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V minulém čísle zpravodaje jsme oznámili roz-
hovor s prezidentem ČJF Jiřím Kuškou. Bez-
prostředním důvodem k tomuto rozhovoru bylo
zpráva ze zasedání výkonného výboru ČJF,
která říká, že zatím nebyl uzavřen závěrečný
účet za CSIO Praha 1997. Protože jsme se této
citlivé oblasti dotkli i v našem společném novo-
ročním rozhovoru a Jiří Kuška slíbil se k této
otázce vrátit, využili jsme informace o otevřeném
účtu a požádali o objasnění celého problému.
Pana Jiřího Kušku jsme zastihli v Praze na Stra-
hově právě po zasedání hospodářské komise
ČJF a protože byl přítomen i ředitel CSIO Jan
Žižka, přizvali jsme k rozhovoru i jeho.

Pane prezidente, zpráva z VV ČJF hovoří
o neuzavřeném účtu za CSIO 97. Z tohoto ter-
mínu celkem jasně vyplývá, že se jedná
o nezaplacené závazky. Můžete nám říci jak
velký dluh zbývá na účtě CSIO Praha 97?

„Já jsem rád, že je zde přítomen ředitel závo-
dů Jan Žižka, který by se měl první vyjádřit
k tomuto problému, protože je plně v jeho kom-
petenci.“

J.Ž. „Zpráva z výkonného výboru hovoří zcela
jasně o tom, že závěrečný účet CSIO zatím není
dokončen. Nehovoří se zde zatím o žádném
dluhu a čekají nás další jednání se zástupci BCM
a Samsung a teprve po nich budeme moci sdělit
více.“

Pane předsedo, je však jasné, že v případě
jakýchkoliv problémů s fiancováním CSIO se
přes skutečnost, že pořadatelem je TJ Žižka
Praha, vše zpětně vrátí k ČJF. Ta je hlavním
garantem CSIO nejen pro českou jezdeckou
veřejnost, ale hlavně pro FEI. O jakou částku
se tedy jedná?

„Já musím jen znovu zopakovat, že zveřejňo-
vat sumu je v současné době předčasné. Právě
jsme odeslali fax na ředitelství BCM, ve kterém
je žádáme o další schůzku zde v Praze, aby-
chom pokročili dále v našich jednáních. Problém
je v současné době v tom, že BCM je ochotna
zbývající závazky uhradit, ale navrhla české stra-
ně naprosto nevýhodnou smlouvu, která by
v podstatě v příštích třech letech poskytla BCM
všechna práva s pořadatelstvím pražského
CSIO.“

Jestli tomu tedy dobře rozumím, ČJF se
dostala pro tato jednání do nevýhodné situa-
ce, protože vlastně žádá BCM o prostředky
nad rámec předem uzavřených smluv?

„Ne tak to není. Problém je v rozdílných pohle-
dech na uzavřené smlouvy a my za ČJF tvrdíme,
že naopak BCM nedostála všech svých závazků
vůči české straně.“

Jak takové smlouvy vůbec vypadají
a s kým ČJF vůbec jedná. Já si vzpomínám,
že mě při našem rozhovoru při CSIO překva-

pilo, že finanční příspěvek BCM není předem
přesně stanoven. Lépe řečeno je stanovena
jen jeho menší část a zbytek vyplývá až
z jaksi dobrovolné snahy BCM. Mám tomu
rozumět tak, že výše tohoto předpokládaného
navýšení je menší než jste očekávali?

„Organizační výbor CSIO má tříletou smlouvu
s firmou Samsung National Series Cup. Tato
firma však výkonem všech činností spojených
s pořadatelstvím Poháru národů pověřila firmu
BCM. Problém je v tom, že k zásadní smlouvě se
Samsung National Series Cup bylo dotvořeno
několik dodatků a právě závazky z nich vyplývají-
cí nejsou podle našeho názoru plněny.“

Mají tyto dodatky právní podobu a tudíž
eventuelní spor lze řešit i soudní cestou?

„Je tomu tak, ale pevně věříme, že k dohodě
nakonec dojde.“

Nemůže tento dluh nějak ohrozit CSIO 98
a nebo dodatečně zatížit rozpočet ČJF pro
rok 1998?

J.Ž. „To zde mohu zcela jasně prohlásit.
I v případě, že jednání nedopadnou podle před-
pokladů, veškeré závazky budou uhrazeny tak,
že se vůbec nedotknou rozpočtu ČJF a ani roz-
počet CSIO 98 není nijak ohrožen.“

Kdy má proběhnout plánované jednání se
zástupci BCM?

„Nyní budeme čekat na odpověď, ale předpo-
kládáme setkání během nejbližších týdnů.“

Kolik byl vůbec rozpočet CSIO 97.
„Šest milionů osmset tisíc korun.“
V úvodu mého dalšího dotazu chci jen pře-

deslat, že i já jsem zastánce CSIO a byl jsem
na jeho loňský průběh za českou stranu hrdý,
ale přesto. Oproti podpoře jiným pořadatelům
je dotace ČJF výrazně vyšší. Myslíte, že
význam tohoto konkúru je desetkrát či spíše
dvacetkrát větší než např.: mistrovství repub-
liky či jiných českých mezinárodních závodů?

„Myslím, že ano. Pro současné vedení ČJF je
skutečně CSIO takovou prioritou. My se v žád-
ném případě nezříkáme postupného zvyšování
podpory i dalším pořadatelům, ale každý z nich
si musí vysloužit své ostruhy a o své místo na
slunci bojovat. Příspěvek ze strany ČJF je také
ovlivněn celkovými náklady a pražští pořadatelé
mají v tomto směru situaci nejobtížnější
a i z tohoto hlediska pak rozdíl mezi dotacemi
není tak propastný.“

A teď bych se chtěl dotknout neméně pro-
blematického tématu. Nemyslíte, že tím, že je
v našem sportu, kdy jsme všichni přátelé
a známí, propletení členů výkonného výboru
ČJF a organizačního výboru CSIO jasným
střetem zájmů. Někteří Vaši kritici mohou

H. Wouters v chlaponické hale

Základem je systém
Téměř v okamžiku, kdy již byla většina sko-

kových reprezentantů připravena rozejet se do
Svinčic, museli organizátoři treninkového setká-
ní, pro nemoc E. Hofschrörera, odvolat. Většina
našich špičkových jezdců tedy přišla o možnost
konzultovat svoje treninkové problémy se světa
znalým odborníkem. Štěstí měli jezdci JS Boh-
daneč v Chlaponicích. Ti tak totiž mohli ihned
náhradně využít služeb holandského internacio-
nála H. Wouterse von den Oudenweyera,
který přijel již potřetí trénovat koně a jezdce
zemského hřebčince v Písku.

Po loňském CSIO není tento odborník již
nikým neznámým, protože na podzim 1997 vedl
úspěšnou ekipu Holandska v Praze. Spolupráce
s píseckými jezdci již trvá několik let. Ale na to,
jak a kdy se do ČR dostal poprvé nám již odpo-
věděl H. Wouters sám:

„Moje prvé seznámení s Vaší zemí se datuje
někdy do roku 91 nebo 92, kdy jsem do Hřebčí-
na Obora Třeboň přijel poprvé trénovat J. Früs-
cheise. Z těchto mých návštěv se vyvinula spo-
lupráce se Zemským hřebčincem v Písku. Od té
doby zajišťuji pro zástupce hřebčince i ASCHK
pobyty v Holandsku při chovatelských výběrech
v s’Hertogenbosch a pomáhal jsem zprostřed-
kovat i několik nákupů holandských koní do
ČR.“
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namítnout, že v jistých momentech nejde
rozeznat zda člen VV ČJF jedná za ČJF či za
pořadatele CSIO a tím např. usměrnit tok
sponzorských finančních aktivit směrem,
který je ovlivněn jeho osobní prioritou?

„Tyto kritiky trochu nechápu, protože jsme
vedeni společným zájmem o zdar např. CSIO
a tudíž je přeci jedno, kdo prostředky sežene.
Spíše podezírám některé lidi z určité pohodlnosti
a opakuji jako již mnohokrát, každý se musí nau-
čit prostředky zajistit sám a nespoléhat se na
pomoc odjinud.“

Zde se však jedná o priority. Zatímco pro
Vás může být a je prioritou CSIO Praha, pro
jinou skupinu členů ČJF může být prioritou
jiná oblast. To si myslím je zcela korektní.

„Za svoji osobu mohu jen prohlásit, že jsem se
pro další ročník CSIO zřekl osobních aktivit při
shánění sponzorů a já osobně ani nejsem čle-
nem organizačního výboru. Jako předseda ČJF
se celkové odpovědnosti pochopitelně nezříkám.
Ohledně podezření ze střetu zájmů u některých
členů výkonného výboru mohu jen říci, že v listo-
padu jsou nové volby a všichni odpovědní
zástupci členské základny ČJF mohou tento
názor ve svých rozhodnutích vyjádřit.“

Ovšem „vinu“ na tak masivním nárustu
rozpočtu CSIO má bezesporu i výše dotací.
Je myslíte skutečně nutné, aby se v Praze
vyplácelo převážně zahraničním jezdcům
přes 2 mil. korun a co si eventuelně myslíte
o mém příspěvku v minulém čísle o zavedení
jistých protekcionářských opatření pro jezdce
z východní Evropy?

„O výši dotace lze diskutovat a dobře víte, že
já osobně si myslím, že výše v minulém roce
přeci jen poněkud zbytečně předběhla současný
stav v našem regionu.

Co se týče zavedení specielních soutěží pro
východoevropské jezdce musím říci, že nejsem
přítelem jakýchkoliv protekcionářských opatření
nehledě na skutečnost, že by nám podobný pří-
stup pravděpodobně FEI ani nedovolila. Nehledě
na skutečnost negativního dopadu, kdyby se ani
v těchto soutěžích našim jezdcům nedařilo.“

Pochopitelně by takové soutěže musely
být frontálně vypsány v Polsku, Maďarsku
a na Slovensku a pak věřím, že by k prosaze-
ní našich jezdců přeci jen došlo. Co se týče
FEI věřím, že po razantním a společném
postupu všech uvedených států by nemohla
těmto iniciativám dlouho vzdorovat a nako-
nec víme, že pod jistými nátlaky ze strany
sponzorů i FEI dokáže přijímat nestandardní
rozhodnutí.

„Já pochopitelně o názorech představitelů
Polska, Slovenska a Maďarska vím, ale přesto si
nejsem jist, zda by bylo dobré nějaký takový
systém vytvořit.“

Mě se jedná jen o to jak zajistit, aby finanč-
ní prostředky získané s obrovským úsilím,
podpořily rozvoj sportu v našem regionu
a neodplývaly ještě dlouhá léta do zahraničí.
To za prvé, a za druhé, mě leží na srdci
i uspokojení závazků našich jezdců vůči
sponzorům, kteří většinou nelibě nesou, že
se „jejich“ jezdci ocitají na zadních pozicích.

„Já Vám rozumím, ale stále váhám, zda by
tato protekce ve své podstatě sport nepoškodila.
Cestu vidím ve zvyšování výkonnosti jezdců
a koní, nikoliv v přizpůsobování podmínek. Jsem
si však vědom toho, a to je třeba vzít na vědomí,
že výkonnost sportu a výkonnost ekonomiky jsou
spojité nádoby.“

A na závěr ještě z úplně jiného soudku.
Stránky Jezdectví plní v posledních dnech
spor mezi zastánci nového přístupu k pře-
stupnímu řádu zpracovaného B. Zatloukalem
a jeho odpůrci. Jak se na tuto problematiku
díváte Vy osobně?

„V prvé řadě musím říci, že tento materiál je

soukromou iniciativou a výkonnému výboru ČJF
nebyl oficielně předložen. Po seznámení s jeho
obsahem jsme souhlasili s jeho podstoupení širší
veřejné diskuzi.

Já osobně si myslím, že vztahy mezi profesio-
nálními jezdci a jeho zaměstnavateli musí být
ošetřeny pracovní smlouvou. Zavádět tento
„tržní“ vztah v tělovýchovné jednotě pak považuji
za úplně nevhodný, protože ze samé podstaty
tělovýchovného procesu vyplývá úkol naučit
členy jezdit na koni a tudíž by se tato činnost
neměla stát předmětem finančních spekulací.
Navíc je její vyčíslení, se kterým přímo souvisí
objektivní ocenění vkladu nejen trenéra, ale
i samotného jezdce, velmi problematické.“

Děkuji za rozhovor. C. Neumann

Rozhovor nejen o penězích

Jedním z vítězů v Humburkách byla i P. Sůrová s WADIMOU (-Z-). Její úspěšnost byla pro ni příjem-
ná i proto, že tato jezdkyně opustí téměř na tři měsíce naše kolbiště. Se svými koňmi SUCHONA,
ORSAG, VALIBUK, NORTON SLIP STREAM a ADDER se totiž přesouvá k výcvikovému pobytu do
polského hřebčína v Racotu, kde bude pokračovat v práci s trenérem Z. Ciesielskim. Její příprava by
měla vyvrcholit plánovaným startem při CCI** Racot 22.-24. května a ihned po něm by se měla
P. Sůrová přesunout k další kompletní soutěži všestrannosti na CCI* Hořovice.

Doležalové první
Sezóna 1998 se definit ivně rozeběhla

a v sobotu 7. března se v Humburkách a Svinči-
cích uskutečnili soutěže, které přes skutečnost,
že nebyly letos zdaleka první, znamenají každo-
ročně skutečné zahájení sportovního roku.

Zatímco v Humburkách se nejvýše skákalo
v klasickém -L- (16 startujících) ve Svinčicích
byl vyvrcholením odpoledne skok do 130cm se
žolíkem. V obou případech patřila první příčka
Doležalovi. V Humburkách zvítězil s PATER-
NOU smrčkovský Rudolf, který bojoval o vítěz-
ství ještě se dvěma jezdci v rozeskakování, a ve
Svinčicích docíli l nejvíce bodů s CRAZY
BOYEM domácí Petr.

Svinčice pokračovali ve své závodní halové
aktivitě hned o týden později a 14. března zde
bylo hlavní soutěží již klasické -S-.

K němu nastoupilo deset dvojic, včetně
reprezentantů T. Navrátila (CHMEL, AKTIV)
a P. Doležala (TURBO, CRAZY BOY, KRIS).
Pět dvojic dokázalo překonat základní parkúr
bez trestných bodů a z vítězství se nakonec
radoval T. Navrátil s jediným bezchybným
CHMELEM. Jemu patřilo i druhé místo (AKTIV).
Třetí skončil R. Drahota s velmi dobrým holand-
ským JAZA (Pion) před P. Doležalem (TURBO)
a M. Matějkou (LINO J).

Průzkum na Portugalsko
Soustředění našich vybraných juniorů se

konalo od 8.- 11. března a k dispozici našim
nejmladším nadějím bylo opět středisko ve
Svinčicích. Vedoucím soustředěním byl F. Lom-
ský a trenérem Jiří Pecháček.

Oproti podzimnímu soustředění vybrala sko-
ková komise pro jarní setkání 12 nejperspektiv-
nějších juniorů, kteří přijeli do Svinčic s celkově
23 koňmi. Podle vyjádření F. Lomského došlo
i v této skupině k určité kategorizaci jezdců
nejen podle úrovně jejich koní, ale i podle stup-
ně jezdecké rutinovanosti. Pokud bychom měli
toto soustředění považovat za první průzkum
našich možností startu na ME v Portugalsku,
největší možnosti naznačili A. Opatrný a Z.
Zelinková. Lisabon je však zatím ještě daleko.

Aleš s Tebbelem
Osmdesát milionů lir si rozdělili jezdci při kva-

lifikaci Světového poháru v Bologni. Na místo
nejvyšší nakonec, v rozeskakování deseti koní,
dosáhl René Tebbel a RADIÁTOR. Na dalších
místech skončili J. Whitaker (V.V. HEYMAN) a J.
Lansink (CALVARO Z). Z vítězství RADIÁTORA
se určitě radovali i jezdci v Hořovicích a Smrčku.

Jak si vedl R. Tebbel ve čtrnácté soutěži
západoevropské Volvo ligy v Dortmundu (12.-
15.3.) sledoval osobně i Aleš Opatrný. Ten nako-
nec využil nabídky tohoto jezdce a s koňmi
LAMANCHE a ABRAKA DABRA odcestoval
přímo do centra světového skokového sportu
v severním Německu. Jeho pobyt bude trvat
v prvé fázi minimálně jeden měsíc a po něm se
dozvíme více.

To, že se R. Tebbel dostává do elitní společ-
nosti svědčí jeho současné umístění na deváté
příčce západoevropské ligy Světového poháru.
S ním si vysloužil i titul „Nováček měsíce“. Ten
náleží jezdcům, kteří vystoupili na nejvyšší posty
přes své „horší“ umístění ve světovém žebříčku
FEI. I na něm však začíná R. Tebbel stoupat
a po vítězství v Bologni poskočil o 28. míst na 81.
příčku.
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Většina jezdeckých příznivců, ale Vaši pří-
tomnost spojuje s loňským CSIO a vaší
velmi úspěšnou ekipou. Jaké jsou vaše
vzpomínky na naše závody?

„Po všech stránkách velmi dobré, což je
pochopitelně umocněno tím, že se našim jezd-
cům velmi dařilo. Piet Raymakers odstartoval
v Praze velmi úspěšnou zimní sezonu, i když
jeho EMERALDA, v Praze nejlepší, bohužel na
sklonku roku uhynula.“

Vy sám jste byl velmi aktivním jezdcem
a řadu let jste reprezentoval Holandsko. Může-
te připomenout i Vaši jezdeckou kariéru?

„Za Holandsko jsem absolvoval celkem 46
Pohárů národů a jsem držitelem stříbrného
odznaku FEI. Dvakrát jsem byl mistrem Holand-
ska a sedmkrát jsem získal stříbro. Bohužel mi
unikly olympijské hry, protože před Montrealem
mi uhynul kůň a Moskevské hry i Holandsko boj-
kotovalo.“

Jaká je Vaše trenérská práce?
„Vedle povinností v Holandsku jsem několit let

spolupracoval z Rakušany. Dnes mám největší
závazky v Asii a nejčastěji zajíždím do Bankogu.“

O velkém rozvoji jezdeckého sportu v Asii
velmi často čtu, ale řekněte mi jaká je v těch-
to zemích sportovní úroveň a jaké jsou tam
jezdecké možnosti?

„Země přes lesk královských paláců nejsou
příliš bohaté. Nákladnou záležitost jakou spor-
tovní jezdectví je si zde mohou dovolit pouze
nejbohatší vrstvy, ale po nich se jezdeckému
sportu věnuje poměrně početná skupina vojáků
s povolání a členů jízdních oddílů policie. V Ban-
kogu byly v loňském roce i dva závody světové-
ho poháru, ale je pochopitelné, že zdaleka
nedosahují úrovně západní Evropy a soutěže
jsou výrazně lehčí než např. i vaše pražské
závody. Koně v Asii pochází převážně z Nové-
ho Zélandu a také z Evropy. Podmínky jsou zde
pochopitelně svízelné i kvůli velmi teplému
počasí a situaci v jezdeckém sportu těchto zemí
komplikují i vzájemně velmi přísné veterinární
předpisy asijských zemí.

Přes to vše je však úroveň jezdců v Asii
poměrně velmi dobrá. Velmi často absolvují
jezdci dlouhodobé stáže v Evropě a pobyty svě-
tových odborníků v Asii jsou velmi časté. Rozvíjí
se i všestrannost a drezúra a např. militaristy
velmi často trenuje P. Weier.“

Dá se říci, že po Vaší návštěvě v Praze
i opakovaných návštěvách v Písku a i po
současné práci s našimi předními jezdci
v Chlaponicích, jste téměř odborníkem čes-
kého regionu. V jakém stavu shledáváte
naše jezdectví?

„Setkal jsem se zde s nadanými jezdci
i koňmi. Po zkušenostech, které jsem zde získal
bych řekl, že trpíte podobnými problémy jako
Holandsko před dvaceti lety. A tou byla celková
roztříštěnost. V porovnání s ostatními státy
Evropy zde nenacházím společné prvky v jez-
deckém pojetí vašich jezdců. To naznačuje
i další problém, jehož absence je myslím pro
úspěch práce zcela zásadní a tím je systém.
Celý výcvik koní musí probíhat po precizní
systémové linii. A když docílíte systém, vše
ostatní již přijde samo. Když si dnes porovnáte
holandské jezdce zjistíte, že jejich systémové
pojetí je podobné. Výjimku tvoří pouze Jan
Tops, ale to je skutečně výjimka.“

V práci, kterou jste dnes vedl, jste se
v podstatě zaměřil „pouze“ na kontrolovaný
cval. Přes ono pouze měla řada koní problé-
my. Co byste jezdcům doporučil?

„Trenink nespočívá ve skákání vysokých
skoků, ale v prvé řadě se skládá z precizně
dokončených drobností. A právě to je základem
všeho. Poctivě pracovat a hlídat věci od důleži-
tých maličkostí.“

Děkujeme za rozhovor. C. Neumann

Základem je systémKonû pro sezónu 1998
Stáj Manon Litomyšl

Čerstvý jezdec roku 1997 a klíčový jezdec české jezdecké reprezentace Jiří Skřivan
disponuje pro sezonu 1998 nejméně třemi koňmi schopnými startovat v těžkých soutě-
žích. Jedničkou stále zůstává 10letý LABE JEFF LB TECH (Cent-22). Dále to jsou 8letý
belgický NARACONDO
PROFISTAV (Lys de
Darmen) a do těžkých
soutěží vstoupí v roce
1998 i stejně starý
GARGANO WEPOL
(Grannus).

Společnost zkuše-
ných koní stáje oboha-
ti la na počátku roku
MISS ORLING (Joss
z m: po Ramiro), která
pochází od trenéra
Hofschrörera a je
holandského chovu. Za
sebou má již zkušenos-
ti ze středních soutěží
a v roce 1998 by měla
zvládnou úroveň -ST-.
Stejná obtížnost pak
čeká i na dvojici devíti-
letých SÁGA IPB
a SLIN HRG (oba Quoniam IV). Celkově má J. Skřivan v treninku 10 koní.

Dodejme jen, že VESTA DEL METZ je definitivně zařazena do chovu a momentálně
je březí po Gotward.

Stáj Pilníkov
Militaristickou stáj a současně stanici hřebců nalezneme v Pilníkově nedaleko

Trutnova. Jejím majitelem a jezdcem v jedné osobě je náš reprezentant ve vše-
strannosti Jiří Cipra.
V jeho péči zůstává již
pátý rok vynikající 270
DIKTANT SLATIŇAN-
SKÝ - TRISTAN (Dik-
tant III-K), který patří
ZH v Písku. Ten bude
i v letošním roce při-
praven případně i pro
mezinárodní starty.
Dalším plemenným
hřebcem stáje je 2667
CHAZAR (Cattaro) ZH
v Tlumačově, který by
se měl prezentovat
v letošní sezóně na
úrovni soutěží Stříbrné
podkovy. Do stejné
výkonnostní úrovně
(-L-) by měl být připra-
ven i 6letý DUNDEE
(Rif du Madon) a do
Pilníkova se vráti l
i 7letý plnokrevný
GAASID (Yazaman),
který by mohl starto-
vat i v kompletních
jednohvězdičkových
soutěžích.Jiří Cipra a TRISTAN 

Jiří Skřivan s nováčkem stáje MISS ORLING

Stanice hřebců PPPPIIIILLLLNNNNÍÍÍÍKKKKOOOOVVVV
nabízí připouštění hřebci

270 Diktant slatiňanský - TRISTAN (Diktant III-K - 275 Trněnka po Varin**)
Šampion v KMK všestrannosti jako pěti-, šesti- a sedmiletý, sportovní výkonnost -T- ve všestran-
nosti a -ST- ve skocích, účastník ME ve všestrannosti 1995, mistr ČR ve všestrannosti 1996.
2667 CHAZAR (2459 Cattaro (holšt.) - VČ 1001 Chura (trak.) po Barier**)
Třetí ve stodenním testu hřebců v roce 1996. Velmi charakterní hřebec se sportovními předpokla-
dy a vynikajícím rodokmenem.

d á l e  n a b í z í m e  t y t o  s l u ž b y
● autodopravu 15,- Kč/1km ● depoziční sklad spermatu ZH Písek ● odběry hřebců ● bakteriolo-
gické vyšetření, speriologické vyšetření, mražení insem.dávek ● ustájení klisen na připuštění 60,-
Kč/KD ● možnost sonografického zjištění březosti ● letní odchov hříbat ● jezdecká škola 200,-
Kč/1hod

Kontakt: Jiří Cipra, Pilníkov 312, PSČ 542 42, tel.: 0439/98 165
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Blahopřejeme...

Sportovní 
kalendáfi

hala
21.3. Humburky ZM,Z,ZL,L
21.3. Spálené Poříčí ZM,Z,ZL,L
22.3. Opava-Kateřinky Z,ZL,L
28.3. Plzeň-Bory ZM,Z,ZL,L
28.3. Svinčice ZM,Z,ZL,L,S,ST
29.3. Poděbrady ZM,Z,ZL

4.4. Němčovice ZM,Z,ZL,L
4.4. Plzeň-Bory drez. Z,L,S,T

12.4. Moravany drez. Z,L,S

otevřená kolbiště
11.4. Přední Kopanina 

drez. Z,L,S,ST
11.4. Drásov Z,ZL,L
11.4. Albertovec Z,ZL,L,S
11.-13.4. Mělník ZL,L,S,ST
12.4. Poděbrady Z,ZL

Tabulka indexového ohodnocení hřebců
startujících v KMK 1997

O hodnocení hřebců podle indexů informoval v minulém čísle Jan Pellar. Dnes přinášíme prvých
pět hřebců z každého ročníku s nejvyšším indexem. (hvězdička za jménem hřebce označuje jeho
start ve finále KMK a římská číslice jeho umístění).
4letí (startovalo 111 koní, 66 koní dva a více startů) Index
CANTUS-T */II. (Cantus - Turna) 7 startů 1,207
CALEDO WENDY (Calando - Athleta) 3 starty 1,168
2684 ARAMIS */III. (387 Arras - 7-935 Amona) 8 startů 1,156
MÁJ (29 Q II-69 - 26 Nanon) 2 starty 1,156
629 FETYŠ */I. (Fedor - Dorienta) 8 startů 1,155
5letí (startovalo 93 koní, 61 koní dva a více startů)
KRIS */I. (Goodtimes - Guzetha) 5 startů 1,279
2266 PORTHER */II. (Cassini - Beatrice) 8 startů 1,249
FINN VAL */III. (294 Landruf - 356 Firma) 5 startů 1,234
592 ESTE */IV. (Estebam - Dillerole) 6 startů 1,203
MERCURI LESI (2306 Artist - JM 3127 Ivana) 7 startů 1,195
6letí (startovalo 58 koní, 39 dva a více startů)
529 LOPEZ-11 */I. (2516 Lopez - 62 Dietward-20) 7 startů 1,209
632 GRAND POHONA */II. (2504 Duman - 652 Granat-17) 9 startů 1,172
572 JETRO */V. (Sit this one out ** - Wildroos) 7 startů 1,159
2629 JERSEY ORLING (Equador - Wasorka) 7 startů 1,142
2640 RADEGAST */III. (Raphael - Wunschtraum) 7 startů 1,136

Quinkler na Americe
Středisko Nová Amerika u Jaroměře začíná

využívat stále více našich sportovců. Od 18. do
21. března zde proběhlo soustředění osmi
reprezentačních dvojspřeží. Protože polský tre-
nér C. Konieczny je nemocen, doplnil tentokrát
trenérskou dvojici spolu s J. Kocmanem němec-
ký internacionál M. Quinkler.

Nejen o tomto soustředění jednala komise
spřežení před jarním vozatajským seminářem,
který se konal 14. března již tradičně v Pardubi-
cích.

Dalšími body jednání byla příprava nových
dodatků vozatajských pravidel, která jsou v sou-
časnosti překládána. Jejich znalost je nezbytná
hlavně pro naše reprezentanty, kteří budou
podle nich jezdit již při prvém zahraničním startu
na Alpskodunajském poháru ve francouzském
Saumuru (30.5.-1.6). Tam odcestuje trojčlenné
družstvo našich dvojspřeží, které bude nomino-
váno na základě jarního soustředění a výsledků
soutěží v Čejově.

Součástí Semináře bylo i vyhodnocení
výsledků vozatajských Pohárů za rok 1997. Ve
dvojspřeží si prvenství vybojoval J. Nesvačil,
před J. Kohoutem, M. Martincem, L. Jirgalou
a J. Pavlem. Nejlepším jezdcem čtyřspřeží byl
v roce 1997 P. Vozáb.

Přehledů bude dost
ČJF nechala pro velký zájem dotisknout

„Přehled o sportovních koních 1997“ a zájemci,
na které se v prvé fázi nedostalo se mohou
obrátit na sekretariát ČJF v Praze na Strahově.

V Písku se dražilo
Již 93. aukce sportovních koní proběhla

13. března v Písku. Celkem bylo předvedeno
34 koní. Přímo v hale bylo vydraženo 17 koní
a další 4 pak našli své nové majitele ze stáje.
Dosažená průměrná cena vydražených koní je
2 473,- USD.

Nejdražším koněm byl 7 letý plemenný hře-
bec barvy isabela MARCO KINSKY (Bourbon -
m:po Varin Lipský) maj. L. Pěchouček, kterého
získal holandský kupec za 12 000,- USD.

Příští letošní dražba v Písku se koná 16.-17.
dubna a zájemci o prodej koní se mohou ještě
přihlásit v Zemském hřebčinci v Písku.

Ve Svinčicích překvapil Roman Drahota a JAZA
ze stáje Hořovice

Učebnice pro všechny
Náš odborný trh s hipologickou literaturou je

od počátku března bohatší o učebnici jezdectví
a vozatajství díl 1. Základní výcvik jezdce
a koně. V předmluvě Norberta Záliše se čtenář
dozví, že se jedná o českou verzi německé jez-
decké učebnice, jejíž překlad do češtiny zajistil
ve spolupráci s Německou jezdeckou federací
Alexander Fráter. V německém originále se
dočkala 26. vydání a je klíčovou literární pomůc-
kou našich jezdecky velmocenských sousedů.

Již zběžným prolistováním je vidět, že kniha
je systémově velmi dobře sestavena a na téměř
dvěstě stranách jsou velmi pečlivě, podrobně
a současně srozumitelně popsány veškeré
základní stavební kameny jezdecké abecedy.

Myslím, že po dlouholeté absenci jakékoliv
podobné publikace, přináší tato učebnice infor-
mace, na kterých se mohou shodnout všichni
i v České republice. Proto by se tato knížka
měla stát jezdeckým dokumentem číslo jedna
i u nás. V případě jejího masového rozšíření tak
dojde k odbourání veškerých problémů např.:
při zkouškách cvičitelů, ale i při zkouškách
základního výcviku, protože všichni frekventanti
již budou mít jasné teoretické vodítko své pří-
pravy. Rozhodně se tým kolem A. Frátera
postaral českým jezdcům o nejzajímavější pří-
nos teoretické odbornosti od dob majora
Josefa Dobeše.

Učebnice má doporučenou cenu 149,- Kč
a vedle sítě knihkupectví, kam by měla být v nej-
bližší době uvedena, ji dostanete i v CN sedlářství,
Ostrovského 23, Praha 5, tel.: 02/90 00 40 50.

...předsedovi Hradeckého jezdeckého klubu
a dlouholetému východečeskému funkcionáři
Zdeňkovi Rajmontovi, který 30. března oslaví
sedmdesáté narozeniny.

Koňařský čtvrtek o KMK
Další čtvrteční setkání na Mendelově země-

dělské a lesnické univerzitě v Brně je plánováno
na 2. dubna od 16.00 v posluchárně 0128
a tématem bude “Systém chovatelských soutěží
v ČR - KMK„. Přednášet bude kdo jiný než
J. Pellar.

Pohár žen
Již 16. ročník Poháru žen ve skokových sou-

těžích proběhl v sobotu 7. března v hale Slova-
nu Frenštát pod Radhoštěm. Na startu hlavní
soutěže (-ZL-) se představil dosud rekordní
počet 44 žen. Základní kolo absolvovalo bez-
chybně 15 dvojic. V rozeskakování pak byla nej-
rychlejší mezi sedmi „beztrestnými“ juniorka V.
Baborová s DEMONOU z Beskydu Dobrá. Na
dalších místech skončily P. Naďová - TABAS-
CO (Frenštát) a P. Hrůzková - BARD z RIAS
Frýdek-Místek. -jge-

Jezdit bude babička
Drezúrní příznivci Karoliny Chelbergové se

budou muset bez této jezdkyně v sezoně 1998
obejít. Důvodem je očekávání šťastné události
v rodině. V sedle koní ji nahradí pravděpodobně
nastávající babička Helena Žižková, eventuelně
by se mohla na drezúrním obdélníku objevit
i Angelia Henriksen. Tato bývalá dánská drezúr-
ní reprezentantka, která žije momentálně
v Praze, spolupracuje s K. Chelbergovou a
H. Žižkovou již téměř rok a tak se máme na
naší drezúrní scéně na co těšit.
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Výhradní zástupce firmy Böckmann v ČR 
firma EKVITAN PLZEŇ nabízí přívěsné vozíky pro koně

za velice příznivé zaváděcí ceny.
Nejkvalitnější přepravníky koní v Evropě!

Na všechny druhy vozíků možnost leasingu!

BÖCKMANN

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 08 PlzeÀ
Tel./fax: 019/600 79

Jezdecká škola Mariánské Lázně
● nákup a prodej sportovních a chovných koní doma i v zahraničí
● 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. 00420-165-31 53 (69 13 12), 0602 44 99 72, fax 00420-165-62 20 70
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

Za Melchiorem 
do Zangersheide
Hřebčín v Zangersheide se stále více dostá-

vá do popředí zájmu veřejnosti. V prvé řadě na
tom mají zásluhu pochopitelně koně s koncov-
kou -Z, odchovaní v tomto hřebčíně na okraji
Lanakenu, ale důvodem je určitě i masivní
práce z veřejností a médii.

Na tomto poli si hřebčín Leona Melchiora při-
psal další prvenství, když ocitl i na stránkách
Internetu. Stránka poskytuje ve čtyřech jazycích
informace o hřebčíně, plemenné knize a časopi-
su Z magazine. Nalézt zde můžete i všechny
hřebce zařazené v roce 1998 do chovu, včetně
jejich původů a brázděním po všech předcích
těchto koní můžete objevit celkem 30 000 jmen.
K dispozici je také souhrný přehled výsledků
Z koní ve sportu. Zároveň s internetovou adre-
sou je zajištěno i emailové spojení pro každého,
kdo se zajímá o Z linii.

Pokud tedy napíšete svůj kontakt na adresu
info@zangersheide.com, bude vaše jméno
zařazeno na emailová seznam a budete pravi-
delně dostávat zpravodajství elektronickou poš-
tou. Internetová adresa stránky Zangersheide je
http://www.zangersheide.com.

Do této kampaně jen zapadl Den otevřených
dveří, který uspořádali v Zangersheide v sobotu
15. února. Protože se do Belgie vypravil i náš
spolupracovník, trenér a fotograf Karel Dvořák
požádali jsme jej o shrnutí zážitků:

„Hřebčín na kraji Lanakenu není nijak pom-
pézní, i když koně zde mají veškerý komfort.
Pohodlné, vzdušné stáje a rozsáhlé výběhy
doplňují snad jen u nás netradiční krokovací
pásy pro klisny. Všude je pochopitelně vzorně
uklizeno.

V rámci odpoledního programu bylo předve-

Stáj sportovních hřebců v Zangersheide -kd-

Leon Melchior je znám svými chovatelskými
experimenty. BACHUS Z, který byl např. třetí
v šampionátu BRD 5letých či zvítězil při Mist-
rovství Dánska, je potomkem hřebce Bajar Sha-
gya (shagya-arab) a holštýnské klisny po Ras-
putin (Ramiro) -kd-

deno 34 hřebců, včetně slavných CALVARO Z,
QUALITY TOUCH Z, či 24 letého ovšem
v dokonalé kondici se prezentujícího SAN-
DRA Z. Koně předváděl i Jos Lansink. V kaž-
dém případě, přes všechny výhrady světových
chovatelů ke kontroverzní osobě Leona Melchi-
ora, jsou výsledky přibližně 25 leté chovatelské
práce imponující.

Sám Melchior se ke koním dostal poměrně
velmi pozdě, ale i tak se na začátku sedmdesá-
tých let prezentoval i v nejtěžších světových
soutěžích s klisnou HEUREKA. Ta pak s hřebci
RAMIRO a ALMÉ stála na počátcích pozoru-
hodného chovu, ze kterého vzešla, v chovatel-
sky neuvěřitelně krátké době, celá plejáda špič-
kových koní, kterým dominuje současná Beer-
baumova jednička RATINA Z.“

Na závěr jen dodejme, že vedle celé řady
Melchiorových aktivit je i pořadatelství chovatel-
ských šampionátů v Lanakenu. Ten letošní při-
padá na 17.-20. října. Kdo tedy nestihl navštívit
Zangersheide nyní, může si výlet naplánovat na
podzim.

CIC mají podporu
Jednodenní mezinárodní soutěže ve vše-

strannosti CIC získávají na oblibě a prozatímně
bylo potvrzeno i konání série šesti takových
soutěží v rámci CIC Accumulator Series.

Její součástí by měly být čtyři tříhvězdičkové
soutěže (Gatcombe - GBR, Scarvagh - IRL,
Bonn-Roddergerg - SRN a North Georgia -
USA) a dvě soutěže na úrovni dvou hvězd
(Chantilly - FRA a Torino - ITA). Celkové vítěz-
ství v serii pak bude dotováno 9 000 librami.

Více se dopuje
FEI se v roce 1997 zabývala 45 pozitivními

případy antidopingových zkoušek. Oproti před-
cházejícícm letům se jedná o značný nárůst.
Většina případů byla prokázána jako jasné
podání látky těsně před soutěží, v několika pří-
padech došlo pravděpodobně ke kontaminaci
krmiva. Podle vyjádření komise FEI však větši-
na jezdců „nemohla pochopit“ jak se látka v těle
jejich koní ocitla.

Prodejní svod koní 
se koná 5. dubna 1998 

od 13.00 hod. 
v areálu JK Poděbrady
U z á v ě r k a  p ř i h l á š e k :  

2 7 .  b ř e z n a  1 9 9 8
Zájemci o prodej nechť kontaktují
pořadatele na níže uvedené adrese.
Zájemci o koupi jsou srdečně zváni.
JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

Wassermannova 14, 
152 00 Praha 5

tel.: 0324/4765 práce, 
02/58 12 377, fax: 0324/47 65.

Firma RANCH „H“
otevírá 1. 4. 1998 

ve Vápenném Podole
prodejnu komisního zboží
s jezdeckými potřebami
● příjem i prodej zboží denně mimo

pondělí
● prodej doplňk. krmiv a vitamínů

pro koně
najdete nás na silnici 

Pardubice - Seč
Tel.: 0601/24 82 51

Aukce sportovních
a rekreaãních koní 

wielkopolského plemene
z trakensk˘ch linií
Racot u Poznanû

POLSKO
25. duben 1998

Program:

10.00 - 11.30 Prezentace koní
11.30 - 14.00 Otevfiené stáje
14.00 Prezentace 

chovn˘ch koní 
z SK Racot

15.00 AUKCE

Katalogy a informace:
„Polish Prestige“ Co.Ltd

ul. Zlota 63 A/6
00-819 WARSZAWA, POLSKO

Tel.: 0048 22 620 98 17
Fax: 0048 22 624 35 28

e-mail: prestige@it.com.pl



Rozpisy

Výsledky

Inzerce

- 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
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MANON
Firma Manon nabízí:
● trenink koní pro parkúro-

vé soutěže
● skokový trenink jezdců,

pro skupiny i jednotlivce
● nákup, výcvik a prodej

sportovních koní
Informace a objednávky 

přijímá 
stáj Manon,  

J. Skřivan, Litomyšl. 
Tel.: 0464/3302, 
0602/45 19 18
fax 0464/3220.

JEZDECKÉ A WESTERNOVÉ POT¤EBY
GALERIE A VETE·NICTVÍ

Po - Pá: 10.00 - 19.00 hod
¤ehofiova 9, 130 00 Praha 3, tel.: 02/627 98 83

Sportovní a obchodní stáj
Vondráček - Starosta

n a b í z í
● ustájení koní v areálu na okra-

ji Prahy - Tuchoměřicích
● výcvik koní a jezdců dle dohody
● prodej kvalitních sportovních

koní
● hala 28x18 m k dispozici

Tel.: 02/206 104 19,
02/365 200 po 20.00 hodině.

Potřeby pro jezdecký sport
Výroba-Velkoobchod

● Největší výrobce a dovozce
potřeb pro jezdecký sport
v České republice.

● Vlastní výroba více než 100
druhů jezdeckých potřeb,
jejichž vývoj a testování probí-
há ve spolupráci s profesionál-
ními jezdci ing.J. Hanulayem
a J. Skřivanem.

● Na veškeré zboží poskytuje-
me odborný a kvalitní záruční
a pozáruční servis.

● Naše výrobky si můžete kou-
pit ve všech dobrých prodej-
nách v ČR. Žádejte je u svých
prodejců!

● V našem katalogu se můžete
přesvědčit o neustálém rozši-
řování naší nabídky.

● Zavolejte nám, objednané
zboží Vám zašleme na dobír-
ku nebo Vám poradíme nej-
bližší prodejnu ve Vašem
okolí, která Vás obslouží.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Prodejna 

a velkoobchodní sklad:
Domamyslická 59, 
798 01 Prostějov

Tel./Fax: 0508/362 267
Tel./Fax: 0508/362 483

Tel.: večer: 0508/332 107
mobil: 0602 72 10 15

Prodejna Brno: 

Veveří 109, PSC 618 00, 
Tel.: 05/41 21 16 17

PROSTĚJOV

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

Sokolí 23, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 0618-820 577  mobil. tel.: 0602-723325

-zásobuje prodejny a prodejce nejširším sortimentem veškerých potřeb pro koně
a jezdce v České republice

Katalog a ceníky prodejcům na požádání zašleme, u nových prodejců uvítáme
osobní nebo alespon telefonický kontakt

Sedla CTD – španělský Stübben opět na našem trhu
– kompletní řada za velmi výhodných cen

skoková sedla – hluboká, kontaktní, speciály, všestranná i drezúrní sedla

Špičková jezdecká výstroj od švýcarské firmy STÜBEN - celoživotní záruka na kvalitu
Stübben nerez program - udidla, třmeny, ostruhy, vysoká kvalita z nerezavějící ušlechtilé oceli za výhodné ceny

Žádejte naše zboží u svých prodejců Rádi zodpovíme veškeré Vaše telefonické i písemné dotazy
Maloobchodní prodej - Equisport-Studenec, Žižkova 505, 674 01 Třebíč - Tel.: 0618/840 427, fax: 0618/26 128

Plzeň 28. 3. skok -ZM- pro 4l. koně, -ZM- děti, -Z-, -ZL-, -L-. Uzávěrka přihlášek 25.března na adr.: TJ JS Plzeň - Bory, Dobřanská ul. E 1771, PS 36, 320 86 Plzeň, tel.:
019/27 77 06, fax: 019/600 79.

Plzeň 4. 4. drez. -Z1- pro 4l. koně, -Z1- děti, -L1- jun., -L1-, -S3-, -T1-, Kür-S. Přihlášky do 1. dubna na adr.: dtto

●● Hledáme zkušeného ošetřovatele ke koním do Nebřenic u Prahy, nástup - konec dubna, možnost ubyto-
vání. V případě zájmu volejte tel.: 02/21 61 72 18.

●● Stáj Václav Kolín prodá valacha ČT MEFISTO (329 Ramiro-47 - Č-1490 Medea po Belendek s.v.), nar.
20.6. 1994, cena dohodou. Kontakt: 0602 37 30 54.

●● Prodám ČT val., 3 roky, hnědák, KVH 165cm, o: CATTARO, m: po Dietward-4, v zákl. výcviku, vhodný do
sportu i rodiny, dále dvě ČT kl., ryzky, 4 roky, dobré původy, vhodné do sportu i chovu. Tel.: 0506/44 25
61.

●● Přibereme několik hříbat - klisniček, valášků na pastev. odchov. Cena od 20 Kč/KD. Prodáme klisnu, sv.
hnědka, KVH 150cm, 8 let, k dětem i k hiporeh., možno i s hříb. klisničkou po arab. plnokrevníku.
Tel.: 0506/44 25 61.

●● Prodám kl. hnědku, 4 r., o: Patcher, m: Sahara po Val hrušovanský, KVH 174cm a dále val. 9let, o: Liba-
non 54, m: Běla po Gaston, KVH 178cm, výk. skok -L-, -S-, oba hodní, vhodní pro parkůr, cena dohodou.
Tel.: 0649/21 60 84 do 15.00 a O649/21 15 85 po 20.00 hod.

●● Prodám AVII pro 3 koně a 6 lidí. Tel.: 0602 23 23 62.
●● Prodám A1/1 val., 9 let, o: Northern Treat (USA), m: Stelie (FRA), skok Z,ZL. Vhodný pro sport a rekreač-

ní ježdění. Hodný, líbivý. Cena dohodou. Tel.: 0431/67 22 97.
●● Prodám 2l. hř. ČT chlumeckého chovu isabel a plavák, 3l. klisnu o: GARNIZON A1/1, m: Jehněda (Husar

týn.), obsednutá. Tel.: 0433/55 50 27.
●● Prodám klisnu ČT, tm. hd., 7 let, po Reliéf písecký, matka Sandy po 2308 Diktant, KVH 164 cm, dobře

jezditelná, výkonnostní stupeň ZL, cena 50 000,- Kč. Tel.: 0396/27 336, 25 263 nebo 0602/40 34 88

Měník-Humburky 7.3. -ZM- (7) 1. Nosková
- PROMILE, 2. Nosková - KURKA (Nosek), 3.
Nosková - ČAKRON (Hořice), -Z- (41) 1.
Sůrová - WADIMA (Vasury), 2. Sedláček -
FONTÁNA (Černožice), 3. Doležal R. - RAZ-
ZIA (Smrček), -ZL- (38) 1. Brožková - DELI
(Dark Horse), 2. Brett - TAIŠAR (Brett), 3.
Doležal R. - RAZZIA (Smrček), -L- (16) 1.
Doležal R. - PATERNA (Smrček), 2. Brett -
TAIŠAR (Brett), 3. Doležal R. - LORD EXTRA
(Smrček).

Svinčice 7.3. -ZM- děti (6) 1. Rajnyšová -
MADA, 2. Podolánová - BESIL (obě Svinčice),
3. Bardonová - ATOL (Hořovice), -ZM- 4letí
(4) 1. Doležal P. - NOVÁK (Best), 2. Holotík -
DOYLE (Svinčice), 3. Hlaváčková - WELS
(Hořovice), dvouf.sk. 100/110 (45) 1. Vávra -
QUANT (Svinčice), 2. Blažková - EXPLOSIVE
BOY (Tatran Ústí), 3. Opatrná - ARGO (Opatr-
ný), dvouf. sk. 110/120 (49) 1. Koželuh -
BENTO (Svinčice), 2. Půlpán - CHARMELL
S (Chotýšany), 3. Opatrný - LANDY (Hořovi-
ce), stupň. obt. do 130cm (25) 1. Doležal P. -
CRAZY BOY (Bost), 2. Koželuh - ELITA (Svin-
čice), 3. Pilecký - BLESK (Lombard).

Frenštát pod Radhoštěm 7.3. -ZM- (4) 1.
Ptáček - PRYŠEC (Kubrický), 2. Zemánek -
NICOL, 3. Gráčková - LIZL (oba Frenštát), -Z-
styl dvojice jun. 1. sk. (12) 1. Pěkniková -
DAJÁNA (Hor. Bludovice), 2. Baborová -
LIBÉRIE (Beskyd Dobrá), 3. Gladišová -
ASCÁNIO (Gladiš), 2.sk. (11) 1. Gladišová -
KALKA (Gladiš), 2. Polášková - SANTA (Fren-
štát), 3. Baborová - DEMONA (Beskyd
Dobrá), ostatní 1.sk. (18) 1. Orság - GRAF
CZECH (Csabi Havířov), 2. Višinka - AC
ATOM (Baník), 3. Čermák - MEROI ROMEO

(Čermák), 2.sk. (18) 1. Orság - ALBERTOVEC
LAMINA (Frenštát), 2. Hošák - AUTONOM
(Nový Jičín), 3. Honč - ADRIA (Dosta Brno), -
ZL- Pohár žen (44) 1. baborová - DEMONA
(Beskyd Dobrá), 2. Naďová - TABASCO
(Frenštát), 3. Hrůzková - BARD (F-M), post.
obt. do 120cm (22) 1. Naďová - TABASCO
(Frenštát), 2. Čermák - PRILIV (Čermák), 3.
Bauer - LAPOZ (Frenštát).

Svinčice 14.3. -ZM- děti (9) 1. Holečková -
CORTYS, 2. Podolánová - BESIL (obě Svinči-
ce), 3. Bardonová - ATOL (Hořovice), -ZM-
4letí (3) 1. Vávra - MAGIE (Svinčice),
post.obt. 100/110 (47) 1. Matějka - JUMBO

(Chomutov), 2. Hruška - LIVIUS (Smrček), 3.
Drahota - KEVINL (Hořovice), -L- (25) 1.
matějka - LIPKA (Chomutov), 2. Navrátil -
AKTIV (Smrček), 3. Miňovská - DUBIRA
(Svinčice), -S- (10) 1. Navrátil - CHMEL, 2.
Navrátil - AKTIV (Smrček), 3. Drahota - JAZA
(Hořovice).

Bernartice 14.3. -ZM- 4letí (6) 1. Fencl -
BROUK (Cheb), 2. Rédl J. - NARCIS (Bernar-
tice), 3. Kovářová - CARNEL (Tachov), -Z-
koně 1. a 2. rokem (11) 1. Rédl J. - MAIK
(Bernartice), 2. Kůst - GERT (Havlovice), 3.
Rédl J. - ALGARA (Bernartice), -ZL- (21) 1.
Rédl J. - MAIK, 2. Rédl J. - QUONIAM PEC.

(Bernartice), 3. Pljučarská - NIOBARA (Roline
Cheb), -L- (9) 1. Nágr - GOLAN (Mar.Lázně),
2. Kafuňková - DEKOR (Stará Role), 3. Rédl
J. - QUONIAM PEC. (Bernartice).


