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Šárka Charvátová to myslí s účastí na
letošním ME v drezúře mladých jezdců
vážně

Národní drezúrní scéna má od víkendu
18.-20. června další platformu pro meziná-
rodní srovnání našich a zahraničních jezd-
ců, kdy po pionýrských ročnících CDI
v Nebanicích uspořádali další mezinárodní
drezúrní závody brněnští pořadatelé
v areálu Panská Lícha.

Drezúrní odborníci, ale naštěstí tentokrát
nejen oni, byli po právu zvědavi kdo z dre-
zúrní zahraniční scény cestu do Brna
nalezne. To, že CDI** v Brně nebylo urče-
no pouze odborným divákům je zásluhou
pořadatelů, kteří neopomenuli dostatečně
zásobovat brněnské občany informacemi
o výjimečnosti chystané akce, především
prostřednictvím rozhlasu. Proto našla
každý den cestu do areálu Panská Lícha
přibližně tisícovka diváků, což je na české
poměry zcela neuvěřitelné.

Pořadatelé pochopitelně nemohli čekat
na to. koho v zahraničí osloví rozpis soutě-

ží rozeslaný standardní cestou a ujali se
propagace závodů u zahraničních jezdců
sami.

V prvé řadě zde zapůsobily osobní kon-
takty na trenéra britské reprezentace Dane
Rawlinse, u kterého Š. Charvátová nejed-
nou v Británii pobývala, a který hraje
zásadní roli v ambicích naší nejlepší mladé
jezdkyně v drezúře k účasti na letošním
ME v polském Ksiazu (12.-15. 8.). D. Raw-
lins přivezl do Brna své čtyři svěřenkyně
z kategorie mladých jezdců a tyto jezdkyně
se spolu se Š. Charvátovou staly páteří
soutěží mladých jezdců.

Osobní pozvání se od pořadatelů dosta-
lo maďarské hvězdě evropského drezúrní-
ho nebe G. Dallosovi. Ten se sice na
poslední chvíli z účasti v Brně omluvil
a zdůvodnil ji pokročilou přípravou na
evropský šampionát v Arnhemu (29.6.-
4.7.), ale jako náhradu za sebe vyslal do
Brna svoji dceru Zsófii Dallos. Za Rusko
nastoupil Valerij Tiškov, který v současnos-
ti působí v ČR ve stáji Pradar a na startovní
listině figurovali pochopitelně i jezdci ze
Slovenska. Milým překvapením byla nako-
nec přihláška vedoucí osobnosti španělské
drezúry Miguela Jordy, která dorazila stan-
dardní cestou. Celkově se tedy závodů
zúčastnilo 19 koní ze šesti států Evropy.
ČR reprezentovali vedle domácí Š. Char-
vátové zástupci TJ Žižka Praha (H. Žižko-
vá, A. Henriksen), TJ Žabčice (D. Diringe-
rová), Přední Kopaniny (V. Kadlecová)
a Havl. Brodu (H. Jeřábková).

Třídenní klání mělo na programu tři tříko-
lové soutěže. První byla určena mladým
jezdcům, kterým rozpis určil drezúrní úlohy
YD a YU roku 1998 tzn. úlohy, které se
budou jezdit v Ksiazu.

Naše Š. Charvátová si vedla velmi dobře
a konkurenci jí dělaly v podstatě pouze brit-
ské jezdkyně. Bohužel nepovedená sobot-
ní úloha s omyly ji nakonec stála celkové
vítězství, které si odnesla M.S. Claire
s EXECUTIVE JET z Velké Británie a ČR
se musela spokojit se druhým (DREAM
DANCER) a třetím (SAM) místem. Soutěž
měla celkem devět účastníků ze Slovenska
a Británie a nás zastupovala pouze
Š. Charvátová.

Soutěž tzv. „malé rundy“ (Sv. Jiří, -IM I-,
-Kür IM I-) přilákala na start šest dvojic.
Pětici českých jezdkyň se postavila pouze
Z. Dallos s COLOREDO z Maďarska. Po
třech dnech byla jako nejlepší vyhodnoce-
na naše H. Žižková s POZOREM (Žižka

Praha), která porazila Z. Dallos o průměr-
ných 2,65%. Třetí skončila D. Diringerová
s TIME OUT. Helena Žižková byla navíc
v závěru programu vyhlášena nejstylovější
českou jezdkyní.

K „velké rundě“ s -IM II- a dvěma soutě-
žemi -GP- se odhodlala pouhá trojice jezd-
ců. Vedle V. Tiškova s DOGMATEM, naší
V. Kadlecové s VERONOU, to byl i španěl-
ský zástupce M. Jorda s AVENTINO. Ten
také potvrdil své papírové předpoklady
a jasně zvítězil před V. Tiškovem a V. Kad-
lecovou. Nejstylovějším zahraničním jezd-
cem pak mezinárodní sbor rozhodčích
vyhlásil V. Tiškova.

Brněnští pořadatelé mají za sebou další
výbornou akci. Doufejme, že byla založena
nová tradice a naše národní drezúrní scéna
dokáže všechny zajímavé zahraniční
impulsy zužitkovat.

Z Portorika do
Bohdanče

Výraznou postavou našeho jezdectví,
která se dokázala prosadit i ve světovém
měřítku, je pan Pavel Blaho. Snad mi
nejen on, ale i vy prominete ono slůvko
„našeho“. Pavel Blaho je slovenské národ-
nosti a pocházi z Bratislavy. K onomu
označení mě opravňuje skutečnost, že
v době jeho odchodu do zahraničí jsme byli
všichni příslušníky jednoho státu a tak se
i Palo Blaho vrací do České republiky jaksi
nedotčen, stále ještě nedávným, sloven-
sko- českým rozdělením.

Pot řeby  pro  jezdecký  spor t
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PROSTĚJOV

P. Blaho spolu s jedním z nejlepších mla-
dých jezdců Portorika I. Lopezem



a posléze vzdal. S chybami dokončila
i CANTATE D. Tovarňáka, která v nevýraz-
ných výkonech pokračovala až do konce
závodů.

Páteční večer však začal vše kompliko-
vat déšť. Průtrž mračen, která se snesla na
kolbiště, proměnila povrch závodiště
v bažinu a již sobotní program byl ohrožen.
Naštěstí v sobotu déšť ustal a pořadatelům

se podařilo uspořádat
soutěž do 140cm na čas.
Zde absolvoval LABE
JEFF v nejlepším čase,
ale chyba jej odsunula
až na 8. místo. J. Jindra
se SIRAH dokončil s
8 tr.body. Druhou soutě-
ží odpoledne, kterou
ještě povrch kolbiště
umožnil uspořádat byl
skok mohutnosti, ke kte-
rému za české barvy
nastoupil J. Jindra
s PRINC CONDE. Ten si
vedl velmi dobře a tepr-
ve po shození výšky
190cm skončil soutěž na
6. místě. Zvítězil V. Göt-
ler s NICOLAS po překo-
nání 205cm.

Sobotní noc však při-
nesla další déšť a tak
bylo v neděli teprve ve
12.00 hodin, po poradě
s jezdci, rozhodnuto
o zrušení soutěže

poslední příležitosti a o změně kursu Velké
ceny. Ta byla vedena po obvodu kolbiště
po zbytcích sjízdného povrchu a pochopi-
telně i obtížnost byla přizpůsobena skuteč-
ně téměř neregulérním půdním podmín-
kám. To se projevilo i na celkových výko-
nech a přes značné zlehčení si z padesáti-
členného startovního pole se základním
parkúrem poradilo bez chyb jen sedm jezd-
ců. Pro nás je určitě radostné, že jedním
z nich byl i J. Skřivan s GARGANO
WEPOL. Ten na závěr nechyboval ani
v rozeskakování a vybojoval pro ČR třetí
místo za vítězným Maďarem J. Turrim
s EPONA NIGHT LIFE a německým
H. Lugge s LUCA 13. SIRAH skončila
devátá se 4 tr. body a D. Tovarňák 21. s
8 tr. body. Přes veškeré deštivé problémy
jsme tedy mohli být s výkonem našeho
družstva, pochopitelně v čele s J. Skřiva-
nem a GARGANO WEPOL, spokojeni.
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GARGANO - kůň do nepohody
Pro tradiční výjezd českého skokového

týmu CSI-W do maďarského Hortobágy
(18.-20.6.) bylo ještě před 14 dny po CSI
Poděbrady nominováno tříčlenné družstvo
J. Skřivan, P. Doležal a J. Jindra. Po
zásadní personální změně v týmu stáje
Bost (viz. článek Reprezentační
zemětřesení) vyrazila do Maďarska pouze
dvojice Skřivan - Jindra s koňmi LABE

JEFF LB TECH, GARGANO WEPOL
a SIRAH, PRINC CONDE. Zde se k nim
připojil za české barvy startující D. Tovar-
ňák (SRN), který se menežuje sám, ale po
výkonech v Poděbradech se od jeho CAN-
TATE nedaly čekat žádné zázraky.

Maďarského konkúru se zúčastnili vedle
našich a domácích ještě jezdci Chorvatska,
kteří přivezli i v Chorvatsku působící jezd-
kyni z USA, a dále pak jezdci Rumunska,
Slovenska, Německa a Lichtenštejnska.

Páteční program začal podle programu
dvoufázovým skákáním 130/140cm
a k naší radosti je ve vítězství proměnil
J. Skřivan s GARGANO WEPOL. J. Jindra
s PRINC CONDE udělal chybu v prvé fázi,
stejně jako D. Tovarňák.

Druhou soutěží byla klasická 140 s roze-
skakováním. Zde byla úspěšnější SIRAH
J. Jindry se 4 tr.body. J. Skřivan s LABE
JEFF ztratil v průběhu soutěže podkovu

Reprezentační
zemětřesení

Naše skoková scéna zažila za posled-
ních 14 dní jedno z nejbouřlivějších období.
Nejprve jsme přišli o zcela zásadní část
reprezentačního týmu, když koně T. Navrá-
tila ze stáje Sinus Bříza v čele s koněm
roku 1998 AKTIVEM odletěli do Ameriky.
Hned po CSI Poděbrady se v jezdecké
společnosti rozletěla další zpráva o nesho-
dách v nejúspěšnějším skokovém týmu
loňské i letošní sezóny B. Starnovský -
P. Doležal (stáj BOST). Tyto informace
nepřímo potvrdila i skutečnost, že již
z Poděbrad se do stáje P. Doležala nevrátil
objev letošní sezóny CARUSO. Pro příz-
nivce naší juniorské reprezentantky
Z. Zelinkové však byla příjemější druhá
část zprávy a sice skutečnost, že tento
skokové nesmírně schopný kůň se přestě-
hoval právě do stájí v Mělníku a tím nabrala
naše domácí příprava na ME juniorů ve
Švýcarsku nový vítr do plachet.

Po Poděbradech však přišly Chotýšany
a s nimi i informace o definitivním ukončení
spolupráce ve stáji Bost a přestěhování
všech koní stáje ze Svinčic do Mělníka.

V prvé řadě jsme oslovili oba naše „osi-
řelé“ reprezentanty, aby nám prozradili
něco o svých plánech do budoucna.
T. Navrátil přijal azyl ve stájích Zemského
hřebčince v Písku, kde si pronajal místa
pro koně. Koně bude připravovat sám ve
své režii a pochopitelně jedním z jeho prv-
ních majitelů koní je Zemský hřebčinec.

P. Doležal byl na informace o svých
budoucích plánech skoupější a prozradil
jen to, že si nyní vybírá oddechový čas,
i když již jistý plán má. Podle neoficielních
informací jsme však zjisti l i ,  že došlo
k prvým kontaktům mezi jím a zástupci
stáje P. Macha v Chotýšanech a tak uvidí-
me, jak se bude situace na naší skokové
scéně dále vyvíjet.

A tak nejvíce radosti prožívají příznivci
našeho juniorského ježdění. Žehrání na
skutečnost, že Z. Zelinková má schopnosti,
ale chybí jí koně, je již minulostí a juniorská
reprezentace nabrala novou akceleraci.

Skokové soutěže v Horkách nad Jizerou
zažily 19. června svojí mezinárodní premi-
éru. Nejenže ve startovních listinách figuro-
vali tři jezdci z Portorika (viz z Portorika do
Bohdanče), ale do sedla MORNING STAR
STING angažoval J. Pecháček Američanku
J. Pariser, která je v Praze na návštěvě.

TURBO - dobře nebo špatně?
Dvě sezóny se na českých kolbištích

pohyboval importovaný ryzák TURBO, od
kterého si odborná veřejnost velmi mnoho
slibovala. Bohužel ani pod jedním z našich
reprezentantů (P. Doležal, T. Navrátil)
nebyl tento kůň s výraznými skokovými
možnostmi úspěšný. Zákonitě se tak
musel opět vydat na cestu do západní
Evropy. Na přelomu roku jej zakoupil
méně známý novozélandský jezdec Bruce
Goodin, který působí v Holandsku ve stá-
jích J. Topse. I když je tento jezdec účast-
ník OH v Barceloně, v evropské lize Světo-
vého poháru se umísťoval okolo 100. pozi-
ce a největších úspěchů dosahoval
v poslední době v sedle holandského vala-
cha GINO.

Po několika dobrých výkonech v sedle
TURBA v národních holandských a belgic-
kých soutěžích se dvojice Goodin - TURBO

vydala i na mezinárodní scénu. Po
22. místě ve Philips Spring Derby v Ein-
dhovenu se dostavil i první mezinárodní
úspěch. Ve Velké ceně Audi při CSIO Lisa-
bon skončila dvojice po výborném výkonu
na druhém místě a zisk 61,2 bodu posunu-
lo novozélandského jezdce na 221. místo
světového žebříčku. Informaci o TURBOVI
ukončíme zatím neoficielní zprávou podle
které pokračoval B. Godin úspěšně ve
svém pyrenejském turné i při Velké ceně
Barcelony, kde měl skončit na 5. místě.

I když podle papírových odhadů byla
konkurence v Lisabonu a pravděpodobně
i v Barceloně srovnatelná s CSIO Praha
(GP Lisabon získal M. Robert - AULETO
50. jezdec FEI žebříčku), jedná se jistě
o velmi dobré výsledky a je otázkou, zda
mají mít čeští fanoušci TURBA radost či
smutek.
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Z Portorika do Bohdanče

I když jsme o této výrazné osobnosti
popsali v Jezdci již mnoho řádek, nenechali
jsme si ujít příležitost jeho třítýdenního pobytu
v jezdeckém středisku v Bohdanči a požádali
jej o rozhovor:

Pane Blaho, víme o Vás, že jste součas-
ným trenérem skokových reprezentantů
Portorika. Ty jste přivezl i do ČR. Jaký je
Váš program zde a jaké jsou cíle tohoto
soustředění?

„V Bohdanči jsou spolu se mnou juniorské
naděje Portorika, dvě 15 leté jezdkyně
A. Larios a V. Mercado, a pravděpodobně
nejlepší jezdec tohoto překrásného ostrova
pan Izrael Lopez. Ten se může letos pochlu-
bit i splněním kvalifikace na PanAmerické hry
ve Winnipegu. Účast na nich jsem mu však
rozmluvil a s trochou nadsázky jsme místo
toho v ČR.

Abyste pochopili jaké jsou v Portoriku
možnosti. Fungují zde pouze dva kluby a tak
jsou závody střídavě pouze na dvou kolbiš-
tích. I. Lopez, pokud se chce prosadit v kon-
kurenci severní Ameriky, musí zajíždět na
mou farmu v New Yorku a odtud vyjíždět na
starty ve Velkých cenách USA. Pro kvalifikaci
na PanAmerické hry je nutné absolvovat
úspěšně minimálně čtyři GP v USA. Úspěšně
znamená, že v GP s dotací do 30 000 USD
musí docílit výsledku maximálně 4,5 tr.bodu
a lepší a v GP s dotací do 100 000 USD
výsledku do 8,5 tr. bodu.

To vše však stojí mnoho peněz a tak vedle
zisku těchto nákladných zkušeností hledáme
i jiné možnosti rozvoje jezdců Portorika.
Takovou je i tato návštěva Evropy a vzhle-
dem k mým regionálním znalostem padla ten-
tokrát volba na Českou republiku.“

Jakkoliv jste u nás známou osobností,
řekněte našim čtenářům něco o sobě,
o Vaší cestě do USA a o cestě k reprezen-
taci Portorika.

„Moje cesta do Ameriky byla velmi podob-
ná mnoha jiným uskutečněným po okupaci
Československa v roce 1968. V Americe
jsem možná i díky své mladické nerozváž-
nosti odmítl lukrativní nabídky k zaměstnání
a zůstal věrný koním. Na celých 15 let jsem
se usadil v jezdeckém středisku Kent College
nedaleko New Yorku. V průběhu mojí práce
dosáhla tato universita výrazných úspěchů
v juniorských kategoriích a tak jsem se stal
na několik let i trenérem juniorského týmu
USA. Zároveň jsem měl to štěstí, že jsem tré-
noval několik výrazných osobností střední
a jižní Ameriky jako byl např. Venezuelan P.
Ceballos, či sourozenci D. a F. Garsa z Mexi-
ka. F. Garsa byl později účastníkem OH
v Los Angeles na koni GAUCHO HODSAOT,
který pocházel z mojí stáje. Tím jsem si získal
prestiž v zemích střední a jižní Ameriky
a několikrát jsem připravoval týmy z těchto
zemí na PanAmerické hry. Když jsme se
spolu potkali loni na podzim v Římě, doprová-
zel jsem na Světových hrách tým Argentiny.“

Jaký máte pro jezdce Portorika v ČR
program? Přibližte nám prosím úroveň
jezdectví na Portoriku.

„Trojice jezdců má k dospozici šestici koní
ze stáje P. Vachutky a J. Kutěje v Bohdanči
a jednoho ze stáje J. Pecháčka. Navíc občas
jezdí i koně jezdců, kteří se přihlásili k sou-
středěné společné práci. V rámci pobytu
jsme se zúčastnili a ještě zúčastníme závodů
v Nymburce, Bohdanči, Horkách, Opavě a na
závěr nebudou obě jezdkyně chybět při dív-
čích soutěžích v Kolíně.

Ohledně úrovně jezdectví na Portoriku si
myslím, že je hodně podobná té v ČR. Juni-
orská úroveň se pohybuje na hranici 120cm
a pro seniorskou kategorii jsou vypsány tak

dvě až tři soutěže do 150cm do roka. Přes
proklamace v rozpisech však mají pořadatelé
velmi často sklony náročnost soutěží snižovat
a tak výsledky nevypovídají o skutečné
výkonnosti.“

Povězte nám tedy něco o úrovni jezdec-
tví v USA a o Vašich dojmech z ČR, kde jste
zahájil sledováním Velké ceny Poděbrad.

„Jezdectví v USA velmi trpí nedostatkem
kvalitních koní. Domácí chov téměř neexistu-
je, kvalitní koně z Evropy jsou cenově velmi
vysoko a tak se musí většina jezdců spokojit
s plnokrevníky vyřazenými z dostihové dráhy.
Česká republika je v tomto srovnání výrazněji
vepředu.

Pokud bych měl něco říci o celonárodní
organizaci jezdectví v USA, tak zde panuje
naprostá demokracie. Je téměř nemyslitelné
aby někdo někomu něco zakazoval, či naři-
zoval. Existují soutěže pro neregistrované,
soutěže na styl, klasické soutěže a je jen na
vás, kterou si zvolíte. Přes tuto zdánlivou
anarchii, kterou např. dokumentuje pro Evro-
pana nemyslitená absence startovních listin,
je jezdecká úroveň závodníků velmi dobrá.
Zásluhu na tom mají především stylové sou-
těže equitation, které jsou velmi ceněny
a tvoří pilíř většiny mítinků.“

Říkáte neexistence startovní listiny, jak
může soutěž bez startovní listiny vůbec
fungovat?

„Startovní listina se tvoří v průběhu soutě-
že podle potřeb soutěžících. V praxi to probí-
há tak, že soutěžící si za příslušné startovné
zakoupí startovní kupón a ten odevzdá
vedoucímu opracoviště, který jej po dohodě
zapíše na startovní listinu. Tento systém si
vynutila skutečnost, že v USA je zcela nor-
mální, že soutěže všech různých úrovní
a kategorií probíhají na několika kolbištích.
Tady v kapse saka jsem například nalezl pro-
gram ze soutěží USA ligy v Alenswile, kde
program probíhal současně na osmi kolbiš-
tích. Není v silách žádného organizátora zko-
ordinovat taková pole a tak si musí každý
účastník ráno před soutěžemi obejít jednotli-
vé správce opracovišť a dohodnout čas startů
tak, aby vše stihnul. Na schopnostech správ-
ců pak závisí zda se podaří vyplnit všechny

pozice, či zda jsou listiny „děravé“ a se starty
se musí čekat. V každém případě si však
myslím, že vzhledem k počtu startů hlavně
v nižších soutěžích bude více kolbišť i u vás
velmi záhy nezbytností.“

Vraťme se k Vašemu hodnocení české-
ho jezdectví.

„Pokud se mohu v krátkosti vyjádřit, pře-
kvapily mě krátké kursy. V USA je zcela
běžné, že parkúry mají 14 až 15 skoků,
protože čím více skoků, tím méně bezchyb-
ných výsledků. Podle kursů, které jsem
viděl v Poděbradech a loni na podzim
i v Chotýšanech, mám pocit, že se stavitelé
bojí technických kousků s možností volby.
Řada skoků bez možnosti volby nemá žád-
nou technickou a tím i diváckou zajímavost.
Teprve moment, kdy si musí jezdec vybrat
zda pojede např. 5 cvalových skoků dopře-
du, či šest krátkých, může zatraktivnit podí-
vanou a změnit monotónnost soutěže.

Jinak je Evropa a s ní i ČR krásná svojí
rozmanitostí kolbišť. V USA je, až na několik
výjimek, vše naprosto stejné. Písková aréna
o téměř shodných rozměrech i firma zajišťují-
cí parkůr a tudíž téměř všude totožný skoko-
vý materiál.

Základní negativum, kterého jsem si v ČR
všimnul, je absence výcviku jezdce. Tu
dokládá malá kultura ovladatelnosti koní na
kolbištích, absence kontroly cvalového skoku,
při skoku rotace z kolen a nikoliv z kyčlí.
Navíc jsem získal pocit, že čeští jezdci rádi
velmi dlouho s koňmi „nepracují“. Viděl jsem
velmi zdlouhavé práce, při kterých se však
nic nedělo. V USA jsou jezdci zvyklí pracovat
krátce, ale velmi intenzivně.“

A na závěr nám něco řekněte o systému
PanAmerických her. Čerstvě máme totiž
v USA několik želízek v ohni, když do
Ameriky odcestoval náš Kůň roku 1998
AKTIV a jeho stájoví kolegové.

„Informace o účasti těchto koní ve Winni-
pegu byla chybná. Kvalifikace na PanAmeric-
ké hry je již skončena a tak není možné, aby
se čeští koně letos ve Winnipegu objevili.
Eventuelní snaha o účast na OH je možná,
ale až při kvalifikacích v roce 2000. K tomu
však musím říci, že v silné americké konku-
renci nebudou mít čeští koně mezi elitu USA
rozhodně snadnou cestu.“

Děkujeme za rozhovor C. Neumann

Po dvou víkendech na českých kolbištích má za sebou Portoričan I. Lopez dvě vítězství. Docílil
jich v sedle koně RONAN EXTRA, kterého zapůjčila stáj J. Pecháčka. Po vítězném dvouf. ská-
kání 110/120 v Nymburce bylo prvenství v klasickém -S-, po rozeskakování čtyř koní, v Hor-
kách nad Jizerou, již skutečnou vizitkou jeho jezdeckých kvalit.



Cách bylo obe-
censtvo nejvíce
zvědavo, při
neúčasti loňské-
ho vítěze H.
Simona, na
výkon Ann Kur-
sinské z USA.
Ta zvítězila při
poslední Velké
ceně v Monter-
rey a měla tak
možnost vítěz-
stvím ve VC
Cách, v rámci
soutěže Pulsar
Cup, získat
mimo vypsa-
ných 100 000
DM i dalších
600 000 USD.
Američané přije-
l i  do Evropy
s nejsilnějším týmem a oželeli i doma ve
stejném termínu probíhající kvalifikaci na
PanAmerické hry a tím i letošní účast ve
Winnipegu. Páté místo v Poháru národů
bylo pro ně možná zklamáním a tak se
čekalo na poslední soutěž.

A. Kursinské s EROS se skutečně podaři-
lo, právě tak jako čtyřem dalším, přejít oba
základní parkúry (160cm) bez chybných
bodů. I v rozeskakování předvedla senzační
výkon s nejrychlejším časem, ale lehoučká
chyba znamenala druhé místo za vítězným
Trevor Coyle s CRUISING (IRL).

V drezúrních soutěžích dochází pomalu
k výměně jmen koní a jezdců na prvních
místech. V hlavní soutěži - Velké drezúrní
ceně Cách zvítězila A. Simons de Ridder
(GER) s CHACOMO 3 před L. Petersen
(DEN) s BLUE HORS CAVAN a U. Salzge-
ber - RUSTY 47 (GER). I. Werth pro zranění
svého pořád nejlepšího koně GIGOLO v této
soutěži nestartovala.

Na své si v Cáchách tradičně přišli i přízniv-
ci čtyřspřeží. Vítězství v jednotlivcích si po nej-
lepším výkonu v maratonu vybojoval T. Eriks-
son ze Švédska před M. Freund (GER) a mist-
rem světa W. Ulrichem (SUI). Spokojeni odjíž-
děli i Maďaři, když J. Bozsik skončil po brilant-
ním výkonu v drezúře (3. místo z 23. starují-
cích) na 4. místě. V soutěži týmů zvítězilo
Švédsko před Německem a Belgií.

Za všechny dny navštívi lo soutěže
v Cáchách rekordních 245 500 diváků.

To jsme však předběhli chronologii soutě-
ží, protože tento vrchol konkúru byl na řadě
až v sobotu 19. června.

První extrasoutěž Cena Evropy byla tra-
dičně na pořadu ve středu 16. června.
Náročný kurs O. Petersena naznačil, že
i letošní Cáchy budou velmi náročné. Bez
trestných bodů se se základním kursem
vyrovnala šestice jezdců. O pořadí první tro-
jice rozhodovali setiny. Zvítězil R. Pessoa
(GANDINI LIANOS) před J. Whitakerem
(V.V.FLOWER) a P.Leone (C.R.LEGATO),
kteří se všichni vtěsnali do jediné sekundy,
pochopitelně s výkonem bez tr. bodů.

V pátek 18. června byl na programu
Pohár národů. V nesmírně obtížném kursu
zvítězilo s převahou Švýcarsko ve složení
L.McNaught (DULF), M. Fuchs
(TINKA’S BOY), B. Mändli (POZITANO)
a W. Meliger (CALVARO V), s celkovým
počtem 8 tr.bodů z obou kol. Na druhém
místě skončilo Německo s 20 tr. body a na
třetím Velká Británie s 28 body před Itálií
(37). Právě počty trestných bodů vypovídají
o obtížnosti kursu. Velkou potíž působil troj-
skok za vodním příkopem, sestávající se
z kolmého skoku a následujících dvou širo-
kých oxerů. Jedinou dvojicí, které se podaři-
lo absolvovat obě kola bez chyby byla
L.McNaught. Švýcarsko se po brilantním
výkonu v Cáchách stalo rázem horkým favo-
ritem pro blížící se Mistrovství Evropy

a s celkovými 54 body se
vyhouplo i do čela Sam-
sung Nations Cup Trop-
hy.

Překvapením byl slabý
výkon francouzského
družstva, které dosud
v Samsung Trophy vedlo.
V Cáchách se Francie
neprobojovala do druhé-
ho kola a s 24 tr. body
skončila na 8. místě. Po
prvním kole bylo navíc
vyloučeno velmi si lné
holandské družstvo, když
dva nejlepší jezdci týmu
J. Tops (LA SILLA) a J.
Lansink (CARTHAGO Z)
pro neposlušnost koní
nedokončili.

V nedělní Velké ceně

SPORT REPORTÁŽE
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Anna Kursinská po
Velké ceně Cách jistě
tak spokojený výraz
neměla

Rodrigo Pessoa (GANDINI LIANOS) prokázal v soutěži Best of
Champions svoje jezdecké kvality

Shození za 600 tisíc dolarů
CHIO Cáchy -

(L. Kopecký) 62. roč-
ník mezinárodních
závodů v Cáchách
(15.-20. června) se
stal tradičně prvním
vrcholem světové jez-
decké sezóny roku na

otevřených kolbištích. Ten letošní byl navíc
obohacen o novou soutěž. Nositel zlaté
medaile z posledních OH (U. Kirchhoff),
současný mistr světa (R. Pessoa), mistr
Evropy (L. Beerbaum) a loňský vítěz Velké
ceny Cách (H. Simon) se utkali v soutěži
„Best of Champions“. Tu sponzorovala firma
Rolex a byl pro ní zvolen model soutěže
o titul mistra světa s výměnou koní.

R. Pessoa si přivedl na start GANDINI
OBERON, L. Beerbaum NERON DE LA TOU-
RELLE, H. Simon WAHRE LIEBE a U. Kirch-
hoff DAMHUS VDL GLENNRIDGE. Právě tak
jako při mistrovství světa měl každý jezdec
možnost na seznámení se s cizím koněm
pouhé 3 minuty a dva cvičné skoky. Svoji
současnou jezdeckou pozici potvrdil Rodrigo
Pessoa, který jako jediný dokázal nejen
svého, ale i koně všech svých soupeřů pře-
vést přes kurs parkúru bez trestných bodů.
Potvrdil tak své schopnosti přizpůsobit se roz-
dílnému temperamentu i stylu všech zúčast-
něných koní. Všichni ostatní skončili součas-
ně na druhém místě s 8 tr. body.

A N K A®

P R E M I U M  Q U A L I T Y
D O G  A N D  C AT  F O O D

ŠPIČKOVÁ 
GRANULOVANÁ KRMIVA 

PRO PSY A KOČKY
Výhradní registrovaný dovozce: 
Kanadská obchodní společnost, 

Osecká 319, 751 31 Lipník nad Bečvou,
tel./fax: 0641/77 33 41 nebo 77 33 42
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Jezdci dvojspřeží prožívají rok světového
šampionátu. Snaha probojovat se mezi
nominovanou elitu do maďarského Kecs-
kemetu (18.-22. 8.) zaplňuje startovní listi-
ny důležitých evropských soutěží a stejně
tomu bylo i ve dnech 18.-20. června
v rakouském Altenfeldenu. Zde se k soutě-
žím CAI jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspře-
ží pony dostavili zástupci
ze Švýcarska, Francie,
Německa, Finska, Švéd-
ska, Itálie, pochopitelně
pořadatelského Rakous-
ka a tyto závody obesla-
la tradičně i Česká
republika. Pod vedením
M. Šimáčka nás mezi
28 páry zastupovali
J. Nesvačil, L. Jirgala
a R. Kala.

V pátek uvítalo naše
jezdce aprílové počasí,
kdy na počátku dne silně
pršelo, ale postupně pře-
háňky střídalo stále čas-
těji slunce. Drezúrní
zkouška se z našich
zástupců nejvíce vydaři-
la J. Nesvačilovi, který
skončil na 13. místě.
L. Jirgala, který již letos
dokázal předvést velmi
kvalitní drezúrní výkony,
poněkud doplatil na sku-
tečnost, že chtěl podle
nových pravidel splnit podmínku a musel
zapřáhnout i svého náhradního koně
(podle nového modelu musí i náhradní kůň
pro MS mít absolvovanou kompletní sou-
těž) a tak obsadil až 18. místo. R. Kala po
prvém dni výsledkovou listinu uzavíral. Na
čele soutěže se usadili domácí jezdci.

Sobotní maraton se jel za silného dusna.
To zkomplikovalo již tak fyzicky náročnou
terénní jízdu, která je sice vedena po pev-
ném podkladu, ale se značnými převýšení-
mi. Dokládají to i výsledky např. z druhé
krokové zkoušky, kde časový limit splnila
z celého startovního pole pouhá trojice
jezdců. Stejně tak překážky v crosu stály
vesměs ve svazích a často využívaly terén-

Rakušané a Nesvačil

L. Jirgala patří nejen letos mezi naší vozatajskou elitu

ní nerovnosti. Přesto si naši jezdci vedli
velmi dobře a za sobotní výkony zaslouží
uznání. L. Jirgala skončil v maratonu druhý
a J. Nesvačil třetí, když zvítězil Němec
R. Huber. R. Kala obsadil v 20.místo. Po
dvou dnech tedy došlo u našich obou jezd-
ců ke zlepšení a J. Nesvačil se dostal na
7. a L. Jirgala na 9. pozici.

Neděle patřila tradičně obtížnému par-
kúru, který dokázalo pouhých pět dvoj-
spřeží překonat bez chyb. J. Nesvačil
chyboval pouze jednou což ho vyneslo
na celkově krásné páté místo, jako první-
ho zaharničního jezdce za domácí čtveři-
cí R. Pointl, J. Wolmayer, J. Leibetseder
a G. Moser. L. Jirgala měl chyby tři
a skončil celkově desátý a R. Kala se
stejným výsledkem, ale ještě s drobnou
penalizací za čas obsadil celkové 26.
místo.

I když zdaleka není vše rozhodnuto,
dvojice J. Nesvačil a L. Jirgala udělala
v Altenfeldenu určitě zcela zásadní krok
směrem do Keckemétu

V Chotýšanech letos o marky
I když letošní premiéra v Zeleném údolí

chotýšanského mlýna v luxusním areálu
P. Macha patřila KMK 29. května, o 14 dní
později 13. června se konalo premiérové
kolo letošního seriálu Sparta Cup.

Po loňských zkušenostech si cestu
k prvním kvalifikacím poháru A i B našla
vesměs celá naše skoková špička. Na ní,
a současně i na diváky, čekala i letos další
zlepšení areálu v Chotýšanech. Definitivně
byla instalována tribuna pro důležité hosty
a od letošního roku je kolbiště Zeleného
údolí vybaveno i vlastním časoměřickým
zařízením s elektronickou tabulí.

Pro soutěžící byly opět připraveny velmi
dobré dotace a pravděpodobně pouze
Sparta Cup se v ČR může pochlubit řádo-
vě 200 000,- dotací ve dvou soutěžích
stupně -S- a -ST-. Ta letošní byla oproti
loňsku uváděna v markách a tak se v -S-
soutěžilo o 4 000,- a v -ST- o 6 000,- DM.

Prvního kvalifikačního kola poháru B (do
130cm) se zúčastnilo 35 dvojic a po roze-
skakování tří jezdců byl nejlepší loňský
mistr ml. jezdců D. Hanuš s QUENTOU ze
Sokola Vlkava.

První kvalifikace Poháru A (do 140cm)
měla 19 uchazečů o vítězství a diváci se
dočkali nejtěsnějšího rozeskakování pou-
hých dvou bezchybných. To zajisti l i
P. Doležal (CRAZY BOY) ze stáje Bost a
J. Jindra (SIRAH) ze Spáleného Poříčí.
Nejcennější vavřín si nakonec odnesl
P. Doležal, pro kterého byla soutěž sou-
časně labutí písní za spoluprací se stájí
Bost. O rozpadu dalšího našeho důležitého
týmu se zmiňujeme v článku pod titulkem
Reprezentační zemětřesení. Na třetím
místě skončil J. Hatla s hřebčína Měník na
SAHIB KUBIŠTA, který letos (současně
i s PRÁTEREM) prožívá velký výkonnostní
posun. Skupinu jezdců s jednou chybou
uzavřel M. Matějka s LINO J a EQUISER-
VIS GRAND z Chomutova.

První karty seriálu jsou tedy rozdány.
Kdo si řekne o další body se dozvíme 14. 8.

První účinkování v sedle koní stáje Bost si
Z. Zelinková odbyla v Lounech. V hlavní
nedělní soutěži -S-, která měla velmi dobré
parametry, předvedla CARUSA s jedinou
chybou na vodním příkopu.

ÚTVAR v Lounech
O Pohár města Loun (-S+S-) bojovalo

12 dvojic, které se zúčastnily obou otevře-
ných -S-. V sobotním si po rozeskakování
tří dvojic nejlépe vedl V. Pauzr s VÁŽKOU
(Pauzr). V nedělní soutěži se diváci roze-
skakování nedočkali, když jedinou nulu
předvedl M. Matějka s LIPKOU UNIREN.

O Pohár města Loun se však rozeskako-
valo a rozhodovalo se mezi dvojicí jezdců
M. Matějka (ÚTVAR) a V. Jakeš (MARIO),
kteří absolvovali obě kola se shodnými 4 tr.
body. Bezchybným výkonem v rozeskaková-
ní si vítězství zajistil M. Matějka s ÚTVAREM
(foto nahoře).

Šestinásobný vavřín
Dva týdny po úspěchu ve Velké ceně

Poděbrad sklízel ovace A. Opatrný na
národních závodech v Lingenu. V průměrně
50 členných startovních polích dokázal
v průběhu tří dní šestkrát zvítězit. Dvě vítěz-
ství získal ve stylových soutěžích na konich
R. Tebbela CAPUCINO a CANDULO. Další
vítězství již patřila klasickým soutěžím. Dvě
na úrovni 140cm a dvě nejdůležitější na
úrovni 150cm. Oba těžké parkúry vyhrál
s CARDINALEM a oba po bezchybných
rozeskakováních. Nejcennější je jistě jeho
vítězství ve Velké ceně Lingen, kde všem
svým soupeřům „nadělil“ celé tři vteřiny.

Kdo bude 
v Kladrubech

CAI v Národním hřebčíně v Kladrubech
nad Labem, v rámci něhož proběhne
i Mistrovství ČR ve čtyřspřeží, se uskuteční
ve dnech 2.-4. července. K soutěžím je
zatím přihlášeno sedm jednospřeží, osm
dvojspřeží a devět čtyřspřeží. Pořadatelé
očekávají účast závodníků ze Slovenska,
Rakouska a Německa. Pořadatelé zvou
všechny příznivce vozatajského sportu.
V pátek a sobotu bude program začínat
v 10.00 a v neděli ve 13.00 hodin.
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BBllaahhooppfifieejjeemmee......

VVzzppoommíínnáámmee......

Sportovní 
kalendáfi

25.-27.6. Karlovy Vary MČR J/Y-C
25.-27.6. Opava Kateřinky 

L,S,PREM.ST
26.6. Ústí n.L. ZM,KMK Z,ZL,L
25.6. Brniště Z,ZL,L
26.-27.6. Praha drez. L,S,ST
26.-27.6. Kolín Z,ZL,L,S
26.-27.6. Písek ZM,KMK Z,ZL,L
26.-27.6. Klatovy ZL,L,S,PREM.ST
26.6. Čimelice ZM,Z,ZL,L
26.6. Slaný-Kvic ZM,Z,ZL
26.6. Březnice ZM,Z,ZL
26.6. Litomyšl L,S,PREM.ST
26.6. Zábrodí drez. Z,L,S
26.6. Kroměříž ZL,L,PREM.S drez.L
27.6. Hřibojedy ZM,Z,ZL,L
27.6. Nový Dvůr u Brna Z,ZL,L
27.6. Blížkovice Z,ZL,L
27.6. Olšany drez. Z,L,S
27.6. Deštná ZM,Z,ZL,L drez. Z,L
2.-4.7. Kolesa Cd/Z,L,AL/2
2.-4.7. Kladruby n.L. 

CAI-B/1/2/MČR/4
3.7. Mnichovice dist.d. 40,60
3.7. Záryby ZM,Z,ZL
3.7. Rakovník Z,ZL,L
3.7. Stráž n.O. ZL,L
3.7. Brniště Z,ZL,L,S
3.7. Svoboda n.Ú. drez.Z,L,S
3.7. Polička Z,ZL,L
3.7. Tlumačov ZM,Z,ZL
3.7. Drásov Z,ZL,L
3.-4.7. Novosedly-Jemčina

Z,ZL,L,S,ST
3.-4.7. Frýdek-Místek Z,ZL,L,S
4.-5.7. Poděbrady Z,ZL,L,S
4.7. Hřibojedy ZM,Z,ZL,L
4.7. Slavkov Z,ZL,L,S
4.7. Žďár n.S. Z,ZL,L
5.7. Nechanice Z,ZL,L
5.7. Cholunná Žirovnice Cd/Z,L
5.-6.7. Nový Jičín KMK Z,ZL,L
6.7. Mirotice Z,ZL,L
6.7. Čejov drez.Z,L
9.-11.7. Brno Soběšice MČR J/Y drez.
9.-11.7. Hradec n.M. 

MČR J/Y skoky PREM.S
10.7. Bělá p.B. L,S
10.7. Černolice dist.d. 50,75
10.7. Heroutice drez.Z,L,S
10.7. Unhošť ZM,Z,ZL
10.7. Bukovice Z,ZL,L
10.7. Hrádek Z,ZL,L
10.7. Chlumec n.C. 

L,S (lic.hř.) KMK Z,ZL,L
10.7. Brno Žebětín Z,ZL,L,S
10.-11.7. Cheb-Háje 

kolbiště v Nebanicích KMK Z,ZL,L,S
10.-11.7. Chomutov Z,ZL,L
11.7. Nemochovice Z,ZL,L
11.7. Sázava ZM,Z,ZL,L
11.7. Budíškovice ZM,Z,ZL,L

...rozhodčímu a trenérovi Pavlu Sedláč-
kovi z Písku, který 14. června slavil 65.
narozeniny.

...Miloši Poncarovi z Kladna, který
oslaví 30. června padesátiny.

...na legendárního podkováře Václava
Vladaře, který by se 20. června dožil
80.let. V. Vladař zemřel 18.6. 1995.

V Albertovci
podruhé

Druhé kolo Albertovského letního kritéria
ve skocích proběhlo 12.-13. června. Jako
obvykle byli úspěšní domácí jezdci, kteří
vyplnili více jak třetinu startovních listin.
Nedělní prémiované -S- však patři lo
E. Zuvačovi s TOPIKEm ze stáje Steally
Vítková. Závěrečná soutěž -ST- měla deset
startujících a nikomu se nepodařilo absol-
vovat parkúr bez tr. bodů. Tři jezdci penali-
zovaní za dvě chyby se pak rozeskakovali
na nezvýšených překážkách a zvítězil
domáci V. Holý s QUINTETEM. -jge-

Vít Holý byl ve druhém kole Albertovského
letního kritéria nejúspěšnější v soutěži -ST-
s Quintetem a s BARIÉROU (foto) obsadil
navíc i třetí místo. -jge-

Policejní 
šampionát

Mezinárodní mistrovství ČR jízdní policie
uspořádala JK Kometa Brno ve dnech 4.-5.
června v Brně Medlánkách. Zahraniční
policejní sbor zastupovali bratislavští poli-
cisté a za ČR se zúčastnili jezdci z Prahy,
Zlína, Ostravy a Brna. Soutěžilo se v dre-
zúře, skoku a spec. policejním parkúru.
Celkovou vítězkou se stala D. Kuřítková -
PART z domácí JK Komety Brno. -nes-

Memoriál 
J. Navrátila

Ve dnech 12.-13. června uspořádala
Jezdecká společnost Plzeň Bory 53. ročník
tradičních skokových závodů, v rámci
něhož se uskutečnil i oblastní přebor junio-
rů a mladých jezdců. Ustájení rekordních
170 přihlášených koní pomohli vyřešit
v sousední Slávii VŠ, když poskytli prostory
svého střediska.

V hlavní soutěži Memoriálu J. Navrátila
(-S-) zvítězila po rozeskakování pěti koní D.
Balcarová s MAKEBO z ČJK Karlovy Vary,
před Z. Krpelou (ASTOR) a J. Lužou
(MORAVA) ze stáje Straka- Němčovice. 

-jách-

Výsledkový pokus
Naše aktivita o sestavení výsledkové

statistiky i nadále pokračuje a za redakci
děkujeme všem, kteří nám zasíláním lis-
tin práci usnadňují. Naše snažení se
však dostalo do jisté kontraverze z před-
staviteli ČJF. V průběhu těchto 14 dní
proběhne schůzka mezi zástupci iniciati-
vy Výsledkový pokus a prezidentem ČJF
Jar. Pecháčkem a věříme, že pak budou
všechny nejasnosti a nedorozumění
odstraněny ke konečné spokojenosti Vás
všech zájemců o kompletní výsledkové
informace.

Pořadatelské 
přesuny

● TJ Cheb Háje jako pořadatel skoko-
vých závodů a soutěží KMK dne 10.-11. 7.
oznamuje, že z technických důvodů se sou-
těže přesouvají na kolbiště v Nebanicích.

● Čtvrtý ročník Velké ceny Tarpan s.r.o.
Odolena Voda (31.7.-1.8.) bude po dvou
letech konání na kolbišti v Hradci Králové
tentokrát uspořádán na kolbišti ve Staré
Boleslavi.

Ve dnech 10.-11. června proběhly v hřebčíně Měník Humburky zkoušky výkonnosti klisen
českého teplokrevníka. Vedle domácích klisen se zkoušek zúčastnily i klisny z chovu
J. Cipry - Pilníkov. Komise ve složení K. Regner (předseda), O. Vondrouš, L. Neťuka,
L. Valášek a S. Hošák shlédla celkem 17 klisen, z nichž 15 obdrželo známky opravňující
k zapsání v Hlavní plemenné knize.
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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

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: 019/600 79

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

Přehled teplokrevných koní 
NH v Kladrubech nad Labem určených k prodejní akci

Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem připravuje na září soustředěný prodej sportovních teplokrevných koní vlastního chovu

p.č.   jméno          pohl. barva        nar.       KVH      otec            matka

klisny
1. 57 Quoniam II kl. ryz. 19.3. 1979 167 Quoniam II 877 Alarm
2. 135 Libanon kl. isab. 8.4. 1983 161 Libanon Norina
3. Varadero-K kl. ryz. 14.3. 1986 167 Varin I 966 Diktant
4. Fidji-K kl. hnd. 5.5. 1991 159 Blatec II 109 Ferro
5. Atlette-K kl. hnd. 13.5. 1992 164 Amoural 131 Litograf
6. Astra-K kl. ryz. 22.2. 1993 162 Anno 84 North Star VI
7. Asissi-K kl. ryz. 22.2. 1993 161 Anno 58 Servator
8. Adua-K kl. ryz. 27.2. 1993 162 Anno 91 Diktant I
9. Melissa-K kl. hnd. 29.4. 1993 167 Merian 131 Litograf
10. Mentha-K kl. hnd. 2.5. 1993 162 Merian 93 North Star VI
11. Copacabana-K kl. ryz. 21.5. 1993 163 Comero 197 Przedswit XVI
12. Epona-K kl. hnd. 5.6. 1993 168 Ermitaž 185 Polydor
13. Adagio-K kl. hnd. 20.8. 1993 160 Admirand Tercetta
14. Andante-K kl. ryz. 6.8. 1993 160 Anno 96 Diktant I
15. Tilia-K kl. hnd. 3.2. 1994 161 Titus 135 Libanon
16. Perugia-K kl. ryz. 25.3. 1994 158 Anno 152 Przedswit XIII
17. Nanna-K kl. ryz. 13.4. 1994 157 Anno 84 North Star VI
18. Venetia-K kl. hnd. 14.4.1994 163 Amoural 195 Veronal
19. Modana-K kl. ryz. 21.4. 1994 163 Anno 180 Mykonos
20. Village-K kl. hnd. 18.5.1994 168 Amoural 202 Veronal
21. Portana-K kl. hnd. 8.6. 1994 163 Amoural 185 Polydor
22. Narette-K kl. hnd. 15.6. 1994 158 Amoural 93 North Star VI
23. Livorna-K kl. hnd. 20.6. 1994 171 Amoural 201 Lucie
24. Secana-K kl. ryz. 3.7. 1994 157 Comero 98 Servator I
25. Diana-K kl. ryz. 13.8. 1994 158 Anno 96 Diktant I
26. Kalifa-K kl. isab. 6.2. 1995 158 Comero 1325 Libanon
27. Anonce-K kl. ryz. 23.4.1995 164 Anno 84 North Star VI
28. Erna-K kl. hnd. 8.5. 1995 163 Ermitaž 221 Visconsin
29. Elida-K kl. hnd. 31.5. 1995 168 Ermitaž 201 Lutz

p.č.   jméno          pohl. barva        nar.       KVH      otec            matka

30. Asmara (Sh-ar.) kl. 30.6. 1995  159   Basco-o,Bajan s.v.   5-724 Azalka
31. Coca-K kl. ryz. 27.8. 1995 161 Comero 166 Calvados
32. Contessa-K kl. ryz. 29.8. 1995 167 Comero 160 Mykonos
33. Copyright-K kl. ryz. 23.2. 1996 157 Comero 197 Przedswit XVI
34. Clovis-K kl. hnd. 20.3. 1996 167 Comero 233 Visconsin
35. Ewa-K kl. hnd. 13.4. 1996 167 Ermitaž 231 Waldfürst
36. Cago-K kl. ryz. 12.5. 1996 160 Comero 219 Grantast
37. Epistola-K kl. hnd. 29.5. 1996 162 Ermitaž 140 Przedswit XIII

hřebci, valaši
1. Trooker A1/1 hř. hnd. 24 5. 1987 163 Rookery Hill Trachea
2. Viperus-K val. hnd. 19.4.1992 165 Visconsin 18 Przedswit X
3. Medard-K val. hnd. 28.8.1993 159 Merian 138 Dux
4. Ananas-K val. ryz. 24.2. 1994 168 Anno 92 North Star VI
5. Apartus-K val. hnd. 9.7. 1994 167 Amoural 101 Przedswit XIII
6. Aport-K val. ryz. 15.8. 1994 161 Anno 18 Przedswit X
7. Cantatus-K val. hnd. 27.4. 1995 156 Comero 184 Tango
8. Amicus-K val. ryz. 24.5. 1995 162 Anno 180 Mykonos
9. Cargo-K val. ryz. 24.5.1995 156 Comero 219 Grantast
10. Paris-K val. hnd. 3.6.1995 167 Parcel 140 Przedswit XIII
11. Aguti-K val. ryz. 12.6. 1995 162 Anno 194 Granada-K
12. Aprioro-K val. ryz. 14.7. 1995 162 Anno 96 Diktant I
13. Appiani-K val. ryz. 17.8. 1995 159 Anno 18 Przedswit X
14. Civis-K val. ryz. 21.8.1995 161 Comero 227 Vigneta-K
15. Andy-K val. ryz. 16.9. 1995 158 Anno 78 Diktant 1
16. Caliban-K hř. ryz. 3.3.1996 161 Comero 135 Libanon
17. Elorus-K hř. hnd. 26.4. 1996 168 Ermitaž 232 Landino
18. Comte-K hř. ryz. 1.5. 1996 163 Comero 180 Mykonos
19. Erben-K val. hnd. 8.5. 1996 162 Ermitaž 220 Blatec II

Výsledky
Louny 29.5. -ZM- děti (8) 1. Rosická -

XIM (Iros), dvouf.sk. 100/100 (59) 1.
Studnička - PEGGY (Vrchovany), -ZL-
(52) 1. Nováková - MARIO (Louny), -L-
(11) 1. Chelberg - CLASSIC WAY (Žižka),
2. Otradovec - LA TOYA (Otradovec), 3.
Chýle - ZAMBIE (Chýle).

Vysoká n.L. 30.5. drez. -Z-
jun.+ml.jezdci (9) 1. Pourová - DOLLY
(Jeřice), -Z- sen. koně 1.a 2. rokem (10) 1.
Černá - ŠOŠON (Quinta), -L+L- (9) 1. Hei-
serová - ROMKE SACURA III-3 (Savana).

Poděbrady 4.-6.6. -130- (64) 1. Skřivan

- GARGANO WEPOL (Manon), 2. Doležal
- ROMINA (Bost), 3. Obert - PUNČ (SVK),
dvouf.sk. do 130 (37) 1. Skřivan - LABE
JEFF LB TECH (Manon), 2. Heckel -
DORNADO (SRN), 3. Doležal - CRAZY
BOY (Bost), -130- (47) 1. Hošák - GRAN-
DINA C (Mustang), 2. Chelberg - STELLA
ARTOIS (Žižka), 3. Lamich - CREDIT
(Op.Kat.), -140- (24) 1. Skřivan - MISS
ORLING (Manon), 2. Lang - LOTUS
(SRN), 3. Warszawski - MIMI (POL), -140-
(38) 1. Doležal - CRAZY BOY (Bost), 2.
Opatrný - CARDINAL (Opatrný), 3. Jindra
- SIRAH (Sp.Poříčí), -130- (41) 1. Švec -
BAVIERA (Nová Amerika), 2. Hošák -
RADEGAST TONAK (Nový Jičín), 3. Švec
- VYŠEHRAD (Nová Amerika), -140- (35)

1. Opatrný - PEDRO M (Opatrný), 2. Skři-
van - MISS ORLING, 3. Skřivan - LABE
JEFF LB TECH (Manon), Velká cena
Poděbrad -140+150- (16) 1. Opatrný -
CARDINAL (Opatrný), 2. Jindra - SIRAH
(Sp.Poříčí), 3. Heckel - DORNADO (SRN),
4. Sonnleitner - G.JUST EDEN (Rak.), 5.
Doležal - CRAZY BOY (Bost).

Louny 5.6. -ZM- děti (13) 1. Rosická -
KAČENKA (Iros), post.obt. 100/110
1.odd. (42) 1. Vernerová - LITAVA
(Louny), 2.odd. (40) 1. Vávra - MALINA
(Svinčice), -ZL- 1.odd. (33) 1. Nováková -
MARIO (Louny), 2.odd. (32) 1. Hadžia -
ASCOT (Tarpan), mini-maxi (13) 1.ex
equo Vávra - MAGNET (Svinčice), Pauzr -
CORNET (Pauzr) 168cm.

Pardubice 5.6. -ZM- 4l. 1. Teplá -
SALARI (Pardubice), -Z- 1.odd. 1. Patoč-
ková - MARBELLA (Lanškroun), 2.odd. 1.
Kocián - MAXIM CAPILOT (Hořany), -ZL-
1.odd. 1. Teplá - NONET (Pardubice),
2.odd. 1. Chvojka - GOYA (Stolany), -L- 1.
Pejřil - DELFIS (Inhátová), 2. Doležal -
LATINUS (ERC), 3. Chvojka - GOYA (Sto-
lany).

Kosova Hora 5.6. všestrannost dílčí -
Z- 1. Broža - WIMI (NOKI Hostomice).

Němčičky 5.6. Mistrovství JmO ve vše-
strannosti -jednodenní zkrácená -Z- (5)
1. Přichystal - FALCON (Žabčice), jedno-
denní zkrácená -L- (7) 1. Diringer -
PRIMO (Žabčice), 2. Rydval - DIALOG
(Němčičky), 3. Přichystal - PAVAROSS
(Žabčice).

Brno-Panská Lícha 5.-6.6. Mistrovství
JmO v drezúře děti -Z- (6) 1. Šedá -
WATERPASS (Ideas), jun.do 16let -L- (9)
1. Jestřábová - EROTIK (V.Meziříčí),
jun.do 1álet -JU 93- (4) 1. Sigismondi -
EXCALIBUR (Panská Lícha), ml.jezdci -
YU 93- (3) 1. Kružíková - PRINT (Certa
Brno), muži -L- (4) 1. Erbek - KARINO
(Pegas Brno), ženy -JU 97- (4) 1. Schüt-
zová - ROMEO (Pegas), ost. soutěže
-IM I- (7) 1. Charvátová - DREAM DAN-
CER (Panská Lícha), 2. Tišchov - DOG-
MAT (Pradar), 3. Diringerová - TIME OUT
(Žabčice), -YU 93- (7) 1. Kružíková -
PRINT (Certa Brno), -JU 93- (20) 1. Dvo-
řáčková - ORINOKO (Ostrava), -SG- (8) 1.
Tichkov - DOGMAT (Pradar), 2. Charváto-
vá - DREAM DANCER (Panská Lícha), 3.
Rusnáková - FORMAT (Topoľčianky),
-JJ 93- (13) 1. Mikleová - FARIA (Topoľči-
anky), -JU 97- (13) 1. Kohut - FARIA
(Topoľčianky), 2. Klimešová (Panská
Lícha), 3. Kružíková - PRINT (Certa Brno),
-YU 93- (4) 1. Rusnáková - FORMAT
(Topoľčianky), -SG- (8) 1. Charvátová -
DREAM DANCER (Panská Lícha), 2.
Kohut - FORMAT (Topoľčianky), 3. Char-
vátová - SAM (Panská Lícha).

Stará Role 5.-6.6. drez. -JJ- (5) 1. Kob-
lížková - AURELIÁN (Hlinovská), -JJ- jun.
(7) 1. Chitovová - FINLAND (ČJK KV), -
JU- (12) 1. Koblížková - ARIE (Hlinovská),
-JU- (7) 1. Koblížková - AURELIÁN (Hli-
novská), -JU- jun. OP (9) 1. Čmolíková -
MANGIA (St.Role), -YU- ml.j.OP (8) 1.
Szapanos - DAX (Atrium KV), -SG- (10)
sen.OP 1. Mikolasová - WINDOS
(St.Role), 2. Komenda - PASTEL (Slavia
Plzeň), 3. Čmolík - VANITAS (St.Role), -
Kür SG+SG- (12) 1. Mikolasová - WIN-



- 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 10, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.:0616/ 22774 tel.: 07/81 52 30
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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

SSEERRVVIISS  PPRROO  VVÁÁSS  AA VVAAŠŠEEHHOO
KKOONNĚĚ

Kompletní sortiment jezdeckých 
potřeb v prodejnách v Praze a Plzni

●● Equiservis Praha
Na Celné 8, Praha 5 Smíchov
Tel.+Fax: 02/54 75 96

●● Equiservis Plzeň - Chovatel
Habrmanova 52, Plzeň Slovany
Tel.+Fax: 019/744 50 78

Vyžádejte si náš barevný katalog v češtině
Při zasílání zboží na dobírku neúčtujeme poštovné

Garantujeme vrácení peněz nebo výměnu zboží

ZÁSILKOVÝ PRODEJ

Inzerce
●● Firma EQUISERVIS přijme do prodejny v Praze muže na pozici řidič-skladník-prodavač. Nutná orientace

v jezd.potřebách. Tel.: 02/54 75 96, 0602 30 85 56 p. Hakr.
●● Stáj Pavlin dvůr Mimoň hledá zkušeného ošetřovatele - jezdce ml. park. koní. Tel.: 0602 611 107, 0601 287 819.
●● Prodám 5l. val., tm.hd., o: 206 Frühesch, m: po Fauersturm, výkonnost -S-, přiježděný, velice hodný, všes-

tr. využití. Tel.: 0186/32 13 73.
●● Ustájíme koně 20km od Brna. Prostorné boxy, výběh, jízdárna a výborný terén. Tel.: 0504/42 44 39 večer

nebo 0602 764 255.
●● Nabízím 4l. valacha, moh. hd., o: Renomee, m: po A1/1 Belendek - v zákl. výcviku a 10l. val. A1/1, o: Amyn-

das - skok -S-, vhodný i pro děti. Tel.: 0602 813 032.
●● Přijmeme ošetřovatele koní - jezdce spřežení. Ubytování pro svobodného. Informace na tel.: 02/23 27 181

(večer).
●● Prodám 2 kobyly 13l. skok -L- za 35 tis. Kč a 6l. v zákl. výcviku za 45 tis. Vhodné pro sport, rekreační ježdě-

ní, zdravé, hodné. Tel.: 0438/94 769.
●● Prodám 4l. kl. A1/1 po Sharp End, zákl. výcvik. Tel.: 0603 517 242.
●● Pořádáme letní tábor na koních v překrásném malebném prostředí. Tel.: 0314/589 155.
●● Prodám hřebce A1/1, drez. výkonnost -S-, připr. -ST-, charakterní, hodný, velmi příjemný pod sedlem, 100%

zdravý, zvyklý i v samotě. Tel.: 0438/24 224.
●● Prodám 2 val., 5 a 4 r., přiježdění, zk. zákl. výcviku, hodní, pro turistiku a rekreaci, à cca 30.000 Kč.

Tel.: 019/27 77 06 dopoledne.

Firma Iván n a b í z í :
celoroční zásobení stájí krmivem
i stelivem (seno luční i vojtěškové,
sláma, oves), s dodávkou do 48
hodin.

Dodáváme za pevné
ceny!!!

● seno po celé ČR 
- železnicí 180 Kč/q
- kamiony 210 Kč/q

● sláma 100 Kč/q

Zvláštní prémie!!!
Poslední prázdninový den bude
vylosován jeden z vás, který obdrží
zvláštní prémii firmy - 50q objemové-
ho krmiva zdarma.

Kontakt.: 0602 237 354

P ř i j m e m e  
několik 1-2l. hříbat na pas-
tevní odchov - červen -
říjen 99. KD 50,- Kč. 

Bohuslav Pauzr, 
Osinalice - okr. Mělník.

Tel.: 0206/69 51 50 
nebo večer 0425/870 174.

V¯ROBA A PRODEJ
● PARKUROV¯CH P¤EKÁÎEK
OD ROKU 1999 I NA LEASING
● PRONÁJEM KOMPLETNÍCH 

PARKURÒ
● PRODEJNA JEZDECK¯CH 

POT¤EB

Masarykova 518/4a, 460 01 Liberec
Telefon: 048/271 03 44

Fax/zázn.: 048/511 01 47

DOS 2. Čmolík - VANITAS (oba St.Role),
3. Koblížková - ARIE (Hlinovská), skok -
ZM- děti (11) 1. Panochová - SAPRISCA
(Kavka), -ZM- 4l. (9) 1. Lukešová - CASSI-
DY (Donthová), volba př. 110 (54) 1.
Donthová D. st. - TRAVIATA (Donthová), -
Z- (41) 1. Lahodná - ČIRIN (Děpoltovice),
-ZL- (30) 1. Kočík - DICK (Cyklon), -L- (9)
1. Kočík - DICK (Cyklon), 2. Šretr -
GREENWIL (VJŠ), 3. Szapanos - HONZA
(Atrium KV).

Brno-Moravan 5.-6.6. -Z- 1.odd. (11) 1.
Dyrc - AMBICE (Hustířany), 2.odd. (25) 1.
Tušlová - ASCANYA (Obora), dvouf.sk.
110/120 (19) 1. Vahala - LAPOZ (Mahu),
post.obt. do 120 (10) 1. Smékal - KORI-
ANDR (Smékal), dvouf.sk. 100/110 (13)
1. Romsyová - MATCH (Ochoz), -ZM- 4l.
(10) 1. Zeman - PRIMA (Vyškov), -Z- (6)
1. Macek - VIOLA (Bořitov), -ZL- (17) 1.
Toth - MARIA (Žďár), -L- (15) 1. Toth -
SONG (Žďár), 2. Smékal - IT’S ME (Smé-
kal), 3. Toth - AVION (Žďár), KMK -Z- (15)
1. PINOT GRIGIO - Olšák (Mustang Haví-
řov), -ZL- (10) 1. GOMERA - Olšák
(Mustang Havířov), -L- (8) 1. CORRADO-
T - Hadžia (Tarpan), 2. DANTES-V - Půl-
pán (Remark), 3. CASSINA-T - Voksa
(Tarpan).

Šumperk 6.6. -ZM- děti (3) 1. Kincl -
BOREC (Hor.Město), -ZM- 4l. (7) 1. Škar-
dová - SANTA (Šumperk), dvouf.sk.
100/110 (40) 1. Vereš - PAMELA (H.Heř-
manice), dvouf.sk. 110/120 (29) 1. Smé-
kal - FLEJTA (Loučany), -L- (7) 1. Vrtek S.
- SKIEN, 2. Krobotová - TRY WALT, 3.
Vrtek S. - ADALIN (oba Šumperk).

Jindřichův Hradec 6.6. -Z- (38) 1.
Majerčík - FLORKA (Jindř.Hradec),
post.obt. do 120+žolík (31) 1. Lomský T.
- APOLLO (Lomský), -L- (17) 1. Podešva -
DISKA (Pístina), 2. Umlauf - GRACEW
(Umlauf), 3. Lomský T. - APOLLO (Lom-
ský).

Havlíčkův Brod 12.6. Mistrovství Vyso-
činy v drezúře -Z- děti (6) 1. Grodlová -
HARUN (Glod Čejov), -JU 93- junioři (7) 1.

Škardová - HAJDAS (Jezdec Havl.Brod), -
YU 93- ml.jezdci (3) 1. Poulíčková -
HARUN (Čejov), přátelské -Z- (11) 1.
Nováková - AMBRA (Humpolec), -JU 93-
(11) 1. Škardová - HAJDAS (Havl.Brod), -
YU 93- (4) 1. Jeřábková - ORI (Havl.Brod).

Třebívlice 12.6. dvoufsk 100/100 (40)
1. Šoupal - ASHTON (Šoupal), dvouf.sk.
110/110 (27) 1. Studnička - PEGGY
(Vrchovany), volba př. do 120 (23) 1.
Zelinková - KENT (Mělník).

Horní Město 12.6. Memoriál J. Kincla
dvouf.sk. 90/100 děti (4) 1. Kincl - FINN
(H.Město), 4l. (16) 1. Šopíková - DARILA
(H.Město), dvouf.sk. 100/110 děti+jun.
(15) 1. Kincl - BOREC (H.Město), 4l. (14)
1. Křížová - ARIEN (Olomouc), ost. (20) 1.
Vrtek L. - GREWOT (H.Heřmanice), volba
př. do 110 (36) 1. Šopíková - LERY (H.
Město), -L- (15) 1. Složil - VEGET OLD
(Oldřichov), 2. Kavan - CESAR (Milostovi-
ce), 3. Vala - FINN ARNOLD (Bruntál).

Brno Moravan 12.-13.6. Mistrovství
JmO ve skocích -L+L- družstva (6) 1. Brno
město, -L+S- ženy 1. Kuřítková - PAMELA
(Kometa), -S+S- muži 1. Kuba - JULIUS
(Prostějov), přátelské -ZL- (32) 1. Samco-
vá - FERNANDO (Panská Lícha), -S- (18)
1. Mrkvica - VILMA (Uherčice), 2. Kucha-
rovič - WORTEX, 3. Kuba - JULIUS (Pro-
stějov), -ZL- (17) 1. Janda - ZOCH
(V.Meziříčí), -L- (15) 1. Kupsa - VITA
(Bořitov), -S- (10) 1. Kudláčková - MIS-
CHEL, 2. Smékal - IT’S ME (Smékal), 3.
Kuba - JULIUS (Prostějov).

Plzeň-Bory 12.-13.6. Memoriál J.
Navrátila volba dr.do 100 1.odd.(39) 1.
Luža - KARAT (JK Plzeň), 2.odd. (32) 1.
Daňková - VIKING (Schneider), -ZL- (53)
1. Smolková - RAK (Slavia VŠ Plzeň), -
ZL- 1.odd. (46) 1. Luža - DELINA (Němčo-
vice), 2.odd. (45) 1. Leuchner - JAIPUR
(Tachov), -L- (43) 1. Balcarová - MAKEBO
(ČJK KV), 2. Fiala - JURÁŠEK (Blatná), 3.
Pollachová - FANY (Děpoltovice), -L- (44)
1. Krpela - ASTOR (Němčovice), 2. Rou-
balová - CAPTAIN (Roubal), 3. Mazyla -

PREMIER (Čimelice), -S- (28) 1. Balcaro-
vá - MAKEBO (ČJK KV), 2. Krpela -
ASTOR, 3. Luža - MORAVA (oba Němčo-
vice).

Albertovec 12.-13.6. dvouf.sk. 90/100
4l.(14) 1. Holý - MONZUM A (Albertovec),
koně 1.rokem (5) 1. Bastl - SAVANA
(Albert.), děti (5) 1. Curusová - LIBERIE
(F-M), dvouf.sk. 100/110 4l. (13) 1. Bosák
- ANATOL (Albert.), 5l. (6) 1. Biolková -
ANGELIKA (Trojanovice), děti+jun. (4) 1.
Kopišová - ARAT (Frenštát), koně 1.rokem
(4) 1. Orság - TOR (Frenštát), dvouf.sk.
110/120 4l. (5) 1. Bosák - ANATOL
(Albert.), 5l. (17) 1. Biolková - ANGELIKA
(Trojanovice), ost. (14) 1. Vrubel -
DEMON (Albert.), -L- 5l. (11) 1. Vrubel -
GAMETA A (Albert.), 6l.(6) 1. Holý - BARI-
ERA (Albert.), -L- (13) 1. Bosák - BURA
(Albert.), 2. Kubrický - KATHY (Kubrický),
3. Višinková - CHARLIE (Albert.), -S- (19)
1. Zuvač - TOPIK (Vítková), 2. Bosák -
BURA, 3. Holý - QUINTET (oba Albert.), -
ST- (10) 1. Holý - QUINTET (Albert.), 2.
Merva - SHARON GROZA (Nazaret
Ostrava), 3. Holý - BARIÉRA (Albert.).

Hostomice 12.-13.6. -ZM- děti (9) 1.
Holíková - ÚLEVA (Ramiro),
dvouf.sk.100/110 (54) 1. Buben - AL
BUNDY (Opatrný), stupň.obt.do 120 (48)
1. Kornalíková - BONEY M (Noki Hostomi-
ce), volba dr. do 120 (21) 1. Buben -
LANDY (Opatrný), -S- (19) 1. Buben -
LANDY (Opatrný), 2. Šafrata - ZIRRUS
(Ostrov), 3. Drahota - MY FAIR LADY
(Opatrný), drez. -Z- (32) 1. Straková -
CHURITO (Pazderna), -L- (20) 1. Plevová
- PARAF (Dol.Chabry).

Chotýšany 13.6. -L- (32) 1. Humplík -
JODID OIL TEAM, 2. Lamich - CREDIT, 3.
Hruška - RAMIR FERRAM (všichni
Op.Kat.), -S- (15) 1. Hatla - SAHIB KUBI-
ŠTA (Měník), 2. Doležal - KRIS KENTAUR
(Bost), 3. Hatla - PRATER (Měník), -S-
(35) 1. Hanuš - QUENTA (Vlkava), 2.
Hošák - RADEGAST TONAK (N.Jičín), 3.
Chelberg - STELLA ARTOIA (Žižka), -ST-

(19) 1. Doležal - CRAZY BOY (Bost), 2.
Jindra - SIRAH (Sp.Poříčí), 3. Hatla -
SAHIB KUBIŠTA (Měník), 4. Matějka -
LINO J, 5. Matějka - GRAND POHONA
(Chomutov).

Horky n.J. 19.6. -ZM- děti (12) 1. Posl-
tová - MÁJA (Horky), dvouf.sk. 100/110
(35) 1. Šafratová - KAMILA (Louňovice), -
ZL- 1. Polák - PEKING (Kocanda), -L- (42)
1. Ditl - RED BULL, 2. Vodseďálková -
AMONA (oba Horky), 3. Pospíšilová -
GRANADA (Brest), -S- (21) 1. Lopez -
RONAN EXTRA (Žďár), 2. Jandourek -
LUMP (St.Boleslav), 3. Pospíšilová - GRA-
NADA (Brest).

Louny 19.-20.6. Pohár města Loun
dvouf.sk. 100/110 (43) 1. Charvát - ELLIS
(Ústí), -L- (39) 1. Pauzr - VÁŽKA (Pauzr),
2. Matějka - JUMBO (Chomutov), 3.
Voksa - BLACK (Tarpan), -S- (17) 1.
Pauzr - VÁŽKA (Pauzr), 2. Matějka -
ÚTVAR (Chomutov), 3. Jakeš - MARIO
(Louny), -ZL- (33) 1. Jakeš - FOR (Louny),
-L- (29) 1. Jakeš - MARIO (Louny), 2.
Chelberg - TULIPÁN (Žižka), 3. Lasabová
- ARIKA (Vaňha), -S- (19) 1. Matějka -
LIPKA UNIREN (Chomutov), 2. Voksa -
BLACK (Tarpan), 3. Jakeš - MARIO
(Louny).


