
a Maďarska a čtyřčlenný tým mělo pochopitelně
i pořádající Polsko. Feminizace jezdeckého sportu
a drezúry obzvlášť byla zřetelná i zde a z celkového
počtu 50 jezdců bylo jen 5 chlapců.

Sportovně technické podmínky soutěže předepsaly
jezdcům jedno kolo kvalifikace s úlohou YD 98, které
předcházela zahajovací soutěž s úlohou YÚ 98.

Kvalifikace k finále, která byla současně týmovou
soutěží, byla rozdělena na dvě části. První skupina
byla na programu v pátek 13. srpna a druhá pak
v sobotu 14. srpna. Podle výsledků kvalifikační úlohy
postupovalo nejlepších 12 jezdců do nedělního velké-
ho finále, kde se v jednokolové soutěži YJ 98 soutěži-
lo o titul mistra Evropy. Druhých dvanáct jezdců (tzn.
jezdců z 13.-24. pozice) postoupilo do malého finále,
jakési soutěže útěchy, kde na ně čekala úloha
YÚ 98.

Naše jezdkyně předvedla v zahajovací soutěži
dobrý výkon, jehož hodnocení však stačilo „jen“ na
42. místo. Hegemonii potvrdila čtveřice německých
jezdců, kteří se umístili na čele a jasně tak dali najevo
svoji převahu.

Kvalifikace k nedělním soutěžím připadla na
Š. Charvátovou na pátek. DREAM DANCER předvedl
opět velmi slušnou úlohu, se kterou byl trenér J. Honč

spokojen a naše dvojice zazna-
menala i postup v pořadí . Po
sobotních konečných počtech
skončila na celkovém 34.
místě. I když to k postupu mezi
24 nejlepších nestačilo, zařadi-
la se Česká republika díky
Š. Charvátové a DREAM DAN-
CER mezi lepší společnost,
když od posledního postupující-
ho je dělilo 2,2 % bodu. Od
účasti v první dvanáctce to pak
bylo 4,46 % bodu.

Po této soutěži se již rozdě-
lovaly první medaile a ta nej-
cennější připadla zcela jasně
týmu SRN ve složení T. Wehl-
mann (GRAND FOX), Ch. v.
Oldershausen (AMICA FARI-
NA), A. Buer (WHAT JOY) a
N. Maiwurm (DON FREDDE
ROBINSON). Protože tato
čtveřice dominovala i úvodní
úloze bylo již v té chvíli jasné,
že i boj o medaile jednotlivců
proběhne právě mezi touto
čveřicí. (Pokračování na str. 2)
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Zatímco červenec je v České republice zasvěcen většině národních šampionátů, srpen
patří šampionátům evropským a světovým. Protože v letošním roce je účast našich jezdců
na těchto nejvýznamnějších mezinárodních akcích skutečně nebývalá, umožňuje nám to
přinést zpravodajství v souhrnném bloku s tímto nadpisem.

Přes na naše poměry velmi krásné umístě-
ní, nebude pravděpodobně A. Opatrný na
letošní ME vzpomínat v dobrém

Š. Charvátová a DREAM DANCER mají evropský křest za sebou

ME drezúra Polsko
Po dlouhé době se Česká republika vydala

k výkonnostnímu srovnání s evropskou (což znamená
se světovou) drezúrou. Změřit své síly se rozhodl dre-
zúrní tým, který se vytvořil v jezdeckém středisku
Panská Lícha v Brně a na jehož vrcholu stojí Šárka
Charvátová s koněm DREAM DANCER. Cílem snaže-
ní tohoto týmu bylo mistrovství Evropy mladých jezd-
ců, jehož pořadatelem bylo Polsko a hostitelství se
ujal nám velmi známý hřebčín Ksiaz.

Našim jezdcům i příznivcům jezdeckého sportu je
toto místo dobře známé z pořadatelství především
zápřahových soutěží a soutěží všestrannosti. Možná
je ale pro některé z vás překvapení, že středisko
v Ksiazu patří v Polsku mezi průkopníky drezúrního
jezdectví a před několika lety stáli ksiazští odborníci
u zrodu moderních drezúrních trendů Polska. I v pořa-
datelství evropského šampionátu nejsou v Ksiazu
nováčky a první drezúrní „Evropa“ zde byla již před
osmi lety.

Tentokrát se k šampionátu sjeli zástupci 16 států
a 11. srpna se k přejímce dostavilo 50 koní. Vedle
účasti všech západních zemí se na startu objevil
vedle našeho zástupce i jezdec ze Slovinska

Stříbro v družstvech získal druhý drezúrní gigant,
kterým je Holandsko a bronz si odvezli Rakušané.

V nedělním velkém finále se převaha Němců
potvrdila. Celá čtveřice se seřadila na čele celkového
hodnocení v pořadí Ch. von Oldershausen (AMICA
FARINA), T. Wehlmann (GRAND FOX), N. Maiwurm
(DON FREDDE ROBINSON) a A. Buer (WHAT JOY).
Zde je nutné říci, že pozice rozhodčích byla skutečně
těžká a rozhodnout o pořadí této čtveřice jim pravdě-
podobně nikdo nezáviděl. A tak se překvapením závě-
rečného pořadí stala pouze Dánka N. A. Laurvig-Lehn
(ESPRIT), která nečekaně přeskočila favorizovanou
trojici Holanďanek.

Naše mladá drezúrní jezdkyně má evropský křest
za sebou a všichni drezúrní odborníci vědí, že vstup
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vyvěšenými vlajkami česká chyběla a o poněkud regi-
onální pořadatelské úrovni svědčí skutečnost, že se
ani po upozornění do konce konkúru na kolbišti neob-
jevila.

Zahajovací soutěž do 125 cm se A. Opatrný
zúčastnil jen formálně a po dvou skocích vzdal. Velmi
dobrý parkúr předvedla Z. Zelinková a díky jejímu
sedmému místu získala ČR první šampionátové umís-
tění.

Ve středu 18. srpna
pak vše skutečně vypuklo.
První kvalif ikace do
135cm znamenala pro
naše barvy výrazný
úspěch, když po bezchyb-
ném výkonu skončil
A. Opatrný a jeho CARDI-
NAL na 4. místě za trojicí
P. Sarah (UNAB D AS) R.
Whitaker (V:V: RANDI)
a J:G. Bruggink (JOEL).
Z. Zelinková (KRIS KEN-
TAUR) dokončila soutěž
s 8,5 tr. bodem, což neby-
lo špatné.

Ve čtvrtek 19. srpna
byla na programu další
dvě kola kvalif ikací
(140cm), která byla záro-
veň soutěží družstev. Par-
kúr měl skutečně poháro-
vou úroveň a vedle 100%
dodržené výšky, velmi
slušných šířek skoků byl
kurs i technicky náročný.
Jen málokterý stavitel by
si u nás dovolil postavit
v soutěži -ST-, ale mys-
lím, že i v soutěži -T-,
řadu oxer na pět krátkých
cvalových skoků, pak troj-
skok oxer, kolmý skok,
oxer. Technických míst
však bylo v celém kursu
více.

Oba naši jezdci se,
přes slabé chvilky vyrov-
nali s kursem velmi dobře.
V prvním kole zopakoval bezchybný výsledek suve-
rénně A. Opatrný, a česká část publika začínala věřit
snu o medailovém souboji. V každém případě byl
A. Opatrný v průběžném pořadí tak vysoko (cca
5.místo), že jeho postup do finálové třicítky byl téměř
jistý. Z. Zelinková se nevyhnula chybám, ale jejích 8
tr. bodů bylo i tak velmi pěkných. Nad její účastí ve
finále se však v té chvíli vznášel velký otazník.

Druhé kolo zahajovali nejprve jezdci nezařazeni do
národních družstev a navíc ve vzestupném pořadí.
Z. Zelinková prokázala svoji výkonnost a po podrob-
ném rozboru chyb z prvého kola podala zcela precizní
výkon a její nula ji, po celkovém součtu 16,5 tr. bodu,
vrátila do hry o finále. Spíše než zklamáním bylo, po
prvých dvou suverénních výkonech, překvapením, že
A. Opatrný nasbíral 16 tr. bodů a jeho sen o medailo-
vém boji se rozplynul. Teprve večer a následující den
ukázaly, že CARDINÁL nenastoupil do třetí kvalifikace
zcela v pořádku a po náznaku močové koliky si jej do
práce musel vzít oficielní veterinář. O to větší může
být zklamání A. Opatrného, který měl v letošním roce
skutečnou medailovou šanci a potvrdil to další průběh
soutěže.

Samotná soutěž družstev však nabídla divákům
strhující podívanou s rutinovanými výkony. V koneč-
ném účtování se na čele seřadila družstva Velké Bri-
tánie, Německa a Francie se shodným součtem 12 tr.
bodů a tak se o první kolekci medailí rozeskakovalo.
V napínavém vyvrcholení, kdy do posledního jezdce
nebylo rozhodnuto a kdy nakonec o zisku zlata rozho-
doval součet časů, zvítězila Anglie před SRN a Fran-
cií. Ze zlaté medaile měli v zákulisí britského týmu
radost i J. Whitaker, který přivezl do Švýcarska svého
syna Roberta, a legenda ostrovního jezdectví D. Broo-
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Čeští jezdci versus elita
nováčka do společnosti není nikdy snadný. Doufejme,
že v příští sezóně si Š. Charvátová a DREAM DAN-
CER najde i před šampionátem čas a možnosti ke
startům v zahraničí a že na mistrovství Evropy 2000,
které je zatím plánováno ve slovinské LIPICI (červe-
nec), již využije letošních, ale i zatím jen budoucích
zkušeností.

ME juniorů ve skocích
Současně nejlepší čeští skokoví junioři si svůj křest

odbyli již v loni v Portugalsku. Jejich tehdejší výkony
určitě poznamenala únavná cesta, horké jižní podnebí
a v každém případě i mezinárodní nezkušenost
našich jezdců.

Od loňska se však mnohé změnilo. I když v abso-
lutní špičce českého juniorského sportu se udržela
stejná dvojice Z. Zelinková a A. Opatrný, jejich mož-
nosti doznaly zcela zásadních změn. A. Opatrný přijal
angažmá v jedné z nejlepších světových stájí a jeho
možnosti výrazně převýšily možnosti všech jeho před-
chůdců a Z. Zelinková dostala nedávno příležitost
v jedné z našich nejlepších stájí (BOST) a tudíž
i výrazně kvalitnější koně.

Přestože na počátku letošního roku byla uvažová-
na účast kompletního českého týmu, průběh sezóny

opět potvrdil nejvyšší výkonnost právě této dvojice.
Vzhledem k německému pobytu se naše ekipa sešla
až na místě a vedením družstva byl pověřen J. Skři-
van. Protože se náš přední reprezentant podílí i na
přípravě Z. Zelinkové, díky svým zkušenostem zná
velmi dobře prostředí velkých závodů a je i jazykově
vybaven, nemohla si ČJF zvolit lepšího zástupce.

Mistrovství na louce
Hlavním sponzorem a pořadatelem celého šampio-

nátu byla firma specializující se na jízdárenské povr-
chy sídlící právě v Münchwilenu, která však nedispo-
nuje žádným standardním jezdeckým areálem. Celé
závodiště včetně kompletního zázemí tak vyrostlo na
zelené louce. V jeho centru se nalézalo pískové kol-
biště s velmi kvalitním povrchem, obklopené ze všech
stran krytými tribunami pro cca 3 000 diváků. Kryté
bylo i opracoviště. To sice svoji kapacitou dělalo jezd-
cům určité potíže, ale opět bylo vybaveno velmi kvalit-
ním a hlavně s kolbištěm totožným povrchem. Ve sta-
nech pak byli pochopitelně ustájeni i koně

Pro juniorské soupeření vyslalo své zástupce 18
států z nichž dvanáct kompletní týmy pro soutěž druž-
stev. O medaile však přijeli do Münchwilen soutěžit
i mladí jezdci a tak byl program skutečně nabitý.

Zahajovací soutěže byly na programu již v úterý
17. srpna. Sympatické bylo, že závěr soutěžního dne
vždy patřil malým soutěžím, které byly určeny členům
pořadatelského týmu a místním příznivcům jezdecké-
ho sportu. Naopak českou výpravu zaskočilo, že mezi

která přeci jen zkomplikovala pískový povrch kol-
biště.

Sobota byl den soutěží útěchy pro nekvalifikované.
Vítězství si odnesl Francouz M. Edouart (BABOT-
CHYN) a umístění se dočkal i běloruský zástupce
M. Karpovic na skvělém ORBAZ, který skončil pátý.

Pak se již vše připravovalo na závěrečná dvě kola
obou finálových soubojů. Pro juniory byla připravena
dvě kola do 140 cm s rozeskakováním a pro mladé
jezdce soutěž o 10cm těžší.

Naše dvojice startovala v prvém kole v čele star-
tovního pole. S kursem parkúru, který přinesl skoky
ještě poněkud výškově obtížnější než předpisoval roz-
pis soutěže, se vyrovnali oba velmi dobře. A. Opatrný
přidal na své konto 4 a Z. Zelinková 8 tr. bodů. Již v té
chvíli bylo vidět, že oba naši zástupci jsou v současné
Evropě svým vrstevníkům zcela rovnocennými soupe-
ři a že jejich odstup od absolutní špičky je jen velmi
malý. Českou enklávu na münchwilenské tribuně však
naši jezdci doslova nadchli závěrečnými výkony
v pětikolové soutěži. Dvě krásné nuly na jejich kon-
tech uzavřeli závěrečný účet A. Opatrného na 20 a
Z. Zelinkové na 24,5 tr. bodech. Pro Českou republiku
to znamenalo celkové 13. a 20. místo. Pro A. Opatr-
ného navíc vítězství ex equo v samostatné soutěži,
kterou dvě závěrečná kola byla, spolu s dalšími pěti
jezdci. Pro Z. Zelinkovou skončil šampionát umístě-
ním na 8. příčce této samostatné dvoukolové soutěže.
Z evropského vítězství se radoval německý tábor díky
výborné PANAMĚ J. Ehninga (bratr současného jezd-
ce FOR PLEASURE) s celkovým součtem 4 tr. body.
Stříbro skončilo na krku W. Lee (ZERANO III) z brit-
ského týmu (8 tr. bodů) a bronz si odvezla P. Guigne-

me, který fandil synovi Matthewovi. Dalším skvělým
jezdcem týmu byl J. Davenport, o kterém určitě ještě
v budoucnu uslyšíme, a L. Williams.

Teprve s posledním jezdcem si česká tribuna
oddechla. Oba naši jezdci se probojovali do finále
a k závěrečným nedělním bojům postoupili z 27. místa
(Z. Zelinková) a ze 24. místa (A. Opatrný).

Pátek patřil druhé a třetí kvalifikaci a současně
týmové soutěži mladých jezdců, kde medaile zís-
kali mezi třinácti družstvy Holanďané (32) před
Francouzi (33,25) a Němci (36). Vysoké počty
trestných bodů měla na svědomí i nepřízeň počasí,

Z. Zelinková KRIS KENTAUR jsou v roce 1999 dvacátí nejlepší
v Evropě

(Pokračování na str. 3)

(Pokračování ze str. 1)
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(Pokračování ze str. 2)

ry a CHIO (SRN) po celkovém výsledku 10 tr. bodů..
Kovy si tak rozdělili zástupci bezesporu nejlepších
ekip na šampionátu.

Přestože v případě A. Opatrného doufali pravděpo-
dobně členové týmu v lepší umístění a první desítka
unikla našemu jezdci jen díky jednomu nevydařenému
kolu, příznivci Z. Zelinkové a stáje B. Starnovského
museli být velmi spokojeni. Obou našim jezdcům pak
bude určitě tleskat celá česká jezdecká veřejnost,
protože se jedná o zdaleka nejlepší reprezentaci ČR
na evropském skokovém šampionátu od slavných
dob J. Pecháčka a dvojice DANNY a AMOR. Junior-
ské ježdění zažilo soupeření v evropské špičce
dokonce ještě o něco dříve při éře TJ Haná Přerov
před téměř čtvrt stoletím. To, že se v našem skoko-
vém sportu jedná o skutečně generační předěl svědčí
skutečnost, že v té době ještě nebyli naši současní
junioři na světě.

Dvě kola finále mladých jezdců byla již do 150 cm
a poslední sadu medailí si odvezli G. Schröder
(EUROCOMERCE GENEVA) z Holandska, N. Del-
motte (BOLERO DE BRECEY) z Francie a M. Bettin-
gen (RAGTIME JOE) ze SRN.

ME Nitra voltiž
Další evropský šampionát uspořádala Slovenská

jezdecká federace a ve výstavním areálu v Nitře si ve
dnech 17. - 22. srpna dali dostaveníčko nejlepší
reprezentanti ve voltiži. Českou republiku zastupovali
tři muži a tři ženy z jezdeckých oddílů Slovan Frenštát
a Lucky Drásov a skupina TJ Tlumačov.

Vedením ekipy byla pověřena M. Hanáková.
Manažer voltižní komise J. Golembiovský zasedl mezi
funkcionáře, když byl členem odvolací komise.

Pro soutěž jednotlivců cestovali na Slovensko fren-
štátský FRED a drásovští DOLF, GIZELA a rezervní
kůň pro českou skupinu NOR. TJ Tlumačov přivezla
GENIUSE 15. Rezervní kůň nebyl potřeba a všichni
čeští koně prošli velmi přísnou veterinární přejímkou,
která vyřadila 20% koní, bez problémů.

Celý šampionát probíhal v rámci zemědělské
výstavy Agrokomplex Nitra. Ta zajistila voltižním sou-
těžím diváckou podporu a přítomnost i celé slovenské
vládní elity včetně prezidenta Slovenska M. Šustera.
Na druhé straně byla, zvláště při přepravě, příčinou
i určitých dopravních komplikací, i když šampionát byl
připraven perfektně.

Po prvém kole se v soutěži mužů dostali do druhé-
ho kola mezi patnáctku nejlepších dva naši cvičenci
D. Blažek (Frenštát) a D. Mikulka (Drásov). Po finálo-
vém kole stačil jejich průměrný výsledek na 10. resp.
15. místo. Poslední z našich mužů O. Svoboda (Drá-
sov) skončil těsně na prvém nepostupovém 16. místě.
Mistrem Evropy 99 se stal G. Mayer před svými
dvěma kolegy K. Vorbergen a F. Kongeterem.

Výkonnost našich dívek tentokrát na postup do
finále nestačila a S. Blažková (Frenštát) skončila na
23., K. Kolářová 24. a M. Grůzová (obě Drásov) na
28. místě. Zvítězila opět německá trojice N. Zulow,
J. Oswald a N. Stroh.

Mezi skupinami jsme skončili šestí za Švýcarskem,
Švédskem, Německem, Polskem a Slovenskem.

O hodnocení našich reprezentantů jsme požádali
J. Golembiovského: „Výsledky jezdců odráží součas-
nou výkonnost a dá se říci, že jsme byli spokojeni.
D. Blažek získal již podruhé 10. příčku, což je velmi
pěkné a O. Svobodovi uniklo finále jenom těsně.
V ženách zatím naše reprezentantky na finále nemají,
ale o to více mě potěšila naše skupina, jejíž výkon byl,
přes značnou výměnu cvičenců, velmi dobrý.“

Podle dalších slov našeho muže na čele české vol-
tiže se jednalo (s výjimkou MS v Římě) o zdaleka nej-
lepší šampionát posledních let, který bezesporu získal
slovenské voltiži prestiž.

MS dvojspřeží 
Kiskunhalas

Světový šampionát čekal letos pouze jezdce
dvojspřeží a pořadatelem se stal Kecskeméth. Do
centra maďarské pusty se sjelo ve dnech 19.-22.
srpna celkem 62 dvojspřeží z celého světa a ČR
pochopitelně nechyběla. Po kvalifikačních bojích

Vítězné družstvo Velké Británie. Zleva R. Whitaker, W. Lee, M. Broome a J. Davenport

byli na vrchol sezóny nominováni do Maďarska
J. Nesvačil, L. Jirgala a R. Kala. V případě L. Jirgaly
a R. Kaly se jednalo o šampionátovou premiéru.
Celkem 19 zemí z 22 vyslalo do Kecskemetu kom-
pletní družstvo.

Na účastníky čekal rovinatý terén, který byl ovšem
ztížen pískovým podložím. Dvacetikilometrový mara-
ton s osmi technickými překážkami v závěrečném
úseku prověřil v prvé řadě rychlost a bystrost jezdců
a sehranost celého týmu.

Drezúrní zkouška byla tradičně rozdělena do dvou
oddělení. Po pátečním sčítání se nejlépe z našich
umístil L. Jirgala na 38. místě a za ním pak J. Nesvačil
na 46. a R. Kala na 52. místě. L. Jirgala (57,28 ) zao-
stal za prvním V. Lazarem (HUN) o 21,76 bodu.

Maraton probíhal v teplém, ale nijak vražedném
počasí a při současné vyrovnané výkonnosti jezdců
znamenalo každé zaváhání výraznou změnu pořadí.
Naši jezdci se nevyhnuli problémům. J. Nesvačil měl
zdržení v překážce č. 4 a jen artistický výkon spolu-
jezdce neznamenal trestné body za sesednutí. L. Jir-
gala jel dobře, ale ani on se nevyvaroval dvěma zdr-
žením. R. Kala jel pomaleji, s rozvahou, ale díky ply-
nulosti jízdy byl nakonec v maratonu z naší trojice nej-
lepší a skončil na 45. místě. Po dvou disciplinách byla
naše trojice s malými rozdíly na 47. (Nesvačil), 48.
(Kala) a 51. místě (Jirgala).

Závěrečný den čekal jezdce velmi náročný parkúr
s přísně změřeným časem. Z celkového šedesátičlen-
ného pole, které se k závěrečné soutěži dostavilo,
viděli diváci pouze čtyři bezchybné výkony. Naši jezd-

ci mezi touto čtveřicí nebyli a nejlépe si vedl L. Jirgala,
který skončil s 19,5 body (9,5 za čas) na 39. pozici.

V konečném účtování se umísti J. Nesvačil na 46.
místě, L. Jirgala na 49. a R. Kala na 52. místě.

Novým mistrem světa se stal V. Lazár před svým
bratrem Zoltánem a dalším maďarským jezdcem
Z. Nyue. Maďarsko tak slavilo na domácí půdě velko-
lepý triumf, když získalo pochopitelně i nejcennější
kov v soutěži družstev. Druzí skončili Němci a třetí
Rakušané. ČR byla celkově patnáctá.

O hodnocení našeho vystoupení jsme požádali
manažera vozatajské komise J. Kunáta, který byl spo-
lečně s trenérem týmu E. Dudou v Maďarsku příto-
men:

„I když se náš celkový výsledek může zdát nevý-
razný, myslím, že jsme od roku 1995 udělali přeci jen
výkonnostní posun. Svoji roli zde sehrála i nervozita
z odpovědnosti v tak významné soutěži a celková
výkonnostní vyrovnanost současné světové špičky.
V každém případě všichni účastníci udělali vše co
bylo v jejich silách pro kvalitní reprezentaci ČR a do
budoucna zůstávám optimistou.“ C. Neumann

Srpen na Kladně
Krásnému jezdeckému areálu na Kladně patřil ten-

tokrát srpen, kdy proběhly oba hlavní závody v jez-
deckých kruzích středních Čech a Prahy nazývané
jako Malé a Velké Kladno. První přišlo na řadu „Velké
Kladno“ a to 7. -8. srpna. Hlavním pořadatelem byla
Stáj Poncar pod jejíž vedením dostává areál novou
tvář. Nově je upraveno opracoviště, natřena je i kon-
strukce kryté haly a chystají se i další úpravy. I když
Kladenský B pohár (L+L) získal R. Drahoty s EROTI-
KOU (Hořovice) dá se letošní ročník Velkého Kladna
nazvat ročníkem Jiřího Pecháčka. Ten totiž nejprve
zvítězil s FINN KOREOU v soutěž -S- a s MORNIG
STAR STING se umístil na druhém místě a po té
obsadil prvá tři místa v Kladenském poháru A (S+S)
s MORNIG STAR STING, FINN KOREOU a FINN
VALEM. Do třetice pak absolvoval jako jediný s FINN
KOREO bez tr. bodů i závěrečnou soutěž -ST-.

O čtrnáct dní později probíhaly soutěže „Malého-
Kladna“, kterým předcházely i soutěže KMK. Ty měly
tentokrát méně účastníků a tak se v KMK šestiletých
(-S-) představily jen čtyři dvojice. Prvá dvě místa ten-
tokrát obsadil V. Hadžia s CANTUSEM a CORRADO
T z Tarpan Odolena Voda.

Drezúra v Plzni
Ve dnech 20.-22. srpna uspořádala TJ Jezdecká

společnost Plzeň-Bory ve spolupráci s TJ Caballo
Plzeň 2. ročník Velké ceny města Plzeň v drezúře.

Pečlivým pořadatelům opět přidělali zbytečnou
práci někteří neukáznění jezdci, kteří se na závody
přihlásí a nakonec nedorazí. Z původně přihláše-
ných 68 koní se jich nakonec v Plzni sešlo 48. Nej-
více se to projevilo v hlavní soutěži (SG+ I I), kde
z původně přihlášených jedenácti dvojic viděli diváci
nakonec jen čtyři účastníky. Vítězství si odnesla
H. Žižková s POZOREM (Žižka Praha), která pora-
zila Š. Charvátovou na DREAM DANCER a SAM
(Panská Lícha) i H. Jeřábkovou s HELIO (Havl.
Brod). Helena Žižková a POZOR tak završili svoje
bezkonkurenční postavení na těchto závodech, kde
zvítězili celkem pětkrát.

Sparta v Mariánkách
Soutěží -ST-, ke které nastoupilo 12 dvojic, vyvr-

cholily dvoudenní skokové závody v Mariánských Láz-
ních (7.-8. srpna). O obtížnosti soutěže svědčí skuteč-
nost, že v parkúru si nejlépe vedl P. Doležal v sedle
ROMANO 42 (Sparta s.r.o.), který jako jediný absol-
voval bez chyby. Na dalších místech skončili jezdci
s jednou chybou P. Dohnal s FRÜHESCH-2 (Úněšov)
s 4,25 tr. body a P. Švec s VYŠEHRADEM (Nová
Amerika) se 4,5 tr. bodu.

První den patřil soutěžím KMK a závěrečné soutěži
-S-, ve které zvítězil, po rozeskakování pěti dvojic,
P. Dohnal s FRÜHESCH-2 (Úněšov).



SPORT REPORTÁŽE

-4-

Hledá se pořadatel!
Tak je to tady. Černé na bílém potvrzeno. CSIO Praha 1999 nebude. K tomuto závěru dospěl VV

ČJF na svém zasedání 11. srpna. I když se naše vrcholná exekutiva snažila na poslední chvíli vznik-
lou situaci řešit, reakce z Laussane byla jasná. FEI nehodlá šest týdnů před konáním soutěže akcep-
tovat jakékoliv změny na pořadatelském postu a riskovat tak nekvalitně zajištěnou akci.

CSIO Praha bylo tedy zrušeno, ale než se podrobně vrátíme ke krokům, které k této situaci vedly,
musíme hledět do budoucna. Tou budoucností je CSIO 2000 a s ním i skutečnost, že FEI chce znát
jejího pořadatele cca 12 měsíců dopředu. Protože ČJF je nyní po letech tradičního pořadatelství TJ
Žižkou Praha v bodě nula, je post nového budoucího pořadatele zcela otevřen. Součástí schůzky
pořadatelů mezinárodních závodů roku 2000, která proběhla v Praze na Strahově 18. srpna, proto
bylo i oznámení všech podrobností takového pořadatelství, a výzva ke kandidatuře na pořadatelství
českého CSIO 2000.

Bez televize to nejde
Pochopitelně nejvíce nás zajímalo jaké důvody

vedly ke zrušení CSIO. Proto jsme požádali o rozho-
vor dlouholetého ředitele CSIO Praha Jana Žižku.

Pane Žižko, první zásadní otázka. Proč se
nekoná CSIO Praha 99?

Velmi zhuštěná odpověď na tuto otázku zní. Orga-
nizačnímu výboru se nepodařilo zajistit potřebné
finanční prostředky, a to z důvodu odmítnutí dohodnu-
tého televizního přenosu ČT.

Kolik peněz chybělo?
To je složitější otázka. Od chvíle kdy ČT vypovědě-

la svůj závazek, což bylo oznámeno dopisem 1. čer-
vence, a po intervencích z naší strany i ze strany pre-
zidenta ČJF definitivně potvrzeno 14 července, jsme
začali uvažovat v prvé řadě o jakémsi redukovaném
CSIO v menším rozsahu. V termínu principielních při-
hlášek bylo přihlášeno „jen“ 7 států, uvažovali jsme
o redukci soutěží (pouze dvě denně namísto tří) čímž
bychom snížili nároky na dotace soutěží zhruba o tře-
tinu. V tomto případě, kdy zase naopak náklady
narostly díky nutnosti komerčního zajištění výroby
televizního přenosu pro Eurosport nám chybělo cca
1 800 000,- Kč. Zajistit takovou částku se však ukáza-
lo být při absenci národní televize neřešitelné.

Jak je možné, že v podstatě necelé dva měsíce
před soutěžemi chybí tak velké prostředky v pod-
statě již z redukovaného rozpočtu?

Po mých zkušenostech to byla zcela standardní
situace a přesto, že jednání se sponzory probíhají
řadu měsíců, přibližně totožné procento prostředků
bylo vždy smluvně zajištěno až v průběhu července.

Proč jste se neobrátil na komerční televizi a spon-
zory zatím na vzniklou situaci neupozorňoval?

Všichni víme jak to dnes s komerční televizí u nás
vypadá. Komerční televize by jistě byla schopna zajis-
tit signál pro Eurosport a možná následné odvysílání
krátkého záznamu, ale již i to zcela zásadně mění
naše závazky vůči sponzorům, kterým jsme jedno-
značně slibovali sobotní záznam a nedělní přímý pře-
nos. Riziko, že bychom nakonec museli ustoupit od
pořadatelství 14 dní před CSIO bylo nejen z ekono-
mického hlediska příliš velké. Hlavní však byla naše
snaha o seriozní přístup vůči závodníkům, kteří tak
dostali určitou možnost změnit své podzimní sportovní
plány. Upřímně říkám, že pro mě osobně bylo rozho-
dování jistě nejobtížnější, ale po zvážení všech okol-
ností jsem se rozhodl pro nejkorektnější variantu.

Naskýtá se otázka zda nebyl rozpočet CSIO pří-
liš velký. Vždyť výše dotací je předmětem kritik již
dva roky.

Dotace soutěží byla opět nižší než v roce 1998. Před
rokem jsme vypsali dotace ve výši 1 900 000,- a letos
bylo plánováno 1 500 000,- Jsem přesvědčen, že při
počtu národů a počtu soutěží a s přihlédnutím k povin-
nosti, kterou nám letos předepsala FEI, vyplácet
v Poháru národů 15 000,- SFR, se mi výše dotace
nezdá přehnaná. Nemůžete přeci chtít, aby slušná kon-
kurence v soutěži evropské kvality jezdila o 30 000,- Kč.

Prověřili jste i možnost úplaty za přenos naší
národní televizí?

Zkušenosti s kupováním přenosového času na ČT
nemáme a ani netuším zda je to možné. Vzhledem
k tomu, že odmítnutí ČT bylo zdůvodněno „programo-
vými změnami“ nemyslím, že by to bylo možné.

Ještě se naposledy dotkněme televize. Což
není možná včasná písemná smlouva? Takto je
vidět, že úspěch celého CSIO leží na jakési ústní
dohodě, která je lehce zrušitelná.

J. Žižka v tradiční roli pořadatele

Snaha ředitelství CSIO, ale i ČJF o uzavření píse-
mné dlouhodobé smlouvy s ČT, byla již v minulosti
mnohokrát odmítnuta a nám nezbývalo nic jiného než
přistoupit na tento systém. Zatím vždy vše dopadlo
dobře.

V loňském roce usilovala o pořadatelství CSIO
Praha sponzorská společnost BCM. Neuvažovali
jste o nějaké formě spolupráce s tímto subjektem
při záchraně CSIO Praha 99?

Rozdílné pohledy na spolupráci mezi pořadateli
pražského CSIO a společností BCM byly v Jezdci
dostatečně publikovány. Přesto mezi námi a BCM
proběhla při loňském CSIO schůzka, jejíž výsledkem
byla dohoda, že BCM zašle nový návrh smlouvy pro
příští roky. Dodnes nic do Prahy nedorazilo a proto
spolupráce s tímto subjektem není aktuální. Naše
informace navíc hovoří, že firma BCM postupně opou-
ští celou centrální Evropu.

Jak vypadají Vaše úvahy o pořadatelství CSIO
2000?

I o tom jsme již přemýšleli a naše rozhodnutí je, že
se již TJ Žižka Praha ani já osobně o pořadatelství
CSIO ucházet nebudeme. Důvody jsou dva. V prvé
řadě mám velkou obavu, že problémy s ČT se budou
i v příštím roce opakovat, protože plánovaný termín
CSIO 2000 koliduje s OH v Sydney a nevěřím, že se
v takto exponovaném vysílacím čase nalezne v televi-
zi prostor pro jezdecké soutěže v ČR. Druhý důvod je
můj osobní. Každý se jednou unaví a já osobně stojím
u pořádání velkých mezinárodních závodů na Troj-
ském ostrově od samého počátku historie CSIO.
Cítím, že je potřeba nových přístupů a doufám, že se
najde někdo další, kdo se do pořadatelství mezinárod-
ních závodů podobné úrovně pustí. Do Prahy je na
18. srpna svolána schůzka pořadatelů mezinárodních
soutěží a zde bude pravděpodobně možnost pořada-
telství CSIO 2000 nabídnuta všem. Doufám, že se
nějaký zájemce nalezne. TJ Žižka Praha zde oznámí
svoji žádost o pořadatelství dvou nebo tříhvězdičkové
CDI.

Jiná věc je, že Trojský ostrov zde stojí a TJ Žižka
Praha je ochotna jednat o jeho zapůjčení k takové
akci jako je CSIO.

Co stojí Trojský ostrov?
To je věc jednání a rozpětí je tak značné, že

nejsem schopen uvést žádnou částku.
Komfort Trojského ostrova již tři roky sužuje

rozestavěná jezdecká hala. Jak vypadá její dokon-
čení.

Bohužel celá tato záležitost jde již úplně mimo mne
a nemohu ji nijak ovlivnit. I proto nejsem schopen
podat o celé záležitosti žádné korektní informace.

Myslíte si že hrozí po zrušení CSIO Praha 99
nějaká rizika ze strany FEI ohledně pořádání dal-
ších oficielních závodů v budoucnosti?

Myslím, že riziko, že by se na ČR FEI dívalo kvůli
jednomu zrušenému závodu zásadně odlišně není,
pochopitelně je důležité jaký pořadatel se představí
pro příští rok. a jaké budou jeho zkušenosti s pořada-
telstvím mezinárodních závodů.

Myslím, že Vám osobně nikdo zásluhy o minulá
CSIO neupírá. Není Vám líto, že se s pořadatel-
stvím takto loučíte?

Mohu jen zopakovat, že pro mě bylo rozhodnutí
o zrušení závodů určitě nejtěžší. Zatím však s kýmko-
liv jsem svůj postup konzultoval, každý moje rozhod-
nutí pochopil. Věřím, že absence CSIO bude mrzet
i většinu dalších příznivců jezdeckého sportu. Roz-
hodně se však najdou takoví, kteří mají z letošního
neúspěchu radost. Věřím, že těch prvních bude větši-

na a mohu jen opět zopakovat, že já osobně stojím
v jejich čele. Malou náplastí na tento smutek budou
jednodenní závody, které jsme se zde na Trojském
ostrově rozhodli uspořádat 19. září. Bude se jednat
o skokové soutěže do 140cm a ve třech soutěžích
bude rozděleno 60 000,- Kč.

O CSIO jediný zájemce
O stanovisko jsme požádali i prezidenta ČJF Jar.

Pecháčka.
Pane Pecháčku, máte již informace z centra FEI

v Laussane o reakci na zrušení CSIO a o tom kolik
to bude ČJF stát?

ČJF obdržela 29. 7. 1999 dopisy od ing. Jana
Žižky, že odstupuje z funkce ředitele i předsedy orga-
nizačního výboru CSIO-W Praha 1999 a od předsedy
JO TJ Žižka Praha ing. Václava Dragouna, že odstu-
pují od „Dohody o technickém zajištění mezinárodních
závodů CSIO-W Praha 1999“ z důvodů, které uvedl p.
Žižka v rozhovoru pro zpravodaj Jezdec.

Po narychlo svolaných jednáních se podařilo zajis-
tit náhradního pořadatele a sponzora zároveň, ovšem
v jiném místě než Praze. Po konzultaci dne 5. srpna
1999 s asistentem generálního sekretáře FEI p.
Michaelem Stonem a p. Maxem Ammannem a asi-
stentem p. Ulfa Rosengrena, nám bylo sděleno, že
o změnu místa pořádání se musí žádat cca rok pře-
dem a že s touto změnou nesouhlasí. Proto jsme byli
nuceni letošní CSIO odvolat. Toto jsme oznámili dne
6. srpna 1999 písemně faxovými zprávami p. Stone-
mu, p. Rochemu - manažerovi FEI pro skoky, p.
Rosengrenovi - řediteli Samsung Cup, p. Ammannovi
- řediteli Světového poháru a p. Norinder, zodpověd-
né za aktualizaci kalendáře FEI.

Jejich další stanovisko a reakci jsme zatím neobdr-
želi. Poplatek FEI za zrušení CSIO bude pravděpo-
dobně 1 000,- Sfr (záleží na stanovisku FEI). Dne 6.
srpna 1999 jsme zrušení CSIO sdělili též všem i po
termínu přihlášeným federacím (celkem 13).

V Praze na Strahově se 18. srpna konala schůz-
ka pořadatelů mezinárodních závodů v ČR v roce

(Pokračování na str. 5)
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2000. Došlo na této schůzce k nabídce pořadatel-
ství CSIO 2000 a v případě že ano, jaká byla
reakce?

Ano je tomu tak. Bohužel na této schůzce došlo
k jediné nabídce na pořadatelství CSIO, ovšem mimo
Prahu. Pro mne je to určitým zklamáním, neboť v prů-
běhu letošního roku jsem osobně slyšel i další zájem-
ce o pořadatelství takovýchto významných závodů.

Jinak zájemců o pořádání ostatních mezinárodních
závodů v příštím roce ve všech disciplinách je dost
(celkem s CSIO 15 závodů). Na této schůzce byl
vytvořen termínový návrh mezinárodních závodů
v ČR, ale ten musí schválit Rada ČJF a následně
i FEI. Veřejnost bude tedy s termíny mezinárodních
závodů v ČR v roce 2000 seznámena přibližně ke
konci září.

Jak osobně Vy hodnotíte nastalou situaci
kolem zrušení CSIO a nemohla tomu ČJF, jako
důležitý spolupořadatel či v podstatě zadavatel
pořadatelství, předejít?

Zrušení každých závodů je samozřejmě velmi
nepříjemná záležitost a pokud jde o CSIO, které je
zařazeno i do série závodů Světového Poháru,
obzvlášť. Bohužel jsme si všichni zvykli, že tyto závo-
dy byly cca od roku 1980 pořádány v zařízení TJ
Žižka Praha na Trojském ostrově a v posledním dese-
tiletí i pod organizačním a technickým vedením jeho
jezdeckého oddílu, i když se ČJF na pořadatelství
podílela finančně. Do července tohoto roku nebyly
žádné zprávy ani náznaky, že má Žižka Praha nějaké
potíže se zabezpečením tohoto konkúru. Já osobně
jsem 24. března 1999 jednal v České televizi o přeno-
sech z významných jezdeckých závodů a zde mne
ubezpečili, že přenos z CSIO 1999 je s p. Žižkou
domluven. Po zrušení přenosu v červenci 1999 jsem
se osobně v ČT angažoval, ale bohužel bez úspěchu.
VV ČJF samozřejmě sháněl jiné pořadatele, ale pro
krátkost termínu a nesouhlas FEI se to nepodařilo.
Pokud jde o zadavatelství pořádání CSIO, situace
byla v minulosti vždy jednoduchá ( a zatím je to tak
i pro rok 2000), protože zájemce byl vždy jediný. Jistě
však je i z Vašeho tisku známo, že o pořadatelství
mělo zájem i BCM, ale kvůli rozporům s organizáto-
rem od záměru ustoupilo. Letos v lednu projevilo
BCM opět zájem pořádat CSIO v ČR a to výhradně
v Praze, ale bez Žižky Praha, což je samozřejmě
neschůdné. Další problém vidím i v rozestavěné kryté
jízdárně, kde se mění majitel i investor.

Pro příští roky zvolí ČJF jiný přístup k pořadatelství
mezinárodních závodů a CSIO obzvlášť. Pořadatel si
musí být vědom toho, že takovýto krach pořadatele
není ostudou jen jeho, ale celého českého jezdectví

Na závěr nám prozraďte kdo je tím jediným
zájemcem o pořadatelství CSIO 2000?.

Jedná se společnost Sparta cup s.r.o. Chotýšany.
Děkujeme za rozhovor

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

(Pokračování na str. 6)

Druhý srpnový víkend patří tradičně slovenskému
CSIO Bratislava, které je stále více již i pro nás zcela
standardním zahraničním konkúrem. Ve dnech 6.-9.
srpna se z Čech do areálu Slávie Bratislava vydala
reprezentovat trojice jezdců. Přesto se ČR neobjevila
v sestavě pohárových týmů. Vedle J. Jindry (SIRAH,
PRIC CONDE) a J. Skřivana (MISS ORLING) to byl
ještě R. Chelberg (LEONIQUE C), ale ten se, jak jsme
již informovali, v Bratislavě připojil k týmu USA.

Zahájení s požárem
O skvělých organizačních schopnostech lídra are-

álu Slávie v Bratislavě, ale i celé Slovenské jezdecké
federace, A. Glatze bylo již řečeno mnohé. Letošní
ročník CSIO se však i pro něho stal skutečným pru-
bířským kamenem. Těsně před zahájením, ve středu
5. srpna totiž, díky neopatrnosti jednoho zahraničního
účastníka, došlo k požáru zcela zaplněného seníku
v těsném sousedství kryté jízdárny. Naše reprezen-
tanty tak uvítal areál plný policejních a hasičských
aut. Pro organizátory to znamenalo vedle samotné
akce likvidace požáru i vyvezení zbytků zničeného
sena za hranice areálu a následné okamžité naváže-
ní nového krmení pro účastníky konkúru. Tato anabá-
ze pokračovala v podstatě v průběhu celých závodů,
protože hromada zničeného a mokrého sena se
v sobotu znovuvznítila. Jakkoliv účastníci závodů
nebyli tímto incidentem nijak postiženi, kromě všudy-
přítomného zápachu spáleniště, A. Glatz se tentokrát
pravděpodobně dostal až na skutečné dno svých sil.
Projevilo se to na jeho sportovním výkonu při zahajo-
vací soutěži, po které se již ze všech dalších soutěží
odhlásil.

Do Bratislavy dorazila opět velmi početná konku-
rence 15 států s úplnými družstvy do Poháru národů.
Česká vlajka zaplnila šestnáctý stožár. Slovenští
pořadatelé přistoupili na nově ověřovaný model
a Pohárová soutěž se stala nedělním vrcholem závo-
dů, zatímco Grand Prix byla na programu v pátek.

Česká reprezentace byla ustájena v luxusní stáji
jízdní policie a vyhnula se tak tradičně horkému
a letos navíc popožárovému klimatu v jízdárně.

Podle očekávání opanovali od počátku startovní
pole zástupci západních států. Silný tým přivezli do
Bratislavy Italové v čele s V. Chimiri. Respekt si po
vítězství v Budapešti získal i mladý tým USA.
V holandské ekipě byl nejzvučnějšího jména E. v.d.
Vleuten a německé družstvo si přivezlo zástupce rodi-
ny Böckmannů Gilberta. Belgický tým vedl R. Helsen,
který do Bratislavy přivezl i svojí jedničku ELANDO.

Na středoevropské poměry přijeli pochopitelně i velmi
silní Bulhaři, kteří si navíc přivezli druhé místo v PN
z Budapešti, nejsilnější ekipu vyslalo pochopitelně
i Maďarsko v čele s J.Turim. Ten byl v Bratislavě
vůbec nejlépe postaveným jezdcem na FEI žebříčku
a za své současné 32 pozici vděčí nejen loňskému 6.
místu na MS v Římě, ale i celkem vydařené letošní
sezóně, kdy po 28. místě při finále světového poháru
v Göteborgu, byl i čtvrtý při Velké ceně Mnichova.
V centrální Evropě zaujímá zcela dominantní postave-
ní, které demonstruje letošní vítězství ve VC Hortoba-
gy, ale hlavně čerstvé GP vítězství při domácím CSIO
Budapešť.

Jako první bylo pro jezdce připraveno dvoufázové
skákání (135/145). Za naše barvy nastoupil pouze
PRINZ CONDE. Tento 7letý bělouš má za sebou
velmi náročnou sezónu, kdy se již i v reprezentačních
barvách zúčastnil několika těžkých konkúrů. Tentokrát
absolvoval PRINZ CONDE prvou fázi s 12 tr. body.
Po výkonnostním vzestupu, který s J. Jindrou za
poslední rok zaznamenal, musel zákonitě přijít útlum.
Na základě tohoto výsledku, ale i podle způsobu
absolvování kursu soutěže, se J. Jindra rozhodl již
s tímto koněm dále v Bratislavě nestartovat.

První vítězství si odnesli Američané díky R. Spoo-
nerovi (PRESTIGE). Dobře si vedl i R. Chelberg, který
po dvou nulách skončil celkově čtrnáctý.

Druhou čtvrteční soutěží byla soutěž do 140cm na
čas. Zde startovali oba naši zbylí koně. SIRAH absol-
vovala s 8 tr.body a MISS ORLING, která musela, po
výpadku formy LABE JEFF LB TECH, narychlo pře-
vzít roli jedničky stáje Manon, s 13.25 tr.body. Zvítězil
D. Demeersman (FIRST SAMUEL) z Belgie.

Již po těchto výsledcích bylo vidět, že úloha našich
jezdců ve Velké ceně bude velmi obtížná.

Páteční program zahájil skok do 135cm bez naší
účasti, ve kterém zvítězil Francouz M. Thirouin na
DEMIE LUNE.

Na obtížnost Velké ceny Bratislavy o 250 000,- slo-
venských korun jsme se zeptali J. Jindry: „Parkúr byl
po všech stránkách kvalitní a z úst jednoho sloven-
ského reprezentanta jsem dokonce zaslechl, že to je
nejobtížnější parkúr v historii GP. Obtížnost parkúru
byla určitě na vyšším stupni, ale mě se letos po tom
co jsem absolvoval CSIO v Poznani, zdá již všechno
docela normální.“

Normální se zdál parkúru i SIRAH a k naší velké
radosti a současně i zármutku podala naše reprezen-
tační dvojice velmi kvalitní výkon, bohužel s chybou
na posledním skoku. Čtyři trestné body znamenaly
pro J. Jindru současné 11. místo spolu s dalšími jezd-
ci centrální Evropy, z nichž se žádný neprobojoval do
rozeskakování. Můžeme proto očekávat i slušný
bodový zisk našeho reprezentanta v centrální lize
Světového poháru. J. Skřivan měl bohužel na pátém

CSIO-W
Bratislava
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28.8. Záryby ZM,Z,ZL
28.8. Štiřín drez.Z,L,S
28.8. Líšnice ZM,Z,ZL,L,S
28.8. Mažice Z drez. ZL,L,S
28.8. Straškov Z,ZL,L
28.8. Hybrálec Z,ZL,L,PREM.S
28.8. Skaštice Z,Zl,L drez.Z
28.8. Hrabová Z,ZL,L,S
28.-29.8. Hradec n.M. Z, KMK ZL,L,S
28.-29.8. Brno-Líšeň Z,ZL,L,S
28.-29.8. Plzeň ZL,L,S,PREM.ST
28.-29.8. Stará Role 

drez. Z,L,S,PREM.ST,T
28.-29.8. Domažlice Z,ZL,L
28.-29.8. Liberec ZL,L,S,ST
28.-29.8. Hradec Králové 

KMK ZL,L,S,PREM.ST
29.8. Benešov-Černý les Z,ZL,L
29.8. Čejkovice Z,ZL,L
3.-5. 9. Chotýšany CSI-B Sparta cup
3.-5. 9.  Mariánské Lázně

CDI** PREM.SG
3.-5. 9. Bolehošť - Lipiny

Z,ZL drez.Z,ZL, AT/1/2/4
4.9. Hrnčíře Z,ZL,L
4.9. Kosova Hora Z,ZL,L
4.9. Hrubý  Jeseník ZM,Z,ZL,L
4.9. Kutná Hora Z,ZL,L,S
4.9. Rakovník Z,ZL,L,S
4.9. Milevsko ZM,Z,ZL,L
4.9. Klatovy ZM,Z,ZL,L
4.9. Janov Z,ZL,L
4.9. Slavkov drez. Z,L
4.9. Velká Polom Z,ZL,L
4.9. Chlumec ZM,Z,ZL,L,S
5.9. Rychnovek Z,ZL,L,S
5.9. Slavkov Z,ZL,L,S
5.9. Žďár n.S. Z,ZL,L
5.9. Frýdek-Místek Z
10.-12.9. Chotýšany Finále KMK
10.-12.9. Mělník ZM,Z,ZL,L,S,PREM.ST
11.9. Hořátev ZL,L,S
11.9. Novosedly-Jemčina Z,ZL,L,S
11.9. Č.Budějovice-Hrdějovice

drez.Z,L,S
11.9. Kolesa ZL,L
11.9. Olšany Z,ZL,L,S
11.9. Brno Holásky Z,ZL,L
11.9. Horní Heřmanice Z,ZL,L
11.9. Cholunná Žirovnice Cd/Z,L
11.-12.9. Plzeň-Bory ZM,Z,ZL,L
11.-12.9. Stará Role ZM,Z,ZL,L
11.-12.9. Hořice v Podkr.

Z,ZL,L,PREM.S
12.9. Liberec Z,ZL,L
12.9. Brno Žebětín ZM,Z,ZL

CSIO-W
Bratislava

(Pokračování ze str. 5)

skoku po odepření poslušnosti pád a tím pro něho
soutěž skončila.

Nejlepší mezi devíti jezdci v rozeskakování byl opět
R. Spooner z USA, tentokrát na KIRK. Na dalších
místech se umístili V. Chimirri (DEFI PLATIERE) z Itá-
lie před G. Bockmannem na HGF FINE KISS (SRN).

Vzhledem k neúčasti v Poháru národů tak pro
naše jezdce závody skončily a oba jezdci ještě
v pátek večer Bratislavu opustili. O vitalitě našeho
momentálně nejlepšího reprezentanta J. Jindry svědčí
skutečnost, že se v sobotu 8. srpna již se svými mla-
dými koňmi zúčastnil soutěží KMK v Mariánských
Lázních, kde se s HERIET umístil třetí mezi 4 letými
a s MANA KENTAUR druhý mezi 6 letými.

Ale vraťme se do Bratislavy. V sobotu byly na pro-
gramu dvě soutěže. Vedle skoku do 140cm na čas,
která byla plně v režii západních jezdců, to byla i malá
cena Bratislavy (140). K té nastoupilo 52 dvojic a po
rozeskakování 13 koní zvítězila švédská dvojice
L. Bratt - CRAAL, když jediným zástupcem centrální
Evropy v rozeskakování byl J. Hanulay s KENTAUR
WIENER WALD (12. místo).

Před nedělním vrcholem pak mohli ještě nepoháro-
ví koně startovat v další „stočtyřicítce“ na čas a vítěz-
ství tentokrát putovalo do Holandska zásluhou E.v.d.
Vleutena s VINK FERME ROSE. Domácí nepočetné
diváky potěšil nejlepší „východoevropan“ slovenský
Š. Necela s DONALDEM na 10. místě.

Bez Švýcarů
K závěrečné týmové soutěži národních družstev

nastoupilo 15 celků. Největší výkony se očekávaly od
družstev úspěšných v Budapešti, a to USA a Bulhar-
ska, ale ve hře byly i další celky ze západní Evropy.

První kolo poskytlo velmi napínavou podívanou,
když téměř do posledního jezdce nebylo rozhodnuto
o postupujících celcích. Pohárovou partii rozehráli
velmi dobře Bulhaři, kteří stejně jako v Budapešti star-
tovali ve třech a překvapením bylo, že nejlépe si vedl
jediný skutečný Bulhar R. Raičev s oldenburským
HILDON PREMIER (0.tr.b.). Celkových 12 tr. bodů
bylo k postupu do druhého kola velmi nadějných.
O tom, že Bulhaři nakonec o jednu chybu zůstali před
branami finále rozhodl čtvrtý jezdec týmu Německa
G. Böckmann. Ten absolvoval čistě a zařídil tak, že
do finále postoupily pouze celky s maximální bodovou
penalizací 8 tr. bodů. Té docílilo vedle Německa
i Švédsko a dále týmy Francie, Itálie a USA. S nejlep-
ší pozicí vstupovala do druhého kola Belgie se 4 tr.
body. Překvapivě se nedařilo Maďarsku (41,5), ale
i v Samsung Series Cup dosud vedoucímu celku Švý-
carska, který dokončil prvé kolo s 27,5 tr. bodem. Cel-
kem očekávaně zůstalo před branami finále Chorvat-
sko (45,5), Slovinsko (66,5) a domácí tým Slovenska
(56,25). Se Samsung body se ale musely rozloučit
i jezdci Rakouska (12), Holandska (20) a Polska (20).

Ve druhém kole dosud vedoucí tým Belgie zvýšil
svoje skóre na celkových 8 tr. bodů a jemu se tak
vyrovnal ve druhém kole bezchybný celek USA. Divá-
ci si tak mohli vychutnat rozeskakování, ve kterém si
již vítězství nenechali, po třech nulách, Belgičané ujít.
Na třetím místě skončil současně celek Itálie
a Německa se shodným výsledkem 12 tr. bodů.
I o páté místo se musely rozdělit dva celky a s 24
body to byla Francie a Švédsko.

Samsung počty
Pochopitelně hned po soutěži začlo počítání celko-

vé klasifikace Samsung Series.Ta měla za sebou
i nové další kolo, které se konalo v pátek 6. srpna při
irském CSIO v Dublinu. Zde proti sobě nastoupilo
sedm celků. Čtyřhvězdičkové CSIO pochopitelně při-
lákalo hvězdnější obsazení. V týmu Holandska byl i
J. Tops, Britové vyslali oba Whitakery a N. Skeltona,
špičku v německém družstvu zastupoval R. Tebbel
a RADIÁTOR. Pochopitelně to nejlepší, včetně letoš-
ního vítěze CHIO Cáchy T. Coyla, pustilo do soutěže

domácí Irsko. Jména ze špice světového žebříčku
byla i v týmech Francie, USA a v italském týmu byl
u nás velmi známý R. Arioldi a PAPRIKA DELLA
LOGGIA.

Vítězství v Irsku získali Holanďané s konečným
výsledkem 4,25 tr. bodu. O druhou příčku se podělili
Britové s Iry s na dalších místech se seřadilo Němec-
ko (8,25), Francie (12), USA (26,5) a Itálie (33,25).

Přes absenci bodového zisku v té chvíli posledních
dvou Pohárech zůstalo na čele i nadále Švýcarsko
(55,5) před týmy SRN a Francie (53). Na dalších mís-
tech jsou Holandsko (48), USA (46,5). Itálie (40,5)
a Belgie (40). Další týmy mají již větší odstup a vede
je Irsko s 21,5 bodem, ale pro ně již bude velmi složi-
té získat, ve zbylých pěti kolech, potřebný počet bodů
k postupu do finále soutěže, které bude letos ve špa-
nělském Gijonu 24.-26. září.

Soutěži jednotlivců i nadále vévodí M. Fuchs se
7 body a mezi nejlepší koně se po CSIO Bratislava
dostali ELANDO R. Helsena a DEFI PLATIERE
V. Chimiri, kteří po dvou nulách mají celkově 6 bodů
a vyrovnali se tak CALVARO V W. Meligera, EL PAD-
RINO M H. Sprungera a RBG FINESSE E. Hendrixe.

Slovenské CSIO má za sebou další kapitolu
a v historii GP se jednalo již o 34 pokračování. Jakko-
liv i slovenská výkonnost nadále pouze pokulhává za
západní Evropou, rozhodně můžeme našim bývalým
kolegům a partnerům závidět prestiž, kterou si jejich
vrcholná soutěž vydobyla. Letos, kdy naše pořadatel-
ské trápení vyvrcholilo neschopností CSIO vůbec
uspořádat, o to více.

J. Jindra a SIRAH jsou současnou českou
reprezentační dvojicí číslo jedna. Po vítěz-
ství ve Velké ceně Tarpan s.r.o., byl velmi
dobrý i při Velké ceně Bratislavy a úspěš-
ných 14 dní zakončil vítězstvím při kvalifi-
kaci A soutěže v Chotýšanech.

Změna v Mělníku
JK Mělník oznamuje změnu rozpisu jezdeckých

závodů Cena Karla IV, které se budou konat 10.-12.
září. Ruší se sobotní soutěž č.9 -ST- plánovaná na
tento den jako poslední. Nově se vypisuje soutěž pro
sobotní poledne, která bude mít číslo 9 a bude jím
„Dvoufázové skákání 110/120“ s naprosto shodnými
parametry jako soutěž č.3. Sobotní časový plán se
pak následně mění takto: 12.00 hodin soutěž č. 9
(110/120), 14.00 hodin soutěž č. 7 (-L-), 16.00 hodin
soutěž č. 8 (-S-).

Světoznámý jezdec a legenda světové drezúry
R. Klimke zemřel 17. srpna ve věku 63 let. Příči-
nou úmrtí byl druhý srdeční infarkt, který ho postihl
právě když opouštěl nemocnici, kde byl hospitali-
zován kvůli předchozí srdeční příhodě.

Dne 1. srpna zemřel, ve věku 85 let, několika-
násobný účastník mistrovství republiky pan Josef
Hájek. Od loňského roku byl i držitelem Zlatého
výkonnostního odznaku ČJF za svoje vítězství při
mistrovství republiky v roce 1955.

Hřebčín Dollom pořádá
11. září prezentaci plemenného materiálu plemen
velšských pony a cob s následnou dražbou. Pořada-
telé přehlídky zvou srdečně všechny zájemce na
farmu Horse Way v Babicích u Mariánských Lázní.
Začátek v 10.00 hodin.
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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

Sirah ve formě
Na trůně mezi našimi skokovými koňmi se v letních

měsících opevnila 12letá klisna SIRAH. Ta po vítěz-
ství při Velké ceně Tarpan s.r.o. podržela Českou
republiku při reprezentačním startu na CSIO Bratisla-
va a již o další týden později se objevila i na startu
druhého kola kvalifikace soutěže A letošního ročníku
Sparta Cup 99.

Areál v Chotýšanech přivítal uchazeče o start při
podzimních CSI-B 14. srpna, kdy bylo na programu
druhé kvalifikační kolo. Prostředí chotýšanského areálu
a kvalitní dotace přilákaly opět tu nejlepší skokovou
společnost a nechyběli ani zástupci ze severní Moravy.

První zahajovací soutěž, určená účastníkům soutě-
že B (do 120cm)  patřila J. Skřivanovi s LABE JAME-
SEM, který o 1 sekundu porazil R. Chelberga v sedle
FRESKY. Z vítězství ve druhé soutěži se radovali
domácí, když P. Doležal jako jediný překonal s FLO-
RIDOU III parkúr do 130 cm bez tr. bodů. Hned za
ním se umístila Z. Zelinková s ROMINOU ze stáje
Bost, pro kterou byl start v Chotýšanech závěrečnou
přípravou na juniorské ME ve Švýcarsku.

Samotné kvalifikace pak nepostrádaly napětí.
V soutěži B (130) se dokázala čtveřice jezdců probo-
jovat do rozeskakování a nakonec se z vítězství rado-
val M. Matějka s LIPKOU UNIREN (Chomutov), který
byl výrazně rychlejší než další dva v rozeskakování
bezchybní J. Opatrná (LIPAN) z Hořovic a P. Doležal
(ASHLEY). Na čtvrtém místě skončil V. Tretera
s LUSSI a tomuto zástupci jižní Moravy patřilo i 5.
místo s RONOU.

Mezi nejlepšími koňmi v soutěži A (140) se o koneč-
né vítězství také rozeskakovalo. Z celkových 16 startují-
cích viděli diváci tři bezchybné výkony. Mezi těmito
třemi dvojicemi si nakonec s parkúrem, jehož obtížnost
poněkud komplikuje v Chotýšanech hlubší terén, nejlé-
pe poradila SIRAH s J. Jindrou. Ta byla opět výrazně
rychlejší než její, jinak také perfektní, soupeři M. Matěj-
ka (LINO J) a P. Doležal (FLORIDA III). Čtvrté místo
patřilo L. Chmelařovi (PRZEDSWIT XVI) z Písku, které-
mu rozeskakování uniklo o pouhou čtvrtinu tr. bodu za
překročený čas základního parkúru.

Finále Zlaté podkovy
Zlatá podkova patří již čtvrté desetiletí neodmysli-

telně k sezoně jezdců všestrannosti a spřežení. Její
další finále se v tradičním termínu konalo ve dnech
20.-22. srpna v Humpolci. V křížovce tratí se tentokrát
muselo zorientovat 70 jezdců všestrannosti, šest jezd-
ců dvojspřeží a tři čtyřspřeží.

Mezi mladými koňmi si nejlépe vedla SYMPATIKA
I. Konečné z Pegas Loučany. V soutěži stejné úrovně
určené však juniorům s názvem Bronzová podkova se
radovali zástupci hřebčínu Měník Humburky když zvítě-
zila J. Vobořilová s LITEROU před L. Vrtkem ml. na

Ta naše povaha česká
Už asi jiní nebudeme a je to tíha. Přečetl jsem si

ve Vašem časopise komentář Dr. Staňka k vydané
koncepci činnosti ČJF a je mi smutno. Nejde o obsah,
tomu v podstatě nelze nic vytknout, jde o záměr a ten
je přesně v souladu s naší současnou i minulou poli-
tickou scénou. Už ve čtyřicátém osmém jsme to pro-
hráli s komunisty jen proto, že se my „rozumní“ nedo-
vedeme dohodnout a dnes je to stejné . Je u nás moc
lidí, kterým jde o moc a o osobní prestiž, ale jen málo
takových, kterým jde o rozumný cíl, pro který jsou
ochotni skromně, trpělivě a obětavě pracovat  Přes-
ným dokladem této situace je i zmíněný článek, tento-
krát v malém jen na půdě ČJF.

Koncepci činnosti ČJF zpracoval prezident jako
námět pro širokou diskusi všech, kterým není osud
českého jezdectví lhostejný. Zpracoval jej v mimořád-
ně složitých podmínkách a Dr. Staněk jako člen legis-
lativní komise VV ČJF ví nejlépe, co všechno musel
nový VV řešit uprostřed rozjeté závodní sezóny, kdy
prezident vykonává téměř každý víkend funkci roz-
hodčího. Nechci být advokátem ing. Pecháčka a sám
mám mnoho kritických připomínek k práci VV ČJF,
ale ty říkám těm, kterým jsou určeny. Mám také
mnoho námětů jak zlepšit práci řídících orgánů ČJF,
napsal jsem již také několik stránek připomínek
a doplňků ke „koncepci“, ale pro to není v tomto časo-
pise dostatek prostoru a myslím si, že nejlepší způ-
sob, jak konstruktivně přispět k rozvoji jezdeckého
sportu u nás je poskytnout své náměty, připomínky
a nápady VV ČJF a k diskusi široké veřejnosti a tepr-
ve pokud nebudou přijaty v orgánech ČJF, přistoupit
ke kritice.

Dr. Staněk říká, že „zpracovat takovou koncepci
není složitý úkol“, ale proč jej tedy nezpracuje
a nepředloží, když k tomu má dokonce, jako člen
legislativní komise, to nejlepší pověření.

Vážím si Dr. Staňka pro jeho skutečně obětavou
práci při organizaci jezdeckých závodů, ale nemohu
souhlasit s jeho  způsobem diskuse nad problemati-
kou rozvoje jezdeckého sportu.

MONĚ (H. Heřmanice). Stříbrná podkova patřila loňské
mistryni ČR A. Krobotové s TRY WALT z JK Šumperk.

Vyvrcholením celých závodů byla Zlatá podkova.
Hned po prvním dni se vedení ujal letošní mistr ČR ve
skocích J. Hatla se SZIALENCEM z hřebčína Měník
Humburky. O celých deset bodů horší byl druhý
J. Krčmář se SIBIRSKEM (Hybrálec). Zatímco
J. Hatla nezaváhal ani při terénní zkoušce, J. Krčmář
byl pro neposlušnost vyloučen. Na druhé místo se tak
probojovala po bezchybném výkonu E. Kornalíková
s FUME. Na pořadí po dvou disciplinách nezměnil nic
ani parkůr. J. Hatla neinkasoval ani v parkuru. E. Kor-
nalíková sice shodila třikrát, ale její největší soupeř
J. Cipra s DUNDEE dokončil se stejným výsledkem
a musel se spokojit se třetím místem.

Mezi vozataji si nejlépe vedl J. Kohout z Denisa
Bratronice. Na toho nejvíce dorážel M. Martinec z JK
Čejkovice. Po shodném výsledku v drezúře a nule
v parkúru tak o vítězství v soutěži rozhodl Kohoutův
lepší maraton o pouhého 1,6 bodu. Třetí skončil
Z. Jirásek z JK Ronbousy.

Pro soutěž čtyřspřeží dorazili do Humpolce pouhá
tři spřežení, mezi kterými zvítězila celkem bezkonku-
renčně K. Kastnerová z JO Martin Moravský Krumlov.

Cena Radegastu
O víkendu 21.-22. srpna byl JO Slovanu Frenštát

pořadatelem 29. Ročníku Ceny Radegastu. Při účasti
jezdců z celé ČR se soutěže staly doménou jezdců
severní Moravy, kde zůstaly všechna vítězství.

V hlavní soutěži -ST- se představilo 22 dvojic.
K rozeskakování postoupilo pět jezdců. Zde již diváci
nulu neviděli a zvítězil opavský K. Lamich s CREDI-
TEM (4 tr.body). Druhý skončil jeho stájový kolega
J. Hruška (ÚSKOK), který sice absolvoval bezchybně,
ale byl penalizován 5 tr. body za překročení času. Na
dalších místech se umístili L. Masár (NEWPORT
NESTOR) z Baníku Ostrava, O. Merva (SHARON
GROZA) z Nazaret Ostrava a P. Vachutka (MONTY)
z Pegas Lázně Bohdaneč. Vítěz soutěže K. Lamich
charakterizoval obtížnost soutěže jako střední a kla-
dem bylo přísné změření dráhy rozeskakování, která
tak nutila všechny jezdce jezdit na čas a nezvýhodňo-
vala dvojice ze zadních pozic rozeskakování. -jge-

V Albertovci počtvrté
V sobotu 14. srpna se konalo již čtvrté finále Alber-

tovského letního kritéria. Čtyřkolové kriterium, které
probíhalo od dubna, přilákalo na start v kategoriích
4, 5 a 6letých koní téměř 80 dvojic.

Ve finále 4letých se rozhodovalo až po rozeskaková-
ní a zvítězil R. Šipoš - CHAWARA z Bukanýr Karviná.

Mezi pětiletými proběhla dokonce rozeskakování
dvě a nakonec na výšce 140cm zvítězil pouze díky
času D. Fialka s AUTONOMEM (Orfeus H.Bludovice).

V závěrečné kritériové soutěži šestiletých koní se
albertovští konečně dočkali a díky ziskům z minulých
kol zvítězil V. Holý s BARIÉROU.

Finálové odpoledne pak pokračovalo samostatný-
mi soutěžemi -S- a -ST-. V prvé soutěži zvítězil
V. Holý s QUINTETEM, který jako jediný překonal bez
chyb i rozeskakování. V závěrečné Velké ceně Alber-
tovce se do rozeskakování probojovala z deseti účast-
níků trojice V. Vrubel - KASTANĚTA, I. Višinka - AC
ATOM (oba Albertovec) a O. Merva se SHARON
GROZA. Tomu také nakonec patřilo prvé místo, když
inkasoval pouze 2 tr. body za překročení času.

V Albertovci se nyní již připravují na podzimní halo-
vou sezónu, která začíná 30. října.

Výsledky

CK Pegason Praha 
oznamuje nová telefonní čísla

Tel./fax: 02/414 71 099
Adresa zůstává beze změny

Frýdek-Místek 31.7.-1.8. stupň.obt. do 120 (11) 1.
Hrůzek J. - BÉVA (RIAS F-M), -L- (29) 1.Masár - REZNAK
(Baník), 2. Pletnicki - VÁH (Karviná), 3. Kubrický - KATHY
(Kubrický), -S- (19) 1. Romsyová - SLAVÍN (Pegas), 2.
Masár - REZNAK (Baník), 3. Kubrický - ALS AMIGO A
(Kubrický), -L+S- XXIX ročník Bezručova poháru (19) 1.
Romsyová - SLAVÍN (Pegas), 2. Masár - REZNAK
(Baník), 3. Kubrický - ALS AMIGO (Kubrický),
stupň.obt.do 100cm děti, jun. (26) 1. Hrůzek J. - MAX (F-
M), 4l. (20) 1. Sigmundová - LEJDY (H.Město), stupň.obt.
do 110 děti, jun. (23) 1. Janásová - MY LADY (Radvani-
ce), sen. (33) 1. Masár - CHERRI (Šilheřovice).

Heroutice 31.7. -Z- 4l., děti + jun. (28) 1. Holíková -
RITA (Ramiro), -ZL- (24) 1. Křížová - ORKÁN (Neveklov),
-L- (9) 1. Perníček - VANDA (Heroutice), 2. Šafratová -
LAURA (Louňovice), 3. Zvára - VARINA (Ostrov), KMK -
ZL- (15) 1. CARTOUCHE - Hošák (Mustang Havířov), -L-
1. AMANDA LEAR - Doležal (Sparta s.r.o.), -S- (3) 1.
VANDA - Perníček (Heroutice) kom. V. Hruška.

Doubravice 1.8. dvouf.sk. 100/100 (41) 1. Čada -
GARGAMEL (Teplice), dvouf.sk. 110/110 (42) 1. Čada -
HUMOR (Teplice), -L- (18) 1. Chýle - ROMMEL (Zákupy),
2. Čada - TANGO (Teplice), 3. Koželuh - FOR (Louny).

Heroutice 4.8. dvouf.sk. 100/110 1. odd. (36) 1.
Vondráček - CHERRY (Tarpan s.r.o.), 2.odd. (28) 1. Jirá-
sek - DINIS (Ostrov), dvouf.sk. 110/120 (43) 1. Plimlová -
VENDULA (Poříčí), -S- (11) 1. Poláková - ANGE (Líšnice),
2. Šafratová - LAURA (Louňovice), 3. Perníček - SYLVA
(Heroutice)

Svoboda n.Úpou 7.8. -ZM- 1. David - ČAKRON
(Hořice), -Z- 1. Myška - RIVIERA (Měník), -ZL- 1. Sed-
láček - MELODIE (Černožice), -L- 1. Zolman - FROKA
(Rychnovek), 2. Hamplová - KASPA (Starý Ples), 3.
Pejosová - NANCY (Trutnov) MVČo děti 1. Pejosová -



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

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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Od poslední nabídky se prodalo ze stáje 15 koní za průměrnou cenu 50 000 Kč

Nabízíme čtenářům přehled zvířat ke koupi

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. 233 Visconsin kl. hnd. 11.6. 1991 169 Visconsin 129 Mykonos
8. Mentha-K kl. hnd. 2.5. 1993 162 Merian 93 North Star VI
9. Copacabana-K kl. ryz. 21.5. 1993 163 Comero 197 Przedswit XVI
10. Epona-K kl. hnd. 5.6. 1993 168 Ermitaž 185 Polydor
11. Adagio-K kl. hnd. 20.8. 1993 160 Admirand Tercetta
12. Perugia-K kl. ryz. 25.3. 1994 158 Anno 152 Przedswit XIII
13. Nanna-K kl. ryz. 13.4. 1994 157 Anno 84 North Star VI
14. Venetia-K kl. hnd. 14.4.1994 163 Amoural 195 Veronal
15. Modana-K kl. ryz. 21.4. 1994 163 Anno 180 Mykonos
16. Village-K kl. hnd. 18.5.1994 168 Amoural 202 Veronal
17. Portana-K kl. hnd. 8.6. 1994 163 Amoural 185 Polydor
18. Narette-K kl. hnd. 15.6. 1994 158 Amoural 93 North Star VI
19. Livorna-K kl. hnd. 20.6. 1994 171 Amoural 201 Lucie
20. Diana-K kl. ryz. 13.8. 1994 158 Anno 96 Diktant I
21. Kalifa-K kl. isab. 6.2. 1995 158 Comero 1325 Libanon

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

22. Anonce-K kl. ryz. 23.4.1995 164 Anno 84 North Star VI
23. Erna-K kl. hnd. 8.5. 1995 163 Ermitaž 221 Visconsin
24. Elida-K kl. hnd. 31.5. 1995 168 Ermitaž 201 Lutz
25. Asmara (Sh-ar.) kl. 30.6. 1995  159   Basco-o,Bajan s.v.   5-724 Azalka
26. Copyright-K kl. ryz. 23.2. 1996 157 Comero 197 Przedswit XVI
27. 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. Cantatus-K val. hnd. 27.4. 1995 156 Comero 184 Tango
6. Cargo-K val. ryz. 24.5.1995 156 Comero 219 Grantast
7. Aguti-K val. ryz. 12.6. 1995 162 Anno 194 Granada-K
8. Aprioro-K val. ryz. 14.7. 1995 162 Anno 96 Diktant I
9. Appiani-K val. ryz. 17.8. 1995 159 Anno 18 Przedswit X
10. Civis-K val. ryz. 21.8.1995 161 Comero 227 Vigneta-K
11. Andy-K val. ryz. 16.9. 1995 158 Anno 78 Diktant 1
12. Caliban-K hř. ryz. 3.3.1996 161 Comero 135 Libanon
13. Elorus-K hř. hnd. 26.4. 1996 168 Ermitaž 232 Landino
14. Erben-K val. hnd. 8.5. 1996 162 Ermitaž 220 Blatec II

●● Zkušený trenér, bývalý reprezentant, nabízí majitelům jezdeckých koní jejich výcvik,
základní i speciální, v ideálním jezdeckém středisku Pecínov u Prahy. Pastviny, terén,
krytá hala. Tel.: 0301/22 194.

●● Prodám běl., val., 8l., o: Lopez, parkur -L-, spolehlivý i k dětem. Tel.: 0602 702 024.
●● Prodám tm.hd., hř., 6l., o: 387 Arras, parkur -L-, spolehlivý. Tel.: 0602 702 024.
●● Nabízíme kval. ustájení koní - 40 km na sever od Prahy. Písková jízdárna, 2ha výběh. Zákl.

cena 3 000,- měs. Osobní jednání. Tel.: 0411/87 11 88.
●● Prodám 3l. val. ČT, hd., o: Landruf, m: po Libero, skok. Předpoklady, hodný. Tel.: 0328/43

24 01.
●● Prodám kl. ČT, 11 l., líbivý dámský kůň, výkonnost skok -L- po P X-83, z Kotvy po Servátor

51. 100% zdravá, vhodná pro rekreační ježdění a do chovu. Cena 45 000,- Kč. Tel.: 0204/66
51 47.

●● Prodám 4l. klisnu po Ascot, 176cm, zdravá, na drez., hodná k dětem. Cena 45 000,- Kč, při
rychlém jednání sleva. Tel.: 0618/87 02 58 - Němcová.

●● Prodám 4l. val. ČT, mohutný ryzák, ve výcviku. Tel.: 0329/78 60 80.
●● Nabízíme ustájení v novém areálu 12 km od Prahy po D 1. Boxy, výběhy, písková i travna-

tá jízdárna, celodenní ošetřovatel, možnost výcviku jezdce i koně. Tel.: 0602 61 76 41,
0603 51 85 10, 0204/63 76 15.

●● Farma v blízkosti Prahy zaměřená na chov a testaci sportovních koní a agroturistiku při-
jme zaměstnance - nutná praxe, cvičitel. a řidič. průkaz vítán. Ubytování, stravování zajiš-
těno. Nabídky s přehledem dosavadní praxe prosíme na adresu redakce.

●● Přijmu ošetř. ke koním s praxí, možnost ubyt. - Praha vých. Tel.: 02/70 31 19,
0602 38 69 05.

●● Ustájíme koně Pha-Úvaly, celodenní péče, krytá hala, výběhy, MHD, cena 3 500 Kč. Tel.:
02/67 19 31 57-8.

●● Stáj Pavlin Dvůr, Mimoň hledá zkušeného ošetřovatele - jezdce ml. parkurových koní. Tel.:
0602/61 11 07.

●● Levně prodám tepl. klisny (od 3 let) a dále hříbata z kvalitního chovu. Tel.: 0301/79 32 21
nebo 0602 11 66 75.

●● Prodám autobus ŠL 11 na přepravu šesti koní, nový motor - najeto 35 000 km, velmi dobrý
stav, GO řízení a brzd, nové AKU, nová rampa, GO podlahy, klimat. u koní, radiopřehr.,
zaplaceno povinné ručení, STK + emise do 3/2001. Nástavba orig. Karosa Vysoké Mýto.
Čtyři lůžka pro doprovod. Cena dohodou. Tel.: 02/99 13 431 nebo 0603 74 55 78.

●● Firma Equiservis přijme muže na místo řidiče-skladníka-prodavače. Nutná znalost jezdec-
kých potřeb, ŘP B, trestní bezúhonnost. Tel.: 0602 224 744, O2/54 75 96, pí Ciprová.

ODBORNÝ VÝCVIK KONÍ A USTÁJENÍ 
- JEZDECKÉ STŘEDISKO TURSKO

● Od remonty do provozu i sportu, korektury koní a jezdců, příprava na
zkoušky, závody apod.

● Výuka základů i na školních koních. Trenéři s mezinárodní licencí.
● Krytá jízdárna. Praha - západ, MHD. Česky německy, anglicky. Ustáje-

ní 3000,- + náklady.

Rozsah výcviku dle dohody. 
Podrobnosti a ceníky pouze osobně po objednání, 

popř. zkušební lekci. Info: česky 
tel.: 0602 35 89 52, jiné jazyky tel.+fax: 0205/78 61 41.

LIBERO (Trutnov), jun. 1. Brožková - DELi (Roudni-
ce).

Kladno 7.-8. 8. Stupň.obt. do 120 (30) 1. Vondráček -
JOHN BAAR (Tarpan ), -L-(38) 1. Vondráček - NELSON
(Tarpan), 2. Buben - VALERIE (Švarc Rádlo), 3. Lasabo-
vá - BALETKA (Vaňha), -S- (22) 1. Zelinková - KRIS KEN-
TAUR (Bost), 2. Pecháček - MORNING STAR STING
(Pecháček), 3. —Pecháček - FINN KOREA (Bruntál), -L-
(27) 1. Drahota - EROTIKA (Loděnice), 2. Hatla - SAHIB
KUBIŠTA (Měník), 3. Macánová - LISETTE (Most), -L+L-
Kladenský pohár B (21) 1. Drahota - EROTIKA (Jež Lodě-
nice), 2. Vondráčková - GRANTS (Tarpan), 3. Daněk -
QUENTIN (Wrbna), -S- (24) 1. Pecháček - FINN KOREA
(Spolfinn), 2. Pecháček - MORNING STAR STING
(Pecháček), 3. Zelinková - BEIBUT (Mělník), -S+S- Kla-
denský pohár A (13) 1. Pecháček - MORNING STAR
STING (Pecháček), 2. Pecháček - FINN KOREA, 3.
Pecháček - FINN VAL (oba Bruntál), -ST-(10) 1. Pechá-
ček - FINN KOREA (Bruntál), 2. Hatla - PRATER (Měník),
3. Koželuh - MARIO (Louny), 4. Zelinková - BEIBUT (Měl-
ník), 5. Zelinková - ROMINA (BOST).

Mariánské Lázně 7.-8. 8. -Z- koně 1.a 2.rokem, děti +
jun. (23) 1. Pěchouček - DUKE (Tachov), -ZL- (22) 1. Jus-
tin - SHANTE (Bost), -L- (23) 1. Nágr - LIZETTE
(Mar.Lázně), 2. Kočík - DICK (Cyklon), 3. Jindra - MANA
KENTAUR (Sp.Poříčí), KMK -ZL- (19) 1. SIR ALME -
Luža (JK Plzeň), -L- (15) 1. SYDNEY 2000 - Doležal
(Sparta s.r.o.), 2. MARYLINE - Pěchouček (Tachov Tiso-
vá), 3. BOHEMIA - Švec (Nová Amerika), -S- (11) 1. DICK
- Kočík (Cyklon), 2. MANA KENTAUR - Jindra (Sp.Poříčí),
3. ANGLIE - Nágr (Mar.Lázně) kom. J. Pellar, -S- (20) 1.
Dohnal - FRÜHESCH-2 (Úněšov), 2. Balcarová - MAKE-
BO (ČJK), 3. Krpela - ASTOR (Němčovice), -S- (16) 1.
Matějka - LIPKA UNIREN (Chomutov), 2. Luža - MORAVA
(Němčovice), 3. Švec - VYŠEHRAD (Nová Amerika),
dvouf.sk. 120/130 (21) 1. Nágr - LIZETTE (Mar.Lázně), 2.
Bardonová - DENDY (Bardonová), 3. Balcarová - MAKE-
BO (ČJK), -ST- (12) 1. Doležal - ROMANO 42 (Sparta
s.r.o.), 2. Dohnal - FRÜHESCH-2 (Úněšov), 3. Švec -
VYŠEHRAD (Nová Amerika), 4. Matějka - LIPKA UNIREN
(Chomutov), 5. Daněk - FERISON (Schneider).

Albertovec 7.8. dvouf. sk. 100/110 4l. (21) 1. Kutlá-
ková - ASTRA, děti + jun. (10) 1. Konvička - GIACOMO,
koně 1.rokem (6) 1. Bajnar - CARRNA MARTEX,
dvouf.sk. 110/120 4l. (19) 1. Šipoš - CHAWARA, 5l. (27)
1. Pletnicki - RONY P, ost. (28) 1. Vítková - CIVIK, -L- 5l.
(19) 1. Masár - MGT DIAS, 6l. (12) 1. Hruška - RWANDA
HUGEMANN, jun. (4) 1. Višinková - CHARLIE, ost. (16) 1.
Humplík - JODID OIL TEAM, -S- 6l. (6) 1. Bajnar - MGT
GOLD RIVER, ost. (13) 1. Vítková - INTRIGA, 2. Vrubel -
DÉMON, 3. Holý - QUINTET.

Štiřín 7.8. -Z- (58) 1. Holíková - RITA (Ramiro), -ZL-
(54) 1. Chomátová - SUND (St.Boleslav), -L- (22) 1. Plim-
lová - VENDULA (Poříčí), 2. Kamínek - CINDY (Uhříně-
ves), 3. Pavelková - FANFAN (Poděbrady).

Slavkov u Brna 8.8. -Z- (28) 1. Sedláčková - SIHA-
NUK (Tlumačov), post.obt.do 110 (34) 1. Ciner - SALLY
(Fors), -ZL- (32) 1. Dobrovolná - JURÁŠEK (Fors), -L-
(12) 1. Sobolová - LOPEZ-27 (Very Brno), 2. Štěrba -
VENDETA (Vyškov), 3. Holubářová - CARMEN (Slavkov).

Chotýšany 14.8. -L- (28) 1. Skřivan - LABE JAMES
(Manon), 2. Chelberg - FRESKA (Žižka), 3. Drahota -
JAZA (Opatrný), -S- (11) 1. Doležal - FLORIDA III (Chotý-
šany), 2. Zelinková - ROMINA (BOST), 3. Chmelař -
PRZEDSWIT XVI (Písek), -S- (34) 1. Matějka - LIPKA
UNIREN (Chomutov), 2. Opatrná - LIPAN (Opatrný), 3.
Doležal - ASHLEY (Chotýšany), -ST- (16) 1. Jindra -

SIRAH (Sp.Poříčí), 2. Matějka - LINO J (Chomutov), 3.
Doležal - FLORIDA III (Chotýšany), 4. Chmelař -
PRZEDSWIT XVI (Písek), 5. Doležal - BERCY (Chotýša-
ny).

Němčovice 14.8. -ZM- děti (6) 1. Straka - MISS (Něm-
čovice), 4l (7) 1. Krpela - OHAIO (Němčovice), dvouf.sk.
100/110 (31) 1. Hlaváčková - WELS, -ZL- (39) 1. Černý -
LIBAR, -L- (19) 1. Krpela - ASTOR (Němčovice), 2. Ment-
líková - BARMA (Úněšov), 3. Hlaváčková - GRAPPA.

Albertovec 14.8. Finále letního kritéria Dvouf. sk.
100/110 4l. (13) 1. Šopíková - DARILA (H. Město),
děti+jun. (6) 1. Kincl - LION (H.Město), koně 1. rokem (5)
1. Holý - KAMILA A (Albertovec), dvouf.sk. 110/120 4l.
(13) 1. Holý - ANATOL (Albertovec), 5l. (19) 1. Vrubel -
AQUINO A (Albert.), ostat. (17) 1. Živníček P. - JERMETI-
EU (Hradec n.M.), -L- 5l.(19) 1. Šipoš - SULIKA (Karviná),
6l. (11) 1. Fialka - GOLDBERG (H. Bludovice), jun. (5) 1.
Bajnar - GOLD RIVER (MGT Ostrava), ost. (6) 1. Masár -
REZNAK (Baník), -S- 6l. (6) 1. Fialka - GOLDBERG (H.
Bludovice), ost. (12) 1. Holý - QUINTET (Albert.), -ST-
(10) 1. Merva - SHARON GROZA (Nazaret), 2. Višinka -
AC ATOM,3. Vrubel - KASTANĚTA (oba Albert.), 4. Vítko-
vá - INTRIGA (Vítková), 5. Vrubel - DÉMON (Albert.).

Nový Dvůr u Brna 14.8. -Z- (32) 1. Kupsa - URAN
(Bořitov), -ZL- (40) 1. Kutková - OR (Pravlov), -L- (25) 1.
Pospíšilík - DILLY, 2. Urban - WINNY (oba Pospíšilík), 3.
Baloun - VAGAR (Baloun), -S- (12) 1. Pospíšilík - DILLY
(Pospíšilík), 2. Smékal - KORIANDR (Smékal), 3. Daněk -
GORDON (Pospíšilík).

Šaratice 15.8. -Z- (25) 1. Přibyl - VARPA (Drásov), -
ZL- (23) 1. Sobolová - VERY (Very), -L- (7) 1. Sobolová -
VERY (Very), 2. Slušný - SPORTLAND (Mohelníková), 3.
Růžička - SIRIUS (Rufa).

Milotice n.Bečvou 15.8. -ZM- 4l. (15) 1. Lacina -
KALIF (Horník), stupň.obt.do 100 děti+jun. (17) 1. Hrůzek
- BÉVA (F-M), sen. (35) 1. Dziatková - BROKÁT (Hrabo-
vá), dvouf.sk. 110/120 jun. (13) 1. Ondryáš - KLÉLIA
(Frenštát), sen. (38) 1. Konečná - SIMPATIKA (Loučany),
-L- (15) 1. Složil - VEGET OLD (Oldřichov), 2. Kubrický -
DRAK (Kunín), 3. Doležalová - QUONIAM III (Troubky).

Loučeň 15.8. -ZM- 4l. (30) 1. Macek - LORD HEROLD
(Macek), děti (13) 1. Nosková - PERLA (Nosek),
dvouf.sk. 100/110 1.odd. (53) 1. Chomátová - SUND
(St.Boleslav), 2.odd. (54) 1. Sloupová - LIMIT (Hlaváč),
dvouf.sk. 110/120 1.odd. (39) 1. Pohořelá - DUNKA
(Konwest), 2.odd. (37) 1. Vacek - CHRISTO (Vacek).

Kladno 21.8. -Z- (10) 1. Půlpán - SARIELA (Avarus
Brno), -ZL- (6) 1. Půlpán - CISKO (Avarus Brno), KMK -
ZL- (12) 1. PINOT GRIGIO - Olšák (Havířov), -L- (7)
1.CASTNĚTA-D - Vantroba (Vidovice), -S- (4) 1. Hadžia -
CANTUS (Tarpan), kom. J. Šíma.

Frenštát 21.-22.8. stupň.obt. do 120 (47) 1. Živníček
P.-  JERMETIEU (Gladiš), stupňovaná obt. do 120 (31)
1. Humplík - MANDY CIMINGA (Op.Kateřinky), -S- (48) 1.
Masár - REZNAK (Baník), 2. Hruška - ÚSKOK (Op.Kat.),
3. Šoupal - GRANA ARGENTINA (I.SPZ Pardubice), -ST-
Cena Radegastu (22) 1. Lamich - CREDIT, 2. Hruška -
ÚSKOK (oba Opava Kat.), 3. Masár - NEWPORT
NESTOR (Baník), 4. Merva - SHARON GRÓZA (Nazaret),
5. Vachutka - MONTA (Bohdaneč), jezdecký poker (10)
1. Hruška - RAMÍR FERAM (Op.Kat.).

Humpolec 20.-22.8. Finále Zlaté podkovy všestran-
nost Soutěž nadějí -Z- (17) 1. Konečná - SYMPATIKA
(Pegas Loučany), Bronzová podkova -Z- (17) 1. Vobořilo-
vá - LITERA (Měník), Stříbrná podkova -L- (19) 1. Krobo-
tová - TRY WALT (Šumperk), 2. Broža - VIMI K (Hostomi-
ce), 3. Málek - NIGES (Stolany), Zlatá podkova -S- (15) 1.
Hatla - SZALENIEC (Měník), 2. Kornalíková - FUME
(Hostomice), 3. Cipra - DUNDEE (Pilníkov), dvojspřeží (6)
1. Kohout (Bratronice), 2. Martinec (Čejkovice), 3. Jirásek
(Robousy), čtyřspřeží (3) 1. Kastnerová (M.Krumlov).

Plzeň-Bory 20.-22.8. Velká cena Plzně v drezúře -Z-
(11) 1. Zajíčková - NIKI (Troja), -JU 93- (23) 1. Titová -
REJTING (Třeboň), -JJ 93- (15) 1. Titová - REJTING
(Třeboň), -JJ 97- (9) 1. Koblížková - ARIE (Hlinovská), -
JD 97- (17) 1. Koblížková - ARIE (Hlinovská), - YJ 98- (4)
1. Charvátová - DREAM DANCER (Panská Lícha), v sou-
těžích -Kür SG-, -SG-, -I 1- , Kür I 1 a SG+I 1 vždy 1. H.
Žižková - POZOE (Žižka Praha).

Kladno 22.8. dvouf.sk. 100/110 (51) 1. Vondráček -
JOHN BAAR (Tarpan), dvouf.sk. 110/120 (53) 1. Vondrá-
ček - JOHN BAAR (Tarpan), -L- (23) 1. Nováková -
MARIO (Louny), 2. Vondráček - NELSON (Tarpan), 3.
Vávra - MAGNET (Svinčice).


