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PROSTĚJOV

Jezdec Jaroslav Hatla (Horse Academy
Radimovice) pokračuje ve svém tažení za
olympijskou kvalifikací. Ve dnech 8.-12.
října se v holandském Boekelu zúčastnil
další světové prestižní soutěže všestran-
nosti úrovně CCI***.

Na startu se sešlo 96 dvojic z dvaceti
států světa. Devět zemí postavilo kompletní
tým pro soutěž družstev.

Stejně jako na území naší republiky
i v Holandsku byl konec pracovního týdne
deštivý a nepříjemné počasí provázelo
i jezdce v Boekelu při drezúrní zkoušce. 

Pro našeho jezdce nezačala soutěž
zrovna nejlépe. I když se svým KYRENE-
JENNALLA ’S BOY předvedl poměrně
velmi slušnou úlohu, byl ohodnocen pouze
441 body (58,80%) a to stačilo jen na 66.
místo. Vedení v soutěži se po ohodnocení
592 bodů ujal Brit W. Fox-Pit s jedenáctile-
tým TOM CRUISE.

Zato sobota a terén ukázaly, že J. Hatla
by mohl skutečně být jezdcem pro OH.
Trestné body inkasoval pouze za překroče-
ní času ve steeple chase (5,60) a v crossu
(10.40). Počasí se ten den již naštěstí
začalo zlepšovat, ale i tak měla celá řada
jezdců v terénu značné problémy a celkem
12 dvojic nedokončilo. Český zástupce po
dvou disciplinách poskočil o 36 míst a před
závěrečným parkurem se zařadil na 30.
místo. Čisté konto po crossu mělo celkem
osm dvojic a mezi nimi i TOM CRUISE,
který tak zůstal i nadále v čele soutěže.

Ve slunečné neděli čekal na jezdce
a koně velmi obtížný parkůr. J. Hatla však
zhodnotil své zkušenosti z vysokých soutě-
ží a výkon s jedinou chybou mu opět
pomohl k vzestupu na konečné 27. místo.
Vítězství si již nenechal vzít W. Fox-Pit,
který byl jedním z dvacítky jezdců, kteří na
parkuru nechybovali. V týmové soutěži zví-
tězilo Irsko před Itálií a Německem. Celko-
vě tak J. Hatla splnil i druhou kvalifikaci na
OH a jeho šance na postup do Atén začí-
nají být velmi reálné.

Jaroslav Hatla se s námi podělil o bez-
prostřední dojmy po dojetí soutěže: „I když
výkon v drezúře budeme teprve podrobněji
rozebírat podle videozáznamu, měl jsem
celkově lepší pocit, než bylo naše hodno-
cení. V terénu byl můj kůň již zcela bez-
chybný, ale vyzdvihnul bych především
výkon na parkuru. Zatím jsem se ve vše-
strannosti s tak obtížným parkurem neset-
kal a na domácí české poměry bych ho při-

rovnal k soutěži -S-. Podle mého trenéra
(Kenneth W. Clawson) je šance na postup
do Atén velmi reálná. Pravděpodobně se
pokusíme kvalifikovat přímo mezi 75 nej-
lepších jezdců světa.“

K tomu jen na vysvětlenou. Jezdci se na
OH mohou kvalifikovat díky žebříčku FEI
specielně sledovaném pouze pro kvalifikaci
na OH. Do něho se jezdcům započtou
body získané za pět nejlepších výsledků
v období mezi 1.1. 2003 až 1.5. 2004
v soutěžích CCI nebo CIC obtížnosti tří
nebo čtyř hvězd. Pokusit se postoupit díky
jediné pozici vítěze regionálního Světového
poháru by mohlo být velmi riskantní, proto-
že zde může zvítězit jezdec díky okamžité

aktivitě např. v soutěži jemu regionálně
dostupnější. V současnosti vede naší sku-
pinu Chorvat Pepo Puch. Trenér J. Hatly
proto zvažuje, zda se spíše v příštím roce
nepokusí získat další body na prestižních
CCI. Jednalo by se pravděpodobně o dva
starty a v úvahu přichází i CCI**** v Bad-
mintonu.

Před soutěží v Boekelu byl J. Hatla na
„olympijském“ žebříčku na 174 místě
ovšem se 46 body získanými za jediný
start. Nyní se dá očekávat, že postoupí cca
o sedmdesát míst a ocitne se na prahu
první stovky. Veškeré podrobnosti o CCI***
Boekelo naleznete na:

www.military-boekelo.nl

J. Hatla - KYRENEJENNALLA’S BOY



J. Papoušek s AMARCORD, K. Papoušek
na CATRICK ORION a A. Opatrný
s GRAND. M. Málek se s obtížnou soutěží
vyrovnal vcelku dobře a dokončil s 8 body.
V jeho stopách pokračovali i oba bratři
Papouškové. Jiří inkasoval 12 a Kamil 8
bodů. Bohužel tentokrát se vůbec nedařilo
našemu finišmenovi A. Opatrnému
a GRAND inkasoval 28 bodů. Český tým
tak dokončil s 28 body a umístil se na
devátém, prvním nepostupovém místě do
druhého kola. Z vítězství se později rado-
vali Italové, kteří se však o prvenství
museli rozeskakovat s druhým Švýcar-
skem. O třetí místo se se shodným výsled-

kem 20 bodů poděli l i
Belgičané a Rakušané.

Ani v sobotu se našim
jezdcům nepodařilo zís-
kat umístění a tak jsme
na českou chvilku čekali
až do neděle. V předpo-
slední soutěži do 140 cm
s názvem Hercules
Speed Chalenge byl
mezi šesti čistými nej-
rychlejší A. Opatrný na
SILVIO a tak se v Até-
nách přeci jen hrála
česká hymna. Stejného
výsledku ovšem „až“
s šestým časem docílil
J. Papoušek s GEMI-
NI T a tak měl český tým
hned dva zástupce na
dekorování.

K Velké ceně nastou-
pil i  za naše barvy
M. Málek na COURAGE,
kteří dokončili s 21 body,
J. Papoušek na AMAR-
CORD docílil výsledku
10 bodů a K. Papoušek
na CATRICK ORION
inkasovali 12 bodů. Nej-
lepším byl tentokrát
A. Opatrný, který na pře-
kážkách nechyboval, ale
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CSIO - W Atény

Memoriál Ericha Režnara KRIS se neztratí
K. Papoušek - KODARCO A. Opatrný - SILVIO

Foto T. Krůta

Foto T. Krůta

Český skokový tým má na svém kontě
další start v řeckých Aténách. Ve dnech
2.-5. října nás zde reprezentovali A. Opatr-
ný (GRAND, SILVIO), J. Papoušek
(AMARCORD, GEMINI T), K. Papoušek
(CATRICK ORION, KODARCO) a
M. Málek (COURAGE).

Prvním zásadním vrcholem byla pocho-
pitelně soutěž o Pohár národů. Té se
zúčastnilo 12 družstev. České barvy repre-
zentoval M. Málek na COURAGE,

GRAND odmítl v jednom z oblouků pohyb
dopředu a spolu s penalizací za čas to bylo
nakonec 7 bodů.

Po rozeskakování sedmi dvojic zvítězil
italský jezdec E. Bicocchi na LANDRU
před domácí H. Mytilineou (LUCKY S)
a R. Raskinem (SYLVER II) ze Švýcarska.

Podrobnosti o CSIO Atény naleznete na
www.equestrian.org.gr

Nepřízeň počasí provázela 4. a 5.října už
11. ročník Memoriálu Ericha Režnara, který
probíhal na kolbišti JK Opava Kateřinky.
Přesto se soutěží zúčastnili jezdci z celé
republiky a diváci viděli téměř 180 startů.

V hlavní soutěži -ST- se představilo
šestnáct dvojic, i když se dalších jedenáct
ze soutěže pro vytrvalý déšť odhlásilo. Tři
ze startujících zvládly bezchybně základní
kolo. V rozeskakování neudělal chybu jen
vítěz M. Šoupal s ČARAS ze SK Olympia
Hrobice a zvítězil přes zatížení 1 tr.bodem
za překročení stanoveného času. Druhý
skončil junior J. Kincl na GOMERA z Hory-
masu Horní Město se 6 tr.body a třetí
Z. Žíla na CARTOUCHE z Mustangu Luči-
na s 15 tr.body. Tento jezdec byl ještě na
PINOT GRIGIO čtvrtý a domácí J. Hruška
s COLETT Czech Wood skončil pátý.
V ostatních nedělních soutěžích byl nejlep-
ší V. Tretera na CLOVIS-K ze Sport. Stáje
Tretera Loukovice v -L- a Z. Žíla s PINOT
GRIGIO z Mustangu Lučina v -S-.

V sobotní stupňované obtížnosti do 120
cm zvítězil domácí J. Hruška s NAGANE
Agromarket H+B (mezi 53 start.) a v -S-
(51) pak P. Vachutka na CASANDRA
z Pegasu Bohdaneč.

O zhodnocení jsem požádal hlavního
rozhodčího R. Šalka: „Závody byly nároč-
né, počasí velmi nepřálo. Myslím si, že
terén i přes nepřízeň počasí byl způsobilý,
aby se mohly všechny soutěže podle rozpi-

su uskutečnit. Pouze jsme udělali jednu
malou změnu. Soutěž, která měla být hod-
nocena podle stupnice C jsme změnili hod-
nocení podle stupnice A, aby náhodou zby-
tečně nedošlo k úrazům nebo ohrožení
jezdců i koní.“ J. Gebauer

I když se již dvě sezóny na našich kol-
bištích nesetkáváme s fenomenálním
holandským hřebcem KRIS KENTAUR,
který stál i za českým úspěchem při ME
2000, rozhodně se tento kůň v záplavě
koní ve světě neztratil. Pod svým novým
jménem VAN SCHINDEL’S KRIS se stále
více stává jedničkou ve stáji holandského
internacionála P. Raymakerse. Po výbor-
ném třetím místě v hlavní soutěži prestiž-
ních CSI ve Valkenswaerdu uprostřed léta
dorazila do Čech i další zpráva o jeho
posledním vynikajícím úspěchu.

Ve dnech 2.-5. října se v Kuala Lumpur
konalo prestižní pětihvězdičkové CSI. Štěd-
rá dotace přilákala do hlavního města Mala-
jsie výbornou společnost. V hlavní soutěži
GP firmy Petronas, která se také angažuje
v závodech Formule 1, se do rozeskaková-
ní dostalo devět dvojic a mezi nimi i P. Ray-
makers na „našem“ KRISOVI. I po dalším
bezchybném výkonu skončila tato dvojice
třetí za bronzovým z OH v Sydney K. Al Eid
na AL RIYADH ze Saudské Arábie a
J. Whitakerem na LORD Z. Za KRISEM
skončila jména jako olympijský vítěz
J. Dubbeldam (PARTY TIME) a E. van der
Vleuten (AUDI’S JIKKE). Ještě hlouběji pak
L. Nieberg (GIORGIO), M. Fuchs (GRA-
NIE), F. Sloothaak (SHEILA) či M. Baryard
(IRCO SUN). Uvidíme jak se bude dařit
KRISOVI v předolympijské zimě, ale roz-
hodně patří mezi abonenty národního týmu
Holandska pro OH 2004.

Jiří Hruška - NAGANE Agromarket H+B,
vítěz stup.obt.

Foto J. Gebauer



Orling Cup 2003
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FEI Test - Horse Academy Radimovice

V neděli byl soutěžní obdélník skutečně
plný vody (M. Sedlářová - ROCK’A’ROLL).
Transparent na ohradě připomíná, že vedle
FEI je organizátorem a především sponzo-
rem celé akce aukční společnost U. Kasel-
manna a P. Shockemöhleho P.S.I.

Drezúrní FEI Test se již stal tradiční sou-
částí naší podzimní sezóny a v letošním
roce připadl na 5.-6. října. Pořadatelem se
tentokrát stalo jezdecké středisko Horse
Academy v Radimovicích nedaleko Prahy.
Hodnotit a následně vést jezdeckou kliniku
přijeli do ČR rozhodčí E. de Wolf van
Westenrrode z Holandska a P. Holler
z Německa. Naše letošní skupinu utvořili
pouze jezdci z pobaltských států a naši.
Soutěž v ČR byla závěrečnou a tak společ-
ně s výsledky naší soutěže bylo i známo
závěrečné srovnání s jezdci z Litvy, Eston-
ska a Lotyšska. Tak jako každoročně se
srovnávali jezdci v kategorii dětí (12-14 let),
v kategorii St. Georg a v testu A - Advan-
ced (úroveň -S-) a v testu B - Novice (úro-
veň -L-).

Za ČR bylo nejvíce jezdců nominováno
do úrovně B. Na startovní listině se objevilo
devět koní a nejlépe si vedla H. Pelikánová
na ANGIE (JS Pavlík Pocínovice). Tato
dvojice zvítězila se ziskem 63,52 % před
I. Plánkovou (WONDERGOLD) z Klubu

J. F. a J. Jirsovou na CORÁDO (Stáj Jirso-
vá). Ve společném srovnání se mezi prv-
ních deset jezdců skupiny probojovala
právě jen H. Pelikánová, které výkon stačil
na společné šesté místo. Nejlepšího
zástupce má Lotyšsko (I. Bistrova -
TRAUM FÜRST - 67,78 %).

V obtížnější úrovni A nominovala drezúr-
ní komise pouze tři jezdce a nejlepší byla
L. Půlpánová (DAF ONDRÁŠ) před K. Hrd-
ličkovou (LALIQUE) a Z. Glezgovou (BAR-
TOU). Výkon zástupce z hřebčína Equus
Kinský 65,29% stačil ve společném srov-
nání na 3. místo, LALIQUE získala pro ČR
pátou pozici. Vítěze má opět Lotyšso (opět
I. Bistrova tentokrát na MONTE CRISTO -
67,29%).

Tři jezdce jsme postavili i do úrovně St.
Georg a zde se naši jezdci seřadili velmi
těsně v pořadí H. Pelikánová - PAMÍR,
L. Půlpánová - AVALON Z-T a M. Sedlářo-
vá - ROCK’A’ROLL (JK Arco Šumperk).
Výkony v rozpětí jediného procenta (59,88-
60,63) zařadili naše jezdkyně na 6. až

8. místo. Vítězství putuje
tentokrát do Estonska
(K. Arumäe - LIBERO -
63 %).

A tak nejúspěšnější
byly naše děti. Mezi
čtyřmi jezdkyněmi si
nejlépe vedla S. Křížová
na CONCORDIA (JS
Concordia), která se
výkonem 69,60 % zařa-
dila i na celkové čelo
soutěže. Druhá skončila
Jana Perníčková na
DELTA (JK Heroutice),
která je celkově třetí
a na třetí příčce naší
soutěže se umísti la
T. Dvořáková na VÁ-
NEK (JK Jemčina)
a výkon ohodnocený
64 % stačí v celkové
klasifikaci na 6. místo.

Nepřízeň počasí,
která velmi zkompliko-
vala některým jezdcům
život, poznamenala také
týmový výkon družstva
ČR. Silný vítr a déšť

Foto P. Loudová

Foto P. Loudová

vadil především L. Černovské na FLÉTNA
TEREA (Agro Cheb Nebanice), která sou-
těž dokončila skutečně jen s velkými obtí-
žemi a pravděpodobně pouze kvůli týmo-
vému hodnocení. Český tým tak se 185,84
získaným procentickými body obsadil
poslední třetí místo za Lotyšskem a Litvou,
když se Estonsko nezúčastnilo.

V pondělí 6. října se již pracovalo v hale
a tak již bylo příjemněji. I proto nakonec
všichni účastníci hodnotili celou akci dobře
a vedle jezdců a trenérů si řadu poznatků
odnesla i desítka národních drezúrních
specializovaných rozhodčích, kteří se
zúčastnili nedělní soutěže jako svého
odborného školení.Společné foto tří vítězek soutěží se zahraničními rozhodčími

Vítězka V. Rosická, za společnost Orling
cenu předala K. Dušková

Cenu za nejstylovější dvojici předala hl.
rozhodčí Milena Zikmundová N. Bielíkové 

O víkendu 4.-5. října vyvrcholil na hipo-
dromu v Mostě seriál závodů určených pro
juniory s názvem Orling Cup. Do poslední
soutěže vstupovala na vedoucí pozici
V. Rosická (Iros Praha), která patřila
v celém seriálu k nejpilnějším a jako jediná
i ve všech předchozích kolech bodovala.

Celý seriál soutěží byl zahájen
26. dubna a v průběhu sezóny pak pokra-
čoval dalšími pěti koly. Sedmým a závě-
rečným dnem pak bylo finále 4. října.
Jedno kolo seriálu bylo úrovně -ZL- tři -L-
a tři (včetně dvou závěrečných) -S-.

V. Rosické se dařilo i v nejtěžších sou-
těžích (-S-) a v předposledním kole (24.
srpna) byla druhá za N. Bielikovou. Ve
stejném pořadí skončilo i poslední kolo
seriálu Orling Cup. V rozeskakování tří
jezdkyň (celkem 28 startujících) si nejlépe
vedla opět N. Bieliková na EXCALIBUR 3
z JK Krupka. Druhá skončila V. Rosická
s MARIO (Iros Praha) a třetí J. Lahodná
na LADY (Pegas Děpoltovice). Tyto tři
jezdkyně si také odvezly nejvyšší ocenění
v celkovém hodnocení seriálu.

Zvítězila V. Rosická s 88 body před
J. Lahodnou s 63 body. Závěrečná dvě
vítězství pomohla N. Bielikové k celkové-
mu třetímu místu (55 bodů). Celkem bylo
v seriálu 2003 hodnoceno 24 juniorů
a jediným zástupcem mužů byl J. Novotný,
který skončil na 4. místě.

Vyvrcholením obou dní pak byly ještě
dvě otevřené soutěže -S-. Sobotní získal
po rozeskakování čtyř dvojic (26 startují-

cích) O. Pospíšil na SHERLOCK (Dvůr
Židovice). V nedělní soutěži již bylo startov-
ní pole, díky juniorům, rozsáhlejší. Z celko-
vě 34 dvojic se podařilo v téměř nepřetrži-
tém dešti osmi dvojicím absolvovat kurs
bezchybně. V rozeskakování pak byla nej-
rychlejší G. Hrbková na DAFNÉ (Větrný
ranč Rychnov) před V. Aschenbrierem
(QUALITA) ze Svinčic a S. Motyginem
(MENUET) startujícím za Leon Blatná.
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Sportovní 
kalendáfi

18.-19.10. Bernartice Z-ZL hala
18.10. Děčín Z-L
18.10. Opava - Kateřinky ZM-ZL
25.10. Všemily Z-S + pony hala
30.10.-2.11. Všemily 

ZL-S, D/Z-L pouze pony hala

Ve dnech 20. - 21. 9. se konalo Meziná-
rodní Mistrovství ČR ve voltiži. Pořadate-
lem byla TJJ Lucky Drásov a závody byly
pořádány ve zcela novém objektu v Tetči-
cích u Rosic. Výborně připravená krytá
hala i zcela nová stáj a TJJ Lucky Drásov,
která byla pořadatelem Mistrovství poprvé,
zvládla vše na jedničku.

Kvalifikaci na Mistrovství ČR zvládlo cel-
kem 20 závodníků (14 žen a 6 mužů).
Bohužel z nedostatku kvalitních koní pro
skupiny kat. „A“ a „B“ startovala na mistrov-
ství jen jedna jediná skupina kat. „A“ z TJ
voltiž Tlumačov. Z tohoto důvodu se letos
poprvé jela mistrovská soutěž jen v katego-
rii jednotlivců.

Pořadatelé, ale udělali mistrovství otev-
řené a vyhlásili také soutěž mezinárodní
přátelskou. Pozvání přijali reprezentanti
Slovenska, Maďarska a Rakouska, ale
nakonec dorazila pouze slovenská ekipa
(Slavia UVL Košice). Dále byla vyhlášena
přátelská soutěž pro skupiny kat. „C“, které
se zúčastnilo celkem 7 skupin.

Závody začaly v sobotu ráno veterinární
prohlídkou koní, která proběhla naprosto
bez problémů a k závodu bylo připuštěno
všech 19 koní. Soutěžení zahájily
skupiny kat. „C“. Ty předvedly
povinné a zároveň volné sestavy.
Dále pokračovala soutěž povin-
ných sestav jednotlivců a skupiny
kat. „A“ a odpoledne volné sestavy
jednotlivců a skupiny kat. „A“.

První náročný den závodění byl
ukončen slavnostním Galavečerem
na kterém proběhlo vyhlášení
výsledků Českého voltižního
poháru LBO Invest. K radosti
pořadatelů byly tentokrát ve všech
skupinách úspěšní domácí závod-
níci.

Mezi skupinami kat. „C“ jej zís-
kalo družstvo TJJ Lucky Drásov na
koni Astor s lonžérkou J. Sklenaří-
kovou. Mezi ženami pak Jana
Sklenaříková na koni Eskadra
s lonžérkou P. Cinerovou (TJJ
Lucky Drásov) a v mužích byl nej-
lepší L. Klouda na koni Bonny
s lonžérkou P. Cinerovou (TJJ
Lucky Drásov).

Dále byly předány i další ceny:
Koněm roku 2003 se stala klisna
NICOL z TJ Slovan Frenštát, Jezd-
cem roku Petr Eim z TJ voltiž Tlu-
mačov a Jezdkyní roku Jana Wolfová z TJ
Slovan Frenštát.

Skokanem, nebo spíše skokankou roku
se stala Jana Sklenaříková a smolařem
roku byl vyhlášen Lukáš Klouda, který se
pro zranění nemohl zúčastnit Mistrovstvím
Evropy.

Zástupce voltižní komise předal poděko-
vání J. Golembiovskému za dlouholetou
práci na místě voltižního managera, který
tímto svou funkci ukončil. Dále zde proběh-
lo rozloučení se závodní kariérou klisny
Gizely z TJJ Lucky Drásov, která letos
oslavila 29 narozeniny.

Nedělní program Mistrovství pokračoval
finálovou soutěží skupin a jednotlivců. Do
finále postupovalo všech 7 skupin kat. „C“
a to v pořadí od nejhoršího podle výsledků
z prvního sobotního kola a dále 15 žen a
6 mužů. Po napínavém boji dopadly
výsledky mistrovské soutěže takto:

Muži: 1. P. Eim , kůň Catalin, lonžér M.
Surýnek (TJ Voltiž Tlumačov), 2. L. Klou-
da, kůň Bonny, lonžér P. Cinerová (TJJ
Lucky Drásov), 3. O. Svoboda, kůň Nicol,
lonžér A. Valštýnová (TJ Slovan Frenštát),
J. Zelinka (Orion Praha), 5. J. Dujíček (TJ

Mezinárodní Mistrovství ČR ve voltiži

Závěr v Hořovicích

Skupina TJ voltiž Tlumačov patří do kategorie
A a na koni FARMON cvičila pod vedením P. Nepra-

Bělouš DANCE AND JUMP A. Opatrného
je příslibem pro příští sezonu

A jsou tady halovky
S koncem jezdecké sezóny na otevře-

ných kolbištích začíná halová sezóna. Ve
dnech 22. - 23. listopadu pořádá halové sko-
kové závody společnost In Expo v Praze na
Císařském ostrově. Na programu budou
soutěže pony i velkých koní od úrovně -ZL-
až do -S-. Podrobnosti a přihlášky na: In
Expo Group, Zlatnická 6, 111 21 Praha 1,
PO BOX 388, tel.: 221 877 251, 221 877
254, 222 320 666, fax: 222 324 828 nebo na
info@in-expo-group.cz

Uzávěrka přihlášek 21. listopadu.

BELFAST ve Francii
P. Sůrová a BELFAST reprezentují Čes-

kou republiku při Šampionátu mladých koní
ve všestrannosti, který se koná ve dnech
16.-19. října v Le Lion d’Angers.

Jezdci a koně již pomalu začínají pře-
mýšlet o halové sezóně. Jedním z posled-
ních závodů na otevřeném kolbišti a určitě
poslední obtížnější úrovně byly skokové
závody v Hořovicích. Ty byly na programu
ve dnech 11.-12. října. Po deštivé sobotě
se konec víkendu vylepšil a závěr sezóny
se skutečně podařil. V sobotu si vítězství
z prvního -S- odnesl K. Papoušek na
ALEDA KALEK z JK Všemily. Ve sluncem
zalitém nedělním odpoledni se pak
z prvenství ve druhém hořovickém -S-rado-
val S. Daněk na TALKO S (JS Schneider).

Po přestávce určené ke sledování 113.
ročníku Velké pardubické pokračovalo
odpoledne soutěží -ST-. K té nastoupilo 20
dvojic, včetně D. Fialky s ADRIAN OIL
TEAM. Ten dorazil do Hořovic v sobotu
večer, protože déšť donutil zrušit plánova-
né závody v Opavě.

Nakonec viděli diváci pouze dva čisté
výkony, oba v podání A. Opatrného v sedle
koní DANCE AND JUMP a CRAZY LOVE.
V rozeskakování byl nakonec lepší zkuše-
nější CRAZY LOVE, ale DANCE AND JUMP
naznačil velmi slušné vyhlídky do budoucna.
Třetí skončil J. Jindra na CONTENDER
NAXOS (JS Agrosport) před K. Papouškem
na A LADY 2 (JK Všemily) a L. Jandourkem
- OLZA TISCALI (St. Boleslav).

…jezdci a trenérovi a bývalému česko-
slovenskému reprezentantovi ve všestran-
nosti Marcelovi Čackému, který 19. září
oslavil 75. narozeniny.

Blahopřejeme...
Kdo na Top Ten?

Třetí finále skokového turnaje TOP TEN,
který je určen deseti nejlepším jezdcům
světa, se uskuteční v Ženevě 6. prosince.
Nejlepší desítka je tradičně vybrána podle
světového žebříčku FEI a pro ten letošní tur-
naj bude důležité pořadí uveřejněné 24.
listopadu. Zatím oba předchozí ročníky
vyhrál L. Beerbaum (GOLDFEVER - 2001,
GLADDY’S - 2002).

Voltiž Tlumačov), 6. O. Beneš (TJ Slovan
Frenštát).

V ženách bylo pořadí: 1. J. Wolfová, kůň
Nicol, lonžér A. Valštýnová (TJ Slovan
Frenštát), 2. J. Sklenaříková, kůň Eskadra,
lonžér Dana Trčková (TJJ Lucky Drásov),
3. H. Vilímková, kůň Catalin, lonžér M.
Surýnek (TJ Voltiž Tlumačov), 4. A. Špal-
ková (Albertovec), 5. Kateřina Špalková
(Albertovec).

Přátelskou soutěž skupin C vyhráli
domácí na koni Astor s lonžérkou J. Skle-
naříkovou. V otevřené soutěži mužů zvítě-
zil P. Eim, kůň Catalin, lonžér M. Surýnek
(TJ Volt iž Tlumačov) a mezi ženami
J. Wolfová, kůň Nicol, lonžér A. Valštýnová
(TJ Slovan Frenštát).

Perličkou závodů byla „Soutěž veterá-
nů“, které se zúčastnilo 15 účastníků. Byli
to závodníci, kteří již svou závodní kariéru
ukončili. Nejstarší cvičenec, který předvedl
své umění necvičí již 14 let a přijel až ze
Slovenska a zněla zde jména jako D. Bla-
žek (3 roky mimo závodní činnost),
R. Hanák(6 let), L. Ryvolová (Kalinová -
5 let), K. Kolářová (4 roky), M. Růžičková
(9 let), A. Švanová (Červená - 10 let) a další.
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Rolnická 120
747 05  Opava

e-mail: stajsupreme@volny.cz
N a b í z í m e :
● mladé koně od dvou do šesti let, dovoz SRN a Švýcarsko
● zajištění výcviku a tréninku ve spolupráci s Davidem Fialkou
David Fialka: 604 242 641, Martin Ohnheiser: 602 730 001

Inzerce
●● Prodám přívěs na 2 koně, r. výr. 2000 se sedlovnou. Cena

95 000,- Kč. Tel.: 777 603 244.
●● Prodám val., 4 r., o: Ramiro, m: po Shagya 43. Cena doho-

dou. Tel.: 777 118 010.
●● Prod. 9l. čer. val., 100% skok -L-, vždy umístěný, cena

90 000,- Kč. Tel.: 605 502 725, 499 771 121.
●● Prodám hřebce nar. 29. 4. 2001, o.: Landprinz (Landgraf I)

skok -T-, m.: Morava (po Quoniam II- 69) skok -ST-, cena
55 000,- Kč, popř. vyměním za spolehlivého poníka pro děti
KVH okolo 130 cm + doplatek. Tel. 721 933 342.

●● Prodám 13-ti letou klisnu Marry - barva bílá, velice hodná,
po 3327 Shagya XXII-19. Mobil - 723 411 157.

●● Prodám 12-ti letou klisnu Riu - barva černá, hodná, po
125 Quoniam II-183. Mobil - 723 411 157.

●● Prodám 1 a 1/2-letého hřebečka Remingtona, hnědáček,
hodný, bez původu. Mobil - 723 411 157.

●● Prodám val., nar. 9. 9. ’99 po Renomé, zákl. výcvik. Dále
hřebečka nar. 20. 4. ’03 po Lopez - 11. Tel.: 607 516 645.

Ve dnech 10. - 11. října se
v areálu Horse Academy Radi-
movice konalo II. mezinárodní
mistrovství v paradrezuře,
jehož součástí bylo výroční
páté mistrovství ČR v paradre-
zuře, kterému dali pořadatelé
název Duhové, protože jedním
z hlavních partnerů byla Nada-
ce Duhová energie. Mistrovství
se zúčastnilo 18 jezdců
z Německa, Maďarska a ČR,
bohužel kvůli problémům
s vízem nakonec nepřijela
jezdkyně z Peru a Jihoafrické
republiky.

Mistrovské soutěže probíha-
ly pod dohledem mezinárod-
ních rozhodčích IPECu (E. Jör-
gensen z Dánska - hl.rozhod-
čí,T. Huttunen z Finska a
M. Jarmula z Polska), technic-
kých delegátů (S. Adams a
S. James z Anglie) a meziná-
rodních klasifikátorů (Ch. von
Arbin ze Švédska a J. Kulicho-
vá z ČR).

Vedle soutěží byl pro jezdce
i diváky připraven i doprovodný
program, který slovem provázeli

T. Duchková a M. Vašut a aktiv-
ně se jej se svým koněm
zúčastnil V. Vydra. M. Vašut
navíc věnoval své fotografie
z cesty na koni po Islandu do
tiché aukce a její výtěžek věnuje
na podporu hipoterapie a české-
ho paradrezurního týmu.

Výsledky Mistrovství ČR
v paradrezúře 2003

Jezdci nezařaditelní do sku-
pin handicapu: 1. H. Kratochví-
lová - ROBERT (JK Kvítek), 2.
M. Šípová - GÁL (JK Bucefa-
los), II. skupina 1. M. Zálišová
- LUKÁŠ (Bucephalos), III.
skupina 1. J. Rous - KARINO
(Stáj Honzík), IV. skupina 1.
P. Žofková (Handšuhová) -
ĎÁBEL (R.B. Budeč).

V otevřených mezinárodních
soutěžích dominovali jezdci
SRN a obě německá družstva
byla i na čele týmové soutěže.

Duhové mistrovství v paradrezúře

Nevidomá M. Koch (SRN) na
koni KARLA byla členkou dru-
hého týmu Německa, který
skončil v týmové soutěži na
druhém místě

In memorian:
CALVARO V

Ve věku 17 let uhynul
1. října ve Švýcarsku legendár-
ní kůň W. Meligera CALVARO
V. Tento holštýnský bělouš
nechyběl v letech 1995 až
2000 na žádné významější akci
a pro svého jezdce a značku
SUI získal bronzovou medaili
na ME 95, stříbro při OH Atlan-
ta 1996, druhé místo ve finále
SP v Ženevě 1996, 4. místo při
MS při Světových jezdeckých
hrách v Římě 1998, stříbrnou
medaili na ME v Hicksteadu
199 a zlato v týmové soutěži
při OH v Sydney.

Stále Fuchs
M. Fuchs stále vévodí světo-

vému žebříčku FEI skokových
jezdců se současnými 3 375
body. Poslední měsíc mu při-
nesl 233 bodů, na kterých se
především podílelo 2. místo při
Velké ceně CSI**** v Haras de
Jardy. Na druhém místě je
L. Beerbaum (2 868) před
M. Ehningem (2 849). Mezi
nejlepších deset jezdců světa
se tentokrát vyhoupla i Švédka
M. Baryard, které pomohlo
3. místo ve Velké ceně při
pětihvězdičkovém CSIO v Bar-
celoně (BUTERFLY FLIP).

Global dressage
forum 2003

Drezurní svět se ve dnech
6.-7. října potřetí sešel v Horse
Academy Hooge Mierde
v Holandsku. Ve dvoudenním
programu účinkovali v klini-
kách U. Salzgeber s WALL
STREET, A. Kottas (Španěl-
ská škola ve Vídni), H. van
Zetten (Olympijské rozhodová-
ní drezúry) a R. Weis (drezurní
sed jezdce). Zhodnoceno bylo
i Mistrovství Evropy v Hicks-
teadu a předváděna kolekce
mladých koní s komentářem
Ch. Hesse a H. Smetzera.
Fórum bylo zakončeno boha-
tou a otevřenou diskuzí, kde
bylo konstatováno otevření
pravidel pro hodnocení olym-
pijské soutěže. Více informací
na www.globaldressagefo-
rum.com

Světový pohár
ve Veroně

V rámci 105. ročníku světově
proslulé výstavy koní Fieraca-
valli, která se koná v italské
Veroně na počátku listopadu,
proběhne ve dnech 7.-9. 11.
CSI-W Verona. Soutěže, celko-
vě dotované 231 000 Euro,
vyvrcholí kvalifikací pro Světo-
vý pohár v neděli 9. listopadu.
Do té se z předchozích soutěží
kvalif ikuje 38 jezdců, kteří
budou soutěžit o 127 000 Euro.

USA se těší
na Super ligu

Čtyřhvězdičkovou soutěží
v Buenos Aires (14.-16. listo-
padu) vyvrcholí letošní seriál
Samsung Nations Cup Series.
V dosavadních 19 kolech
bodovalo 25 týmů a nyní vede
Švýcarsko (45) o dva body
před USA. S větším odstupem
třetí je Španělsko (36) před
Polskem (27) a Rakouskem

(24). Vítěz letošní „Samsung
ligy“ postoupí mezi osm nejlep-
ších týmů světa. Ty spolu sou-
těží v rámci Super ligy. USA se
do Argentiny určitě chystají
a tak se již těší, že závěrečným
bodovým ziskem předstihnou
Švýcary a v elitní osmičce pro
rok 2004 se ocitnou právě oni.

Česká republika je v letoš-
ním ročníku Samsung Nations
Cup Series na 12 pozici se zis-
kem 10 bodů.
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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.: 07/81 52 30
fax: 566 631 085

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 08 PlzeÀ
Tel./fax: 377 451 914

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

Plzeň - Bory 20. 9. drezúra -DD
03- (6) 1. Pechová - WELLINGTON
(JK Pferdimex Tlustice), -JU 03- (6)
1. Pelikánová - ANGIE (JK Přišima-
sy), -L 5- (5) 1. Šobrová - PAMÍR
(JS Pavlík Pocínovice), -L 1- (8) 1.
Pechová - WELLINGTON (JK
PFERDIMEX Tlustice), -vJ- 2002
(4) 1. Pelikánová - ANGIE (JK Přiši-
masy).

Tlustice 27. 9. dvouf. sk.
100/110 (46) 1. Štochlová - JIM
BEAM (JS Hejdov), -ZL- (64) 1.
Kůst - BOLERO 2 (TJ Start Domaž-
lice), -L- (28) 1. Straková - SANDY
(Stáj Straka Němčovice), 2. Opatr-
ná - CARDINAL (JS Opatrný), 3.
Štochlová - ODINE (JS Hejdov).

Tlustice 4. 10. dvouf. sk.
100/110 (35) 1. Humlová - WILD
CAT T (JK PFERDIMEX Tlustice), -
ZL- (42) 1. Bardonová - DENDY
(JS Bardonová - Hauzr), -L- (17) 1.
Kůst - GILLY (TJ Start Domažlice),
2. Kaluža - JANETA (Stáj Forte
Svárov), 3. Bardonová - DENDY
(JS Bardonová - Hauzr).

Opava - Kateřinky 4. - 5. 10.
Memoriál E. Režnara stup. obt. do
120 (53) 1. Hruška - NAGÁNE
Agromarket H+B (Opava Kateřin-
ky), -S- (51) 1. Vachutka - CASAN-
DRA (Pegas), 2. Bajnar - MGT
DIAS (MGT Ostrava), 3. Lamich -
CREDIT Sano (Opava Kateřinky), -
L- (36) 1. Tretera - CLOVIS-K (Tre-
tera), 2. Vachutka - DAN 7 (Pegas),
3. Tretera - CATON (Tretera), -S-
(21) 1. Žíla - PINOT GRIGIO
(Mustang Lučina), 2. Holešovský -
ROMANCE (Hipoklub Natur), 3.
Tretera - CLOVIS-CLOVIS- (Trete-
ra), -ST- (16) 1. Šoupal - ČARAS
(Olympia), 2. Kincl - GOMERA
(Horymas Horní Město), 3. Žíla -
CARTOUCHE (Mustang Lučina).

Most 4.-5. 10. Cena Orling -ZL-
(50) 1. Doležal - GRÉTA 7 (Dole-
žal), -L- (49) 1. Pospíšil - SHER-
LOCK (Židovice), 2. Koželuh -
TIFANY (Větrný ranč Rychnov), 3.
Motygin - KWADROM (Leon Blat-
ná), -S- jun. (28) 1. Bieliková -
EXCALIBUR (JK Krupka), 2. Rosic-
ká - MARIO (Iros Praha), 3. Lahod-
ná - LADY (Děpoltovice), -S- (26) 1.
Pospíšil - SHERLOCK (Židovice), 2.
Aschenbrier - QUALITA 2 (Bořeň
Svinčice), 3. Pospíšil - SHERON
(Židovice), -ZM- děti (5) 1. Kmocho-
vá - BELLA (Pop Servis), 2. Crnko-
vá - MON CHERRY (Bost), 3. Bieli-
ková - GÁJUS (JS), dvouf. sk.
110/120 (43) 1. Justýn - FREDERIK
(Justýn), -L- (52) 1. Půlpán - COCA
COLA (Remark), 2. Lahodná -
LADY (Děpoltovice), 3. Koželuh -
QUERIDO (Větrný ranč Rychnov), -
S- (34) 1. Hrbková - DAFNÉ ((Větr-
ný ranč Rychnov), 2. Aschenbrier -
QUALITA 2 (Bořeň Svinčice), 3.
Motygin - MENUET (Leon Blatná).

Hořovice 11.-12.10. dvouf. sk.
110/120 (42) 1. Jindra - KREACE
(JS Agrosport), -L- (66) 1. K.
Papoušek - ALEDA KALEK (JK
Všemily), 2. J. Papoušek - NAGO-
JA 1 (JO Srnín), 3. L. Jandourek -
OLZA TISCALI (St. Boleslav), -S-
(40) 1. K. Papoušek - ALEDA
KALEK (JK Všemily), 2. Opatrný -
COLOMAN, 3. Opatrná - LIPAN
(oba Hořovice), -L- (41) 1. K.
Papoušek - LARAMON (JK Všemi-
ly), 2. Jindra - KENDY S (JS Agro-
sport), 3. Krajníková - ZAIRA 2
(Accom Praha), -S- (43) 1. Daněk -
TALKO S (JS Schneider), 2. Krajní-
ková - ZAIRA 2 (Accom Praha), 3.
Rosecká - ETOS (Panství Bechy-
ně), -ST- (20) 1. Opatrný - CRAZY
LOVE, 2. Opatrný - DANCE AND
JUMP (Hořovice), 3. Jindra - CON-
TENDER NAXOS (JS Agrosport).

Výsledky


