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OFiCiáLNÍ dOdAVAteL:
SLOVO úVOdem

Vážení přáteLé, 
Vážení miLOVníci kOňSkéhO póLa,

je mi velkým potěšením a ctí přivítat Vás na letošním turnaji Prague Polo Cup. 

Koňské polo je považováno za jeden z nejušlechtilejších sportů, a to prá-

vem. Mimořádné souznění jezdce s jeho koněm je výsledkem dlouholeté 

práce a tvrdého tréninku. Vychutnejte si společně s námi a partnery tur-

naje eleganci, hbitost a obratnost, která k tomuto sportu neodmyslitelně 

patří již nekolik tisíciletí.

Přípravy turnaje jsou velmi náročné a  trvají prakticky celý rok. Podílí se 

na  nich početný tým, bez kterého by realizace celé akce nebyla možná. 

Vše ladíme do  posledního detailu od  ustájení koní včetně jejich krmiva, 

trenéra i  lékaře a zázemí pro mezinárodní hráče, kteří se turnaje účastní. 

Minulého ročníku se zúčastnilo přes sedm stovek obdivovatelů tohoto 

krásného sportu, letos čekáme stejný počet. Tento mimořádný zájem 

o královský sport tak řadí Prahu po bok jiných evropských destinací, kde 

již pólo zdomácnělo.

Přeji Vám příjemnou zábavu.

             S úctou,

 

Nina Popová
OrganizátOrka Prague POlO CuP 2015

Fotografie titulní strany: 123rF
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At Global Blue, we give you the tools and insights 
needed to look further and attract a whole new 
world of lucrative foreign customers. We provide 
the inspiration and support you need to tap into 
new markets.

business.globalblue.com
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hráČi pOLO teamU

1.
BLeuzeNN PeCH de PLuViNeL (FR), 0

Bleuzenn začala hrát pólo na univerzitě. Je členkou 
Pólo klubu La Marina v blízkosti Paříže a má i svůj 
vlastní tým, který se jmenuje „Vévodkyně Anna“.

Půl pozice
JAN PrůCHA (CZ), -1

Jan poprvé začal hrát v Pólo klubu Aviator.  
Pro Jana není pólo jen hra, je to jeho vášeň.

2. 
GáBOr rONAi (HU), 0

Gábor Rónai hraje v posledních 15 letech po celé 
Evropě, Jižní Americe a Spojených státech. Je rád, že se 
může vrátit do Prahy a znovu bojovat o hlavní trofej.

3. 
ALeJANdrO CAstiLLO LABBe (CL), +3

Alejandro začal hrát pólo v sedmi letech. 
Poprvé hraje v Evropě po dlouhé kariérní dráze  
v Čile a ostatních zemích Jižní Ameriky.

4. Kapitán
ACHiM JäHNke (DE), -1
Achim začal hrát pólo, když v Praze ještě žádné 
koňské pólo nebylo. A tak prostě založil klub  
– Pólo klub Aviator. 

týmový handicap:    +3
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hráČi pOLO teamU

1. 
MArk rOBiNsON (UK), -2

Mark začal jezdit jako teenager a pólo začal hrát v roce 
2012, po několika lekcích v Anglii. Od roku 2013 soutěží 
v turnajích po celé Evropě, kdykoliv mu to čas dovolí.

Půl pozice  
BirGitte eMBOrG (CH), -2

Brigitte začala hrát pólo v roce 2012, ale na koni jezdí od 
brzkého věku. V Praze žije čtvrtým rokem. Hrála na několika 
turnajích, včetně účasti na dvou turnajích Snow Polo.

2. 
PetrOs “Peter” PAPAdOPOuLOs (GR), -2

Peter poprvé zvedl pálku v roce 2011 na lekcích Pólo klubu 
Aviator. Protože Peter je rozený atlet, hru se velmi rychle 
naučil. Letos se účastní turnaje Prague Polo Cup potřetí.

3. Kapitán
ANtHONy “CHiP” CAiNe (US), 0

Chip začal hrát pólo ve Spojených státech. Od roku 2010  hraje 
v Evropě. Je členem Slovenské pólové asociace a Rakouského 
klubu Niederweiden. Tento rok bude hrát již osmý pólo turnaj.

4. 
AGustiN krONHAus (AR), +3

Agustin je profesionální pólo hráč z Argentiny,  
který se už podruhé účastní turnaje Prague Polo Cup. 

týmový handicap:    -1
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www.moser-glass.com
Praha
Na Příkopě 12, T: +420 224 211 293
Staroměstské náměstí 603/15, T: +420 221 890 891

Karlovy vary
Kpt. Jaroše 46/19, T: +420 353 416 136
Tržiště 7, T: +420 353 235 303 

MOSER SALES
GALLERIES

hráČi pOLO teamU

1. Kapitán
GreG GiBB (UK), -1

Greg hraje pólo od roku 2012, nyní je jedním z partnerů 
Pólo klubu Aviator.

2. 
BrAd “COwBOy” rAiNFOrd-BLACkett (UK), +2

Brad začal hrát pólo už jako dítě v Anglii. Na koních 
jezdí již 18 let. Nyní je hlavním trenérem a manažerem 
Lichtenštejnského Pólo klubu.

3. 
steVie MCCrAitH (UK), +2

Stevie je anglický profík, který se vrací do Prahy ve snaze 
obhájit své loňské vítězství v turnaji, ve kterém získal 
trofej Hublot.

4. 
steVe rOse (DE), 0

Steve hrál v roce 2012 pro Německý národní tým a vyhrál 
Německý šampionát v následujícím roce 2013. Pólo hraje 
od roku 2008.

týmový handicap:    +3
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hráČi pOLO teamU

1.
GeOrG dVOrACsek (HU), +1

Georg je váženou osobností, je zakladatelem póla 
v Maďarsku. Má svůj pólo klub pod názvem Káli Polo 
Club u jezera Balaton v Maďarsku. Hraje od roku 1992.

Půl pozice
ALexANdrA BeNčÍkOVá (SK), -2

Alexandra se pod trenérskou taktovkou Ladislava 
Agárdiho od roku 2014 zúčastňuje zimních a letních 
turnajů v Rakousku, Maďarsku a České Republice.

2. Kapitán
LAdisLAV “sHeriFF” AGárdi (SK), 0

Ladislav je zakladatel a prezident prvního pólo klubu Danube 
Polo Club na Slovensku. Od roku 2005 se věnuje rozvoji 
póla na Slovensku, formuje novou generaci pólo hráčů. 

3. 
rAdiCs dáNieL (HU), +1

Dániel byl členem maďarské reprezentace na 
mistrovství Europy 2010 Ebreisdorfe. Jeho hráčské 
schopnosti jsou využívané na mezinárodní úrovni.

4.  
BALázs Cséri (HU), -1
Balázs je ambiciózní mladý hráč, který hraje pólo  
čtyři roky a zúčastnil se již několika mezinárodních 
turnajů v Maďarsku přesto, že je mu pouhých 17 let.

týmový handicap:    +1
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pLán ZápaSů

čtvrtek 10. září 2015
13.00 –15.00 / první zápas

15.00 –17.00 / druhý zápas

Pátek 11. září 2015
13.00 –15.00 / první zápas

15.00 –17.00 / druhý zápas

sean dayus 
Rozhodčí turnaje

Sean hrál pólo profesionálně od roku 1991, 
dokud před pár lety nepřestal aktivně hrát. Byl 
nejen profesionálním hráčem, ale také rozhodčím 
a trenérem. V současné době Sean vykonává 
funkci rozhodčího a v Praze je již počtvrté.  
Všichni ho rádi opět vítáme na našem turnaji!

dean Bedford 
Komentátor

Protože se narodil a byl vychován na koňském 
statku v Argentině, Dean jezdil od chvíle, kdy 
byl schopen chodit.  Jezdecké sporty byly vždy 
důležitou součástí jeho rodinných tradic, a proto 
se u jezdeckých sportů cítí jako doma, ať už je 
podporuje účastí nebo uváděním. 
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prOGram tUrnaJe

sobota 12. září 2015
12.30 / Příchod hostů

13.00 / Semifinále

14.30 / „Tread In“ – Tradiční zašlapávání trávníku

15.00 / Finále

16.30 / Vyhlášení Ceny o nejkrásnější klobouk

17.00 / Slavnostní vyhlášení výsledků turnaje

V  průběhu dne je pro vás připraveno k dispozici občerstvení včetně 

Champagne baru Veuve Clicquot, čerstvě připravované kávy De Longhi 

a minerální vody Aqua Angels. Pro malé diváky od 2 let je připraven 

dětský koutek ve spolupráci se společností School Agent a školkou 

Beehive. Česko-anglický personál se postará o zábavu i občerstvení. 

Po celý den jste také srdečně zváni našimi partnery na návštěvu jejich 

salonků v prostorách hlavního stanu.

Fotografie: archiV La martina

+420 777 11 3003   milanvopicka@advantage-cars.cz  www.advantage-cars.cz   Freyova 980/10, 190 00 Praha 9 

Máte dojeM,  
že je to neFér výhoda? 

je.
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hiStOrie póLa

Hra vznikla v Persii přibližně v 6. století př. n. l. a byli to také Peršané, jež 

stanovili první pravidla hry. V Persii byla známá jako chaugan (palička), 

ale její současné jméno je odvozeno od  tibetského slova  pulu, což je 

kořen, ze kterého je míček na pólo vyroben. Nejstarší záznamy o pólu se 

vztahuji k Alexandru Velikému a perskému králi Dariovi.

Z Persie proniklo pólo na celý Východ jako zábava urozených. Muslimští 

nájezdníci ze severozápadu a  Číňané ze severovýchodu přinesli hru 

do Indie, kde byla v polovině devatenáctého století objevena anglickými 

plantážníky v  Assamu. Silchar, hlavní město cacharské oblasti, se brzy 

stalo rodištěm moderního póla, a  Silchar Club založený v  roce 1859 je 

nejstarším na světě. V této době se pólo od indické šlechty naučili hrát 

i  britští husaři, kteří v  té době v  kolonii působili a  následně ji přivezli 

do Velké Británie, kde se záhy stala velmi oblíbenou. 

V  roce 1869 se pólo hrálo v Hounslow Heath poblíž Londýna, ale záhy 

na  to se stal ústředím anglického póla Hurlingham Club v  Londýně, 

který v  roce 1875 vydal první anglická pravidla. Tři roky poté proběhl 

v Anglii první meziplukovní turnaj a v roce 1893 byla založena Národní 

společnost pro chov poníků na podporu chovu poníků pro pólo.

Fotografie: archiV La martina
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hiStOrie póLa

Hra se brzy rozšířila do  dalších částí světa. V  Argentině měla okamžitý 

úspěch a  Argentinci se stali světově největšími chovateli a  vývozci 

poníků pro pólo. Ve Spojených státech představil pólo v roce 1876 James 

Gordon Bennett a  mezinárodní zápasy mezi britskými týmy a  týmy ze 

Spojených států, o Westchesterský pohár, se začaly konat deset let poté. 

Ze Spojených států pocházeli nejúspěšnější hráči až do  té doby, než je 

překonala Argentina. 

Po  roce 1945 začali pólu svrchovaně vládnout Argentinci, a  v  Po-

háru Ameriky, jediném mezinárodním mistrovství, které stále existuje, 

nebyli nikdy poraženi. V  té době měla země asi 3000 aktivních hráčů, 

Američanů bylo asi 1000 a britských hráčů cca 500.

Dnes se kromě výše zmíněných zemí nejvíce hraje v Číně, Japonsku, Tib-

etu, Manipuru, Mongolsku a ve Švýcarsku. Je rozšířen v 39 státech světa, 

kde působí 583 klubů póla. Koňské pólo patřilo původně k olympijským 

sportům, ale naposledy se na olympijských hrách objevilo v roce 1936.

Fotografie: archiV La martina
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praVidLa hrY

Dva týmy po  čtyřech jezdcích proti sobě nastupují na  hřišti 274×146 

metrů. Zápas je rozdělen na několik úseků. Jeden úsek, tzv. „čaka“ (chuk-

ka) trvá 7 minut, odděluje je 3 až 5 minut dlouhá přestávka. Jeden zápas 

se obvykle skládá z 6, někdy jen ze 4 nebo až z 8 úseků.

Na hřišti je vyznačeno několik čar odpalu (27, 36 a 54 metru), středové 

T pro úvodní vhazování a  postranní čáry. Na  užších stranách jsou 

umístěny branky, které jsou tvořeny dvěma sloupky vysokými alespoň 

3 m a  vzdálenými 7,63 m od  sebe. Branky soupeřů musí být nejméně 

227 m od sebe a u každé z nich jsou dva brankoví rozhodčí, kteří sledují, 

zda míček prošel brankou regulérně. Hru řídí jeden  rozhodčí, kterému 

sekundují čároví. Cílem póla je dávat góly soupeři. Poté, co padne gól, si 

týmy vždy vymění strany.

Každý hráč má přidělený handicap v rozsahu -2 až +10, součet handicapů 

všech hráčů určuje celkový handicap týmu. Rozdíl handicapů určuje 

počáteční skóre zápasu.

Fotografie: archiV La martina

· UMĚLECKÉ ZPRACOVÁNÍ
· LUXUSNÍ BALENÍ
· INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP 
· KOMPLEXNÍ SERVIS

RAZÍME VÁŠ ÚSPĚCH
FIREMNÍ ZAKÁZKOVÉ RAŽBY Z RYZÍHO ZLATA, STŘÍBRA
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pOmůckY prO póLO

K vybavení hráče patří pálka, rukavice, přilba, chrániče kolen a samozřejmě 

kůň. Těch má každý hráč několik, většinou s  jedním neodehraje více 

jak 2 úseky hry. Nejlepšího koně si nechává na  závěrečný úsek, který 

bývá většinou rozhodující. Kůň musí mít na  nohou bandáže, které ho 

chrání před úderem pálkou, ocas musí být zapletený, aby se do něj pál-

ka nezamotala. Koně jsou kříženci argentinských Criollos a  Anglických 

plnokrevníků (k. v. do  150 cm). Říká se jim Pólo pony. Musejí být ry-

chlí a  obratní. Pálka je vyrobena ze smokvoňového, jasanového nebo 

bambusového dřeva a měří 122 až 135 cm, hlava je doutníkového tvaru 

a má 25 cm. Hráč musí pálku držet v pravé ruce. Míček je vyrobený z vr-

bového, nebo bambusového kořene a  jeho průměr je maximálně 8 cm 

a váha 99 až 128 gramů.

Fotografie: archiV La martina
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Fotografie kamiLa píSaříkOVá, Vadim kramer

Nová Eletta od De´Longhi 

ECAM 45.760.W 

snoubí luxusní design 

s nejnovějšími technologiemi. 

Vychutnejte si dokonalé 

espresso, krémové cappuccino 

a další kávové nápoje 

jedním dotekem tlačítka.

www.delonghi.cz

KRÁSA JE 
V JEDNODUCHOSTI

Eletta A5 jednostrana 01.indd   1 29.07.14   8:29

rOČník 2014

Druhý ročník mezinárodního pólo turnaje, Prague Polo Cup 2014 se 

opět konal na  dostihovém závodišti ve  Velké Chuchli. Ve  finále, jež se 

uskutečnilo 12. září změřili síly hráči čtyř týmů – Hublot, Assental Group, 

Moser a  vítězný Saffron s  Eden Island. Handicap turnaje byl stanoven 

od  -2 do  +4. Ceny pro vítěze, v  podobě křišťálových  pohárů, věnovala 

tradiční sklářská manufaktura Moser. Hráči vítězného týmu navíc získali 

i zlaté mediale, které pro turnaj speciálně vyrobila Pražská mincovna.
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VRATNÉ SKLENĚNÉ BARELY S KŘIŠŤÁLOVĚ ČISTOU ZÁSADITOU VODOU Z ISLANDU 

VÁM BUDEME PRAVIDELNĚ DODÁVAT DOMŮ NEBO DO KANCELÁŘE PO CELÉ ČR, 

PRÁZDNÉ BARELY SI OD VÁS VŽDY ODVEZEME. STYLOVÝ AQUAMAT VYDÁVÁ 

VODU POKOJOVÉ TEPLOTY ČI VYCHLAZENOU, VZDUCHOVÉ FILTRY OCHRÁNÍ VODU 

VŮČI OKOLNÍMU PROSTŘEDÍ. DÍKY LEDOVCOVÉMU PŮVODU MÁ AQUA ANGELS 

NÍZKÝ OBSAH MINERÁLŮ, ZÁSADITÉ PH 8.8 A VYSOKÝ OBSAH ROZPUŠTĚNÉHO 

KYSLÍKU, PROTO PODPOŘÍ VÁŠ ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. JE DOSTUPNÁ I VE 

SKLENĚNÝCH LAHVÍCH A ELEGANTNÍCH KOVOVÝCH LAHVÍCH NA ČEPOVÁNÍ VODY 

Z BARELU S SEBOU.

OBJEDNÁVEJTE NA WWW.AQUA-ANGELS.COM/CZ

SKLENĚNÉ BARELY U VÁS DOMA A V KANCELÁŘI

CZ_AA_inzerce polo_148x210.pdf   1   10.08.15   11:09

1. saffron & eden island
1. Jan Průcha /Achim Jahnke (-1)

2. Steve Rose (0)

3. Brad Rainford-Blacket (+1)

4. Stevie McCraith (+2)

2. Hublot
1. Alexandra Benčíková  (-2)

2. Gábor Ronai (0)

3. Edgardo Lambi  (+2)

4. Ladislav „Sheriff “ Agárdi (0)

3. Asental group
1. Petros Papadopoulos  (-2)

2. Anna Kudrnová  (-2)

3. Agustín Kronhaus  (+3)

4. Anthony „Chip“ Caine  (-1)

4. Moser
1. Mario Guardo  (+1)

2. Greg Gibb  (-2)

3. Julio „Pampa“ Polarolo (+3)

4. Mark Robinson  (-1)

tÝmY 2. rOČníkU 2014

Fotografie kamiLa píSaříkOVá, Vadim kramer
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LIVE
YOUR

PASSION

MANUFACTURE
WORLDTIMER

Inovace a nekompromisní kvalita jsou již tradičními atributy 
Frédérique Constant. Naši hodináři v Ženevě jsou při své 
práci poháněni vášní pro přesnost a řemeslo, jejich nejnovější 
chronometry spojují klasický design a výjimečnou hodnotu.

www.frederique-constant.cz

KOSCOM HODINKY
Pasáž Florentinum, Na Poříčí 30, 110 00 Praha 1
www.koscom.cz

1. rOČník 2013

Ve dnech 12. až 14. 9. 2013 se na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli 

uskutečnil první ročník mezinárodního turnaje v koňském pólu. Slunečný 

víkend přilákal dámy v  kloboucích a  gentlemany ve  vycházkových 

oblecích,  aby shlédli první ročník turnaje Prague Polo Cup 2013, v  jehož 

finále se utkaly čtyři mezinárodní týmy.

Partnery jednotlivých týmů byly italské vozy Maserati, privátní banka J&T 

Banka, realitní kancelář Svoboda&Williams a  společnost STOPKA, 

nábytek světových značek.

Fotografie kamiLa píSaříkOVá, Vadim kramer
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tÝmY 1. rOČníkU 2013

1. J&t Banka
Juan Marrodan/Greg Gibb (-2)

Peter Papadopoulos  (-1)

Norbert Siebelds  (-2)

Comanche Gallardo  (+2)

2. stOPkA
Brigitte Emborg  (-2)

Anna Kudrnová  (-2)

Mark Robinson  (-1)

Julio ‚Pampa‘ Polarolo  (+3)

3. Maserati
Jan Průcha  (-2)

Achim Jahnke  (-1)

Ewan Gibb (-2)

Anthony Caine  (+3)

4. svoboda&williams
Katerina Zeka Dombiova  (-1)

Dean Bedford  (0)

Nikolaus Seiwald  (+1)

Ezequiel Gallardo  (+2)

Konzultanti k dispozici 24/7
Dvojitá kontrola kvality

Firemní balíčky
Express výroba

Košile na míru
Bespoke obleky

Džíny na míru
Ručně šité boty

www.GALARD.cz
+420 728 64 4 64 4  

PRAGUE                                  superior quality of tailoring                                  BRNO

Fotografie kamiLa píSaříkOVá, Vadim kramer
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