definitivní ustavení
by mělo proběhnou na listopadovém zase-
dání VV ČJF.

První skoková komise pod vedením
V. Drbala zasedala ve čtvrtek 11. listopadu
v Kolíně. Pochopitelně jedním z hlavních
témat bylo bezesporu i personální obsaze-
ní komise. Jak nám sdělil V. Drbal, pokud
bude pověřen vedením komise hodlá
pokračovat v práci svého předchůdce, nic-
méně jisté personální změny ve skokové
komisi plánuje. Na svých postech by však
určitě rád i nadále viděl J. Skřivana (seni-
orská reprezentace) a Jiřího Pecháčka a
Z. Goščíka (juniorská reprezentace
a vedoucí sport. center mládeže)

Nová Amerika
Středisko na Nové Americe u Jaroměře

opět ožívá standardním zimním provozem.
První podzimní halové závody byly na progra-
mu 23.-24. října. Ve dnech 4.-7. listopadu zde
J. Pecháček zahájil další zimní přípravu
v rámci Sportovního centra mládeže a mezi 16
účastníky přivítal více než půlku zcela nových
juniorských a dětských jezdců. Vyvrcholením
pak jsou závody ve dnech 13.-14. listopadu,
které nabídnou divákům a soutěžícím soutěže
až do úrovně -ST- a škoda jen, že v relativně
chudé české halové sezóně dochází k termí-
novému souběhu se stejně obtížnými halový-
mi závody na Trojském ostrově.

Předposlední říjnovou sobotu a neděli se
však soutěžilo maximálně do úrovně -S-.
Východočeská oblast zde zavedla i novinku,
kterou byl přebor východočeské oblasti
v halovém skákání dětí (-Z-), juniorů (-ZL-),
ml. jezdců (-L-) a seniorů (-S), viz výsledky.

Pořadatelé mohli být spokojeni s jezdec-
kým obsazením. Na Nové Americe soutěžil
mistr ČR M. Šoupal, vítěz Českého skokové-
ho poháru J. Skřivan, který navíc trenérsky
dohlížel i na své dvě dcery a na kolbišti se
objevil i olympionik J. Hatla.

Z vítězství v nejtěžší soutěži (-S*-) se rado-
val S. Motygin na ABERG, který zvítězil mezi
38 dvojicemi před M. Šlechtou (CELESTA
KALEK) z JK Všemily a M. Šoupalem (C.C.
CASH Kentaur) z SK Olympia.

Bezdomovci
do Jo’s Baru

V sobotu 11. prosince od 20.00
hodin se uskuteční tradiční předvá-
noční setkání pražských a středo-
českých jezdců v Jo’s Baru v Praze
na Malostranském nám 7. Tento-
krát je zvoleno téma pro kostým
účastníků „homeless“. Zváni jsou
však i mimopražští příznivci jezdec-
ké společnosti.

Třikrát Papoušek
Halová sezóna v ČR stále ještě nemá

zcela stabilní a koncepční průběh. Jedním
z aktivních pořadatelů však již po několik
sezón je JS ve Všemilech a s ním spojené
i JS v Praze na Císařském ostrově. JK Vše-
mily uspořádali v termínu 30.-31. října halové
závody se soutěžemi od 100 cm (včetně sou-
těží pony) až do úrovně -ST**-. Stejný pro-
gram čeká jezdce i návštěvníky v Praze na
Císařském ostrově ve dnech 13.-14. listopa-
du. Bohužel podobný rozpis přichystali soutě-
žícím na stejné dny i pořadatelé na Nové
Americe a tak se bude v tomto termínu soutě-
žit na dvou místech současně.

Ve Všemilech byli tradičně nejlepší domácí
jezdci. Již hlavním soutěžím předcházející
skákání -L- patřila domácím. První -L- získal
K. Papoušek na GOLAS, druhé pak M. Šlech-
ta s CELESTA Kalek. Následovalo skákání -
S**- se 17 startujícími. V rozeskakování šesti
dvojic byl s oběma svými koňmi (LARAMON
a GOLAS) nejlepší K. Papoušek před K. Vod-
seďálkovou na GIOVANNI z JS Horky n.J.

K. Papoušek s KO DARCO završil svůj hat-
trickvítězstvím i v závěrečném -ST**-, kdy
v rozeskakování překonal sám sebe na
MAGIC BOY, R. Chelberga s BEACH GIRL
(Žižka Praha) a svého stájového kolegu M.
Šlechtu na A LADY 2.
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Od 28. do 31. října probíhala Holstenhal-
le v Schleswig - holštýnském Neumünsteru
aukce sportovních koní a výběr plemen-
ných hřebců. Do výběru (körung) bylo při-
hlášeno 82 dvouletých holštýnských hřeb-
ců a do dražby 49 sportovních koní. Pro
zájemce z celého světa o holštýnský chov
a o holštýnské sportovní koně bylo připra-
veno dvoutýdenní předvádění a veřejně
přístupné treninky v holštýnském zemském
hřebčinci v Elmshornu.

Vlastní Körung v Holstenhalle začal
v pátek předváděním mladých hřebců ve
skoku ve volnosti. Tady komise bodovala
pohyb před skokem, sílu odrazu, styl skoku
a ochotu spolupracovat. V sobotu byli
v lotech předváděni hřebci na ruce. Zde
komise hodnotila jejich pohyb a exteriér.
Dále zvažovala původy hřebců a v nepo-
slední řadě jejich příslušnost k mateřským
kmenům. Poté byly znovu všechny loty
pozvány do haly a u každého hřebce jed-
notl ivě vyřkla komise zda byl hřebec
vybrán nebo ne pro budoucí roli plemeníka
v holštýnském chovu. Vybráno bylo 26
hřebců. Nejlepším z nich byl hřebec
CANTO, o: Canturo, m: po Limbus
z mateřského kmenu 2027 od chovatele
T. Petersna.

Po vyhlášení výsledků byli někteří
z vybraných hřebců draženi v aukci. Nej-
dražším byl hřebec CASHMAKER, o: Cas-
sini I, m: po Zunftiger xx, který byl vydra-
žen za 190 000,- euro do Nizozemí.

Aukce v Neumünsteru
Sobotní večer byl vyhrazen prezentaci

holštýnských koní ve velkolepé Show. Pod
sedlem se znovu předvedli aukční sportov-
ní koně, na ruce byli znovu představeni
nejlepší „vybraní“ hřebci. Předvedeny byly
také nejlepší tříleté klisny, proběhla ukázka
koňského fotbalu a představili se nejlepší
jezdci ponysportu. Velký úspěch sklidilo
předvedení hřebce CONTENDER a jeho
dvaceti špičkových potomků. Závěrečná
část patřila olympionikům a chovatelům
olympijských koní. Je více než jasné jak
pravdivá slova byla jednoho z hostů „Co by
znamenal světový jezdecký sport bez hol-
štýnských koní“.

V neděli proběhla aukce hřebců „nevy-
braných“ pro holštýnský chov a aukce
sportovních koní. Nejdražším hřebcem
v dražbě byl LEVISTANO, o: Levisto, m: po
Lord. Ten byl prodán zájemcům ze sever-
ního Saska za 80 000,- euro. Nejvýše
vydraženým sportovním koněm se stala
klisna CARESS, o: Cassini II, m: po Laca-
po, která byla vydražena do německého
Baden - Württemberg za 105 000,- euro.

Většina dražených koní se prodala do
zahraničí, největší počet jich skončil v Itálii,
Mexiku a USA, někteří pocestují do Jižní
Afriky, Velké Británie, Maďarska, Dánska,
Holandska a Slovenska. Průměrná cena
dražených „vybraných“ hřebců byla
57 500,- euro, „nevybraných“ hřebců
22 000,- euro a sportovních koní
33 300,- euro. J. Beranová

Ukradený vzorek
Jak jsme již na stránkách Jezdce uvedli,

v současné době probíhají testy vzorků od
čtyř koní, kteří byli při dopingových testech
v Aténách pozitivně zjištěni. Zatím podle
neoficiálních zpráv mezi nimi jsou i koňští
medailsté GOLDFEVER L. Beerbauma
a zlatý WATERFORD CRYSTAL C. O’Con-
nora. Právě tento kůň se nyní dostal již i na
oficiální seznam jmen, když bylo oznáme-
no, že právě B vzorek tohoto koně se 26.
října ztratil z dopingových laboratoří v Cam-
bridge. Rozbor tohoto vzorku měl potvrdit
pozitivní nález prvého rozboru. Celý případ
vyšetřuje policie a zatím se neví jak celá
záležitost dopadne.

Z Aarhus 
do Las Vegas 

Západoevropská liga Světového poháru
v drezúře zahájila soutěžemi v dánském
Aarhus 29.-30. října. I světoví drezúristé se
tentokrát těší na finálové střetnutí za
mořem a 20.-23. dubna 2005 bude i jejich
městem Las Vegas.

V první soutěži sezóny zvítězila domácí
dvojice Andreas Helgstrand na BLUE
HORS CAVAN. Na druhém místě se umís-
tila Ann Katrin Linsenhofff na WAHAJAMA
Unicef (SRN) před holandskou dvojicí
S. Rothenberg a BARCLAY II.

Foto J. Beranová
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Noví rozhodčí
V neděli 7. listopadu 2004 se konaly ve

Slavkově u Brna zkoušky rozhodčích. Zku-
šební komisi, jejímž předsedou byl pan Jar.
Pecháček a členy J. Metelka a J. Trojanec,
se představilo 22 kandidátů. Pouze tři
uchazeči neuspěli u písemného testu. -nes-

Sportovní 
kalendáfi

13.11. Bernartice hala Z-L
13.-14.11. Praha Císařský ostrov hala Z-ST
13.-14.11. Nová Amerika hala ZL-T
20.-21.11. Heroutice hala ZM-L, pony Z-L
27.-28.11. Heroutice hala finále Pony ligy

Top Ten v Ženevě
Na 11. prosince je plánován čtvrtý ročník

FEI Gandini Top Ten Final. Soutěž je urče-
na nejlepším deseti jezdcům ze světového
žebříčku FEI (Gandini World Jumping
Riders Rankins). V současné době se na
čelo žebříčku opět vyhoupnul Brazilec
R. Pessoa, který si připsal na své konto
body za druhé místo v Helsinkách a přede-
vším pak za vítězství při CSI*** Affalter-
bach. Na druhém místě je stále se zlepšují-
cí Němka M. Michaels - Beerbaum. Té ke
druhé příčce pomohly body z CSI*** Arez-
zo a body z otvíracích konkúrů světového
poháru v Oslu a Helsinkách. Třetí je nyní
L. Beerbaum a na 4. příčce další německý
jezdec M. Ehning. Pro turnaj v Ženevě jsou
nyní ještě kvalifikováni E. Maden (USA),
R. Smith (GB), O. Becker (GER), L. Phili-
paerts (BEL), M. Kutscher (GER) a T. Has-
mann (GER).

Kvalifikační desítka pro Ženevu bude sta-
novena z pořadí žebříčku po 29. listopadu.

SP ve Veroně
Třetí závod západoevropské ligy Světo-

vého poháru byl na programu při CSI Vero-
na, které se konalo v rámci světové výstavy
Fieracavalli. Plný počet bodů za prvenství si
připsal T. Hasmann na klisně LOLITA.
Tento výsledek ho posunul na šestou příčku
průběžného pořadí SP.

K rozeskakování ve Veroně postoupilo
dvanáct jezdců. Tři pak absolvovali i roze-
skakování bez chyb. Druhé místo obsadil
Belgičan J. Vangeenberghe s OSTA
RUGS ANDIAMO Z a třetí skončil domácí
A. Heroldt na NANTA.

Na čele západoevropské ligy je zatím
stále Holanďan W. Schroeder, který ve
Veroně získal dalších 12 bodů za 5. místo
a nyní má celkem 46 bodů. Na druhém
místě je momentálně M. Michaels-Beer-
baum s 32 body před R-G. Bengtssonem
(25), S. Guerdatem (25) a P. Leoni (21).
Další kolo západoevropské ligy se koná
v Ženevě 12. prosince.

Zakončení v Polsku
Reprezentační sezóna roku 2004 bude

zakončena halovým miniturné do Polska.
Na první dva prosincové víkendy připravili
polští pořadatelé tradiční halové turnaje
v Poznani a Lešně. CSI-W Poznaň pak
bude i předposledním kolem ligy Světové-
ho poháru centrální a východní Evropy.
Tyto závody jsou na programu 3.-5. prosin-
ce a na CSI-W do Poznaně jsou přihlášeni:
A. Opatrný s koňmi NAREW SON,
FAMOUS, CORSÁR, K. Papoušek
s CATRICK ORION, GOLAS, LARAMON.
J. Papoušek je rozhodnut u GEMINI
a GOLDESSA, ale až na základě výsledků
z halových závodů v Praze bude rozhodnu-
to o účasti SANTIAGA nebo NIKITY.
Z. Žíla má jasno a ten poveze do Poznaně
PINOT GRIGIO, LE PATRON a EVER-
DEN. D. Fialkovi zkomplikoval situaci zdra-
votní stav nejlepšího šestiletého koně ČR
LIGORETA. Ten prodělal operaci při těžké
kolice a probíhá jeho rekonvalescence.
Zastoupí jej pravděpodobně CARDUCI, ale
pro nejtěžší soutěže to bude určitě FARA-
DADAY. Posledním zbývajícím reprezen-
tantem v Poznani bude M. Matějka
(SKARA SALDO, OLLINO Dentrex Plus).

V Chomutově volně 
Ve čtvrtek 28. října se uskutečnil 3. ročník

skoku ve volnosti O pohár města Chomuto-
va. Rozhodčími dvou soutěží byli manželé
Šímovi a na programu byla dvě skákání.

První byla soutěž pro 4 a 5ti leté koně do
130 cm na styl. Celkově nastoupilo 14
koní. Ti museli absolvovat tři kola, nejprve
na výšce 110 cm, potom 120 cm a na
závěr předvést překonání výšky 130 cm.
Nejlépe byla hodnocena QUINEA z Equi
Bořeň Svinčice. Na druhém místě skončil
LAND’S - END a třetí pak hřebec TCHAI-
KOWSKI, oba M. Matějky z Chomutova.
Čtvrtou příčku získala SANDRA Š. Mittel-
bachové z Okořína před CYRIL P. Litevco-
vé - Vysoká Pec.

Druhou soutěží byl skok mohutnosti pro
starší koně a zde byla nejúspěšnější dvoji-
ce koní FANY (L. Polachová - Karlovy
Vary) a OLLINO (M. Matějka - Chomutov).
Oba tito koně překonali shodně výšku 185
cm. Třetí skončila SKARA M. Matějky (180
cm) a i čtvrtou příčku obsadila dvojice koní
ex equo a byli to LEA ze Zooparku Chomu-
tov a SHANTAL K. Moulisové - Vičice, kteří
překonali výšku 170 cm.

Zelinková v SRN
Stáj Tarpan pokračuje i v letošním roce ve

spolupráci s německou stájí Dirka Ahlmana
ve Schleswig-holštýnském Reheru. Jezdky-
ně Tarpan Odolena Voda a česká reprezen-
tantka Z. Zelinková  zde bude s koňmi
LAWILLI Z, DAN 7-T a IT’SME-T na tréniko-
vém pobytu nejméně do prosince.

Konference v Brně
Mezinárodní konferenci v MZLU v Brně

a v prostorách NH Kladruby n.L. pořádá
Asociace svazů chovatelů koní ČR, Národ-
ní hřebčín Kladruby n.L. a Mendelova
zemědělská a lesnická univerzita v Brně.

Konference proběhne ve dnech 3. - 4.
prosince. Program zahájí společné před-
nášky pro všechny účastníky a mezi před-
nášejícími bude i majitel střediska Horse
Academy v Radimovicích M. Šebesťák
s přednáškou na téma Management jez-
deckého sportu a chovu sportovních koní.

Odpolední program již bude rozdělen do
sekcí podle zájmové odbornosti poslucha-
čů s tématy Metody šlechtění sportovních
a dostihových koní, Regerace a šlechtění
genetických zdrojů koní a Využití koní
v zájmové sféře a ve zdravotnictví, chov
westernových plemen koní. Následující den
4. prosince bude konference pokračovat
v Národním hřebčíně v Kladrubech nad
Labem přednáškami na téma Chov barok-
ních a arabských plemen. Vedle našich
předních hipologů budou na konferenci
přednášet i odborníci ze zahraničí
E. Kovalčík (NH Topoľčianky), M. Halo
(Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre) a L. Christmann (Hannoveraner
Verband, SRN).

Velká pardubická
ve fotografii

V Galerii Deset v Praze 10 - Vršovicích
byla ve středu 3. listopadu slavnostně
zahájena výstava fotografií a plastik ke
130. výročí prvního startu Velké pardubic-
ké. Své práce tu prezentuje třinácti čes-
kých fotografů a slovenský sochař Š. Hud-
zík. Výstava potrvá do konce listopadu.

Chardon před
Freundem

O malou senzaci se postaral holandský
jezdec čtyřspřeží Ysbrand Chardon, který při
otvíracím závodě Světového poháru čtyřspře-
ží v Hannoveru porazil trojnásobného vítěze
předchozích ročníků halových konkúrů
M. Freunda.

Horse show v Hannoveru se konalo ve
dnech 4.-7. listopadu a Y. Chardon se tak ujal
vedení průběžného pořadí letošního ročníku
Světového poháru. Příští kolo se koná v rámci
prestižního turnaje German Masters ve Stutt-
gartu ve dnech 19.-20. listopadu.

Skokovým soutěžím vévodily dvě kvalifika-
ce koňských „Nadějí“. V obou zvítězil P. Ray-
makers na VAN SCHIJNDEL’S OPTICAL.
Finále soutěže vyhrál P. Wylde na 8letém hol-
štýnském hřebci QUO VADIS.

Závěrečnou Velkou cenu TUI Grand Prix
získala po rozeskakování deseti dvojic Švéd-
ka M. Baryard na H&M BUTTERFLY FLIP
před P. Wylde PINOCCHIO z USA a
M. Meredith-Beerbaum s SHUTTERFLY
(SRN).

Soutěž v Hannoveru byla také předposled-
ním závodem Riders Tour, kterou zahajovalo
letošní německé skokové Derby v Hamburku.
Po sedmi závodech je nyní na čele M. Ehning
s celkovým ziskem 72 bodů. Druhá je zatím
M. M. Beerbaum (66)  a třetí příčka patří
L. Beerbaumovi (60).

Posledním závodem Riders Tour 2004 je
halový konkur v Mnichově ve dnech 2.-5. 12.

Veškeré podrobnosti o turnaji v Hannoveru
naleznete na www.german-classics.com
a o turnaji v Mnichově na www.engarde.de

Na Podkově
ukončeno

JK Mělník naplánoval na rok 2004 neu-
věřitelných 43 akcí. Všechny akce se
v plném rozsahu uskutečnily a nad tento
plán došlo k uspořádání ještě tří Hobby
skákání. Závěrečným podnikem bylo
Hobby skákání 28. října. 

I když někteří účastníci vyzývali pořada-
tele k uspořádání „Hobby skákání“ i v listo-
padu, mělničtí se musí věnovat řadě nahro-
maděných prací, na které v průběhu nároč-
né sezóny nezbyl čas. Všem zájemcům ale
pořadatelé slibují, že v příštím roce bude
opět akcí dost. 

Jezdecký klub Mělník děkuje všem,
kteří pořadatelské aktivity podpořili. Plán
akcí pro rok 2005 je již hotov a lze se s ním
seznámit na webových stránkách
www.jkmelnik.cz

Royal Winter Fair
Royal Winter Fair Toronto byl zahájen

v pátek 5. listopadu. Jedny z největších
jezdeckých závodů severní Ameriky kona-
né při velkolepé hospodářské výstavě pro-
bíhají až do 14. listopadu. Podrobnosti
o soutěžích naleznete na 

www.royalfair.org
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Inzerce
●●   Prod. dva hřebečky (5/04) po Lopez z m: 122 Przed-

svit X a Granta. Tel.: 607 516 645.
●●   Prodám montovaný zateplený trojbox. Původní cena

200 000,- Kč, nyní 100 000,- Kč. Tel.: 736 408 446.
●●   Prodám dvě pětileté bělky (o: Cantus + o: klusák), velmi

úspěšné ve sportu. Tel.: 736 408 446.
●●   Prodám střední jezdecký areál, 30 km od Prahy, 9 boxů, jíz-

dárna, dva otevřené krby, dvě garáže, osm místností, krás-
né prostředí, pošta, masna, potraviny. Tel.: 736 408 446.

●●   Prodáme chovnou klisnu ČT, 10l., DORIS (389 Amon - Daja-
na). Cena 35 000,- Kč, tel.: 221 877 251.

Práce s koňmi
v Irsku

Největší irská pracovní
agentura hledá zkušené pra-
covníky pro práci s koňmi.
Základní znalost angličtiny
nezbytná. Dobré platební
podmínky a ubytování.

www.equipeoplestaff.com
Fax: +353 502 43313

Nový jezdecký areál v Korycanech u Prahy, 
25 km od centra, 3 km od Odolena Voda, k dispozici hala
20 x 50 m, otevřená jízdárna 30 x 50 m,

nabízí ustájení koní. 
Cena 5 500,- Kč měsíčně. Tel.: 777 261 332, 777 839 088.
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Výsledky

Jezdecká škola Mariánské Lázně
● konzultační a výcvikové hodiny drezúrního ježdění (J. Holcbecher)
● připouštění chov. klisen (včetně ustájení před a po porodu) hřebci světových sportovních linií

s prověřenou výkonností
● ustájení a výcvik sportovních koní ve vlastním areálu s krytou halou a ubytováním

tel. +420-354 623 153, 608 979 982, fax +420-354 626 559
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

- 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

EEEEQQQQUUUUIIIISSSSPPPPOOOORRRRTTTT    ----     DDDDooookkkkuuuullll iiii lllloooovvvváááá
Velkoobchod - maloobchod s jezdeckými potřebami

Sokolí 23, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 568 820 577, mobil. tel.: 602 723 325, 

e-mail: equisport@tiscali.cz
nejširší sortiment veškerých potřeb pro koně a jezdce v České republice

Výhradní dovozce švýcarské firmy STÜBBEN a holandské
firmy HORKA INTERNATIONEL WEAR na našem trhu

prodejna: Equisport - jezdecké potřeby, Žižkova 505, 674 01 Třebíč 
Tel./Fax: 568 840 427, e-mail: equisport@tiscali.cz www.equisport.cz

f irma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všech-

ny druhy vozíků možnost leasingu

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 00 PlzeÀ
Tel./fax: 377 451 914

ekvitan@ekvitan.cz

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

Nová Amerika 23.-24. 10. hala -
Z- (47) 1. Skřivanová - LABE JEFF
LB Tech (Manon), 2. Vincenz -
JAGUÁR (Cilka), 3. Malá - TOP
GUN (Vančura Přelouč), halový
přebor VČO dětí -Z- 1. Malá - TOP
GUN (Vančura Přelouč), -ZL- (59)
1. Drahota - CASIO Karsit (Karsit
Jaroměř), 2. Hassová - CONDÉ
(Nisa Jablonec), 3. Doležal R. -
CORTEZ (Jezbořice), halový pře-
bor VČO jun. -ZL- 1. Pejosová -
SAMURAJ (Krakonoš Trutnov), -L*-
1. Hassová - CONDÉ (Nisa Jablo-
nec), 2. Bartošová - TULAMORE
DEW (Černožice), 3. Erlebachová -
LAGUNA (Quinta Hvězda), halový
přebor VČO ml. j. -L- 1. Hassová -
CONDÉ (Nisa Jablonec), stupň.
obt. do 110 (39) 1. . Pejosová -
SAMURAJ (Krakonoš Trutnov), 2.
Motygin - LACALETTO (Všetice), 3.
Vincenz - JAGUÁR (Cilka), -L*- (57)
1. Papoušek K. - LARAMON (Vše-
mily), 2. Černohorský - RIA (Hřeb-
čín Suchá), 3. Drahota - LEANDRA
Karsit (Stáj Karsit), -S*- (38) 1.
Motygin - ABERG (Všetice), 2.
Šlechta - CELESTA Kalek (Všemi-
ly), 3. Šoupal - C.C. CASH Kentaur
(SK Olympia), halový přebor VČO
sen. -S- 1. Šoupal - C.C. CASH
Kentaur (SK Olympia).

Všemily 30. -31.10. hala ZLP
dvě kola (9) 1. Krčmářová - LUCIE
1 (JK Fapaso), 2. Bačkovská - GLA-
DIÁTOR 1, 3. Bačkovská - ANITA
(JK Všemily), st. obt. do 100 cm +
žolík (29) 1. Veberová - INES 1 (JK
Děčín), 2. Mestenhauserová -
COLIN (Mělník), 3. Rosická -
CANTA (JK Iros), -ZL- (39) 1.
Rosická - ALTIUS (JK Iros), 2. Baxt
- AKTIV (JS Bost), 3. Řimnáčová -
MARIO (Equi Club Louny), -L**-
(29) 1. Papoušek K. - GOLAS (JK
Všemily), 2. Veselovská - DONA 9
(Stáj zámek), 3. Šlechta - CELESTA
Kalek (JK Všemily), -L**- (22) 1.
Šlechta - CELESTA Kalek, 2. Šlech-
ta - ARENA 1, 3. Papoušek K. -
ALEDA Kalek (oba JK Všemily),
-S**- (17) 1. Papoušek K. - LARA-
MON, 2. Papoušek K. - GOLAS (JK
Všemily), 3. Vodseďálková - GIO-
VANNI (JS Horky), -ST**- (10) 1.
Papoušek K. - KO DARCO, 2.
Papoušek K. - MAGIC BOY (JK
Všemily), 3. Chelberg - BEACH
GIRL (Žižka Praha), 4. Šlechta -
A LADY 2 (JK Všemily), 5. Papou-
šek K. - MAMA MIA (JK Všemily).

Prodejna
Vše pro koně

a jezdce
www.mujkun.cz
tel.: 281 973 215

603 255 878

Ve dnech 
17. 11. a 4. 12. 

pořádá 
JS Císařský ostrov 

Hoby závody
Začátek v 10.00 hod.,
startovné 200,- Kč. 

Kontaktní tel.: 
Z. Zíma 

777 620 165


