
ním hřebčíně FLYING a SEVERAL. Rakuša-
novi H. Riedlovi na plnokrevném FOXY, který
se utkal s naším J. Hatlou při loňském šampi-
onátu mladých koní ve Francii, v Humpolci
štěstí nepřálo a soutěž pro zranění koně
nedokončil. V ČR podruhé byla Italka S. Baz-
zani, která dorazila se svým kolegou A. Basili-
co.

Tito všichni jezdci přijeli do Humpolce
k soutěži CCI**. Mimo ní však proběhla i CIC*
za účasti dalších jezdců z Maďarska
a Rakouska a i národní -ZL-. Suma sumárum
tak připravili organizátoři a soutěžící divákům
program tří soutěží s celkovým počtem 67
startujících dvojic (-ZL- 31 startujících, CIC* -
18, CCI** 15 a další tři jezdci se zúčastnili
pouze národního šampionátu na úrovni
CCI**).

Nejvíce pozornosti však na sebe pochopi-
telně poutala mezinárodní soutěž CCI**, která
byla současně seniorským šampionátem.

Taras nezklamal
Již v loňském roce naznačila R. Marková

a bělouš TARAS (Remark Poříčí), že by mohli
zaútočit na vyšší mety. Vedle vítězství v CCI*
Kolesa 2000 si nejlépe z našich vedla dvojice
i při podzimním CCI* Karlovy Vary, kde se
rovnocenně postavila po bok zkušeným
zahraničním matadorům.

Letos postoupil TARAS o kategorii výše. Po
drezurní zkoušce se sice ujali vedení jezdci ze
zahraničí Rakušan H. Riedl (FOXY) a Ital A.

Basilico (TRISTAN GEM),
ale naše dvojice J. Hatla
(ANKER) a R. Marková
(TARAS) jim se shodným
výsledkem byla na třetí
pozici těsně v patách.

J. Hatla se v mistrovské
soutěži ocitnul doslova na
poslední chvíli. Jeho jed-
nička SZALENIEC měl pro
nedávné těžké CCI***
Luhmühlen volno. Místo
pro J. Hatlu se však neče-
kaně uvolnilo v sedle
ANKERA, jehož jezdec
J. Kadavý (JK Smrček) si
při nešťastném seskoku
z koně, v týdnu před šam-
pionátem, zlomil nohu.
Sportovně nabídl připrave-
ného ANKERA J. Hatlovi
a soutěž pak sledoval z tri-
buny o berlích.

Sobotní terénní zkouška
byla poměrně velkým
sítem pro zahraniční dvoji-
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PROSTĚJOV

R. Marková - TARAS, mistryně ČR 2001 ve všestrannosti

Mistrovské tituly ve všestrannosti se rozdě-
lovaly v rozmezí 14 dní. Senioři bojovali
o medaile tradičně v rámci CCI** Humpolec
a děti, junioři a mladí jezdci se mistrovsky
utkali v Pardubicích.

CCI** Humpolec
I když tropické počasí konce letošního čer-

vence mohlo vystrašit leckterého příznivce
všestrannosti, obavy z kolabujících jezdců
a koní byly liché. Ve dnech 27.-29. července
vládlo v Humpolci příjemné letní počasí. Tro-
pické teploty spolehlivě eliminovala vodou
nasáklá půda humpoleckého závodiště, tolik
náchylná k podmočení. Předchozí deště
nadělaly pořadatelům mnoho starostí a nebýt
drastické změny počasí, kdo ví, jak by to
s letošním CCI dopadlo. Takto však byla, až
na několik úseků ve steeple chase, půda
téměř ideální.

Mezinárodní punc dodával letošnímu Hum-
polci tradičně rakouský rozhodčí P. Wagner
a jeho kolega J. Paar a dále osm zahraničních
jezdců soutěže CCI** z Rakouska, Nizozemí,
Itálie a Maďarska.

V CCI** na sebe nejvíce pozornosti poutal
maďarský olympionik z Atlanty a trenér
maďarských juniorů T. Herzegfalvi na BAJ-
NOK, ale třetí veterinární kontrola ukončila
jeho humpolecké soutěžení. Vedle něho pak
Holanďanka W. Schlimmer, která je spolu se
svojí matkou v Čechách jako doma a v Hum-
polci předvedla dva koně odchované v Národ-

Dvakrát CSIO
Skoková reprezentace má za sebou první

letošní pohárovou zkušenost při CSIO v Buda-
pešti a Bratislavě. I když to tak na jaře nevypa-
dalo, disponuje současný lídr skokové repre-
zentace Z. Goščík kvalitním týmem. Výsledky
z obou závodů dokázaly, že se po letech
můžeme opět začít těšit i na týmový úspěch.
Rozvržení sil v českých stájích výrazně posílil
návrat koní stáje Bost do ČR a angažmá Z.
Žíly, silnou stáj vybudoval P. Doležal a A. Opa-
trný a mezi čtvrtým jezdcem do týmu si může
reprezentace vybírat z dalších zkušených jezd-
ců jako je J. Skřivan nebo M. Matějka.

CSIO Budapešť
Prvním kolem tradičního „oficielního“ turné

bylo CSIO Budapešť, které se konalo 2.-5.
srpna. Podle nominačního plánu se do Maďar-
ska vydala čtveřice A. Opatrný (ABC JESSI-
CA, ABC ANDOLPH WEPOL), Z. Žíla (KRIS
KENTAUR, COLUMBIA EQUISTRO), P. Dole-
žal (BEACH GIRL, LE CORDIAL’S) a J. Skři-
van (QUAYANE ORLING, LABE JAMES CAC
LEASING). Z ČR cestoval i R. Chelberg
(FRESKA, AKTIV), který startoval za USA.

Vlna tropických veder zasáhla i hlavní město
Maďarska a čeští koně navíc trpěli při ustájení
v hale, kde bylo téměř nedýchatelno, což znač-
ně zvýšilo náročnost tradičně obtížného konkú-
ru. CSIO Budapešť se tak skutečně stala díky
počasí i obtížnosti soutěží v letošním roce
zatím pravděpodobně nejtěžší mezinárodní
zkouškou české skokové reprezentace.

Již první soutěže však potvrdily, že čeští
jezdci mají současně velmi dobrou pozici
a dokumentovala to umístění všech jezdců
v zahajovacích soutěžích. V prvé (130/140)
byl Z. Žíla na KRIS KENTAUR osmý a ve
druhé (140) s COLUMBIA EQUISTRO dokon-
ce druhý. Zde se navíc umístili i další naši
P. Doležal s BEACH GIRL sedmý,. J. Skřivan
s LABE JAMES CAC LEASING devátý a
A. Opatrný na ABC JESSICA jedenáctý, což
naznačilo vyváženou výkonnost celého týmu.

Do Maďarska dorazila k velmi kvalitně při-
pravenému turnaji tradičně elita ze zemí cent-
rální Evropy. Nechyběla „hildonská“ Bulharka
S. McIntosh a R. Raitchev, polský šampioná-
tový tým z ME a pochopitelně celá maďarská
reprezentace v čele s J. Turim. Ze západu
pak vyslalo družstva Německo, Francie, Bel-
gie, Itálie, Švýcarsko, Švédsko a Rakousko.

V dobrých výsledcích pokračovali naši jezd-
ci i v pátek, kdy naši výpravu ozdobil A. Opa-
trný a ABC JESSICA vítězstvím v první kvalifi-
kaci malé rundy.

Senzace na dosah
Po ní však přišel Pohár národů a v sezóně

2001 první vystoupení českého týmu. Češi po
hubenějších letech, i když právě v Budapešti
se dařilo i vloni, dokázali nejen postoupit do



Děti na olympiádě
Jak jsme informovali v minulém Jezdci naši

nejmladší reprezentanti ve všestrannosti vyra-
zili ve dnech 23.-26. července do polského
Lešna k celopolské dětské olympiádě sportů.
ČR zde reprezentovali B. Doušková (LADY)
a K. Fulínová (JARIN) z JK Poříčí n.S. a L.
Musilová (HARUN 8) a D. Musil (JUNICA)
z Glod Čejov. Vedoucím výpravy byl J. Grodl,
který pro Jezdce poskytnul tyto informace:
„Účast na této zahraniční soutěži byla prvním
vyvrcholením naší soustředěné práce s nej-
mladšími jezdci. Dosažené výsledky jsou
velmi pro nás lichotivé a tak věřím, že se při
přípravě ubíráme dobrým směrem.

Areál v Lešně není nijak luxusní a působil
na nás poněkud obyčejně. Po deštích v počát-
cích letošního léta byla navíc půda velmi těžká
a tak jsem s napětím očekávali jak si jezdci se
soutěží poradí.

Na startu dětské soutěže (úrovně -Z-) se
postavilo 29 dvojic. Naši jezdci byli jediní
zahraniční účastníci a i proto jsme byli rádi, že
jsme se zásluhou B. Duškové na LADY ujali
hned po drezúře vedení. Naše jezdkyně si
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ce a z osmi tři, (resp. po 3. veterinární kontro-
le čtyři), soutěž po druhém dni ukončily.

V terénu si tak nejlépe vedli naši. Jako jedi-
ná s úplnou nulou dokončila R. Marková,
která se tak ocitla na čele CCI**. Druhý nej-
lepší byl v terénu S. Vrtek na SKIEN s nepatr-
ným 0,4 tr. bodem a dále pak s drobnými
penalizacemi za čas S. Bazzani (IMPACT)
z Itál ie, J. Hatla (ANKER) a P. Sůrová
(NIGES). Další jezdci již získali více bodů.

Na trati CCI** se však pohybovali ještě
další tři jezdci startující „jen“ v národním šam-
pionátu. Z nich podal nejlepší výkon S. Vrtek
na VALDE MARI, který dosáhl v terénu dru-
hou naprostou nulu a v mezinárodní soutěži
by se ocitl mezi nejlepšími. Závod tak byl
napínavý do samotného závěru.

V neděli si pak již celkové vítězství nene-
chala ujít R. Marková a TARAS (1 chyba),
která tak získala i zlatou medaili pro nejlepší-
ho jezdce všestrannosti roku 2001. TARAS
tak ukázal, že je skutečně koněm s nejvyššími
ambicemi a po loňských úspěších v jedno-
hvězdičkových soutěžích postoupil o kategorii
výše.

Druhá skončila Italka S. Bazzani na
IMPACT před J. Hatlou - ANKER. Ten se stal
držitelem stříbrné medaile a bronz skončil na
krku S. Vrtka na SKIEN, kteří byli v CCI čtvrtí.
Bramborová medaile a páté místo v CCI zbylo
na P.Sůrovou na NIGES (Kolesa).

V soutěži CIC* patřila prvá dvě místa čes-
kým jezdcům R. Dvořákové na VADAMA a
P. Verešovi na PAMELA, kteří byli lepší než
Rakušan A. Riedl s GHOST LODGE BOY
a Maďar B. Kalcinger (ROLETTI). V národní
soutěži -ZL- pak překvapivě těsně zdolal
J. Hatlu s HALICZ (Měník) K. Polák na
HAMLET (Kocanda).

CCI** Humpolec nabídla divákům velmi
kvalitní podívanou s tradičně dobrou organiza-
cí na krásném a přehledném závodišti, i když
i letošní ročník připomínal neustálý Damoklův
meč, který nad humpoleckými pořadateli
v podobě deště stále visí. Česká vítězství se
pak v Humpolci již stávají téměř samozřej-
mostí.

R. Fiala - IDOOL (Leon Blatná) zaujímá
mezi českými mladými jezdci zcela suve-
rénní pozici -foto běl-

J. Hatla - ANKER

své vedoucí postavení udržela i po crosu, kde
byl naopak nejlepší další náš jezdec, teprve
12 letý D. Musil na JUNICA. Bohužel jediná
chyba v závěrečném parkuru stála naší jezd-
kyni vítězství, ale i tak je konečné třetí místo
pro B. Douškovou velmi pěkným úspěchem.
K. Fulínová na JARIN byla celkově osmá,
L. Musilová s HARUN 8 jedenáctá a D. Musil
na JUNICA čtrnáctý.“

Po účasti našich mladých mil i taristů
v rakouském Neumarktu, kde byla J. Voboři-
lová s LITEROU z padesáti startujících
sedmá, má tak na svém kontě naše mladá
generace jezdců všestrannosti další úspěšnou
mezinárodní zkušenost. Doufejme, že v tomto
trendu budou jezdci pokračovat i při plánova-
ném podzimním startu v polském Drzongově
ve dnech 21.-23. září.

Militaristické Pardubice
Závodiště v Pardubicích začíná být v soutě-

žích všestrannosti jako doma a po 12. srpnu
má za sebou další důležitou zkoušku. Od
pátku 10. srpna zde probíhal národní šampio-
nát v kategoriích dětí, juniorů a mladých jezd-
ců, v rámci kterého byla vypsána i mezinárod-
ní CIC*. K té se nakonec, přes slibovanou
účast několika zahraničních ekip, dostavili
pouze jezdci z Polska.

Tentokrát si počasí s pořadateli opět trochu
pohrálo a vydatný déšť pátečního rána zkom-
plikoval nejen zahajovací drezury. Po první
soutěži musel být drezurní obdélník dokonce
přemístěn. Těžší terén však také ztížil terénní
zkoušku a spolu se zařazením některých
obtížnějších skoků to byla pravděpodobně
i hlavní příčina mnoha nedokončení.

Sportovně technické podmínky předepsaly
mladým jezdcům soutěž úrovně CIC*, junio-
rům soutěž úrovně -L- a dětem úrovně -Z-.
Všechny soutěže pak byly zároveň otevřeny
dalším startujícím. Těch se do Pardubic dosta-
vilo celkem 84.

V -Z- byla účast největší a zde se utkalo 39
dvojic. Z této plejády jezdců však jen čtyři
dvojice bojovaly o dětský titul mistra ČR. Ten
nakonec získala po nejlepší drezúře a bez-
chybném crosu i parkuru B. Doušková na
LADY (JK Poříčí n.S.) před P. Pejřilovou
- LESTER (HJK) a L. Černou (MILLIARD)
z Jantar s.r.o. Pro B. Douškovou je lichotivé
i celkové umístění v soutěži -Z-, kde mezi nej-
zkušenějšími matadory (zvítězil J. Hatla na
ELEKTRA) stačil její výkon na 8.místo.

Juniorská soutěž již byla na startující bohat-
ší. Medailový souboj absolvovalo 17 dvojic,
ale nutno dodat, že plných devět jich soutěž
nedokončilo. Vítězství si nakonec odnesl J.
Kadavý ml. na RAFINESSE z JK Smrček před
J. Vobořilovou (LAMA) z hřebčína Měník Hum-
burky. I bronz patřil J. Kadavému, tentokrát na
MONT BLANC. V celkovém hodnocení soutě-
že -L- (29 startujícíc) byla před ním pouze
N. Ježková na DIEGO (Jindřichův Hradec).

Nejtěžší soutěž závodů mezinárodní CIC*
a současně šampionát mladých jezdců měl
jen jediného vítěze. Stal se jím stylem start -

České družstvo na olympiádě v Lešně - zleva: polský trenér T. Kowala, trenér A. Dahlke,
J. Tměj, J. Grodl, L. Žáček a L. Musilová - HARUN, B. Doušková - LADY, K. Fulínová -
JARIN a D. Musil - JUNICA
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P. Pejřilová na LESTER z Hradeckého jez-
deckého klubu byla v mistrovské soutěži
nejmladších jezdců stříbrná -foto běl-

Dvakrát CSIO
druhého kola, ale dokonce postupovali jako
nejlepší. Čtveřice A. Opatrný - ABC ANDO-
LPH WEPOL (0 tr. bodů), Z. Žíla - KRIS KEN-
TAUR (0 tr.bodů) J. Skřivan - LABE JAMES
CAC LEASING (6 tr. bodů) a P. Doležal - LE
CORDIAL’S (4 tr. body) postoupila do druhé-
ho kola se součtem 4 tr. body a to byl stejný
výsledek s družstvy Itálie, Belgie, Francie
a Německa. V Budapesti tak do druhého kola
postupovali ještě domácí jezdci, Švýcaři
a Poláci s penalizací 8 tr. bodů.

Podle pravidel absolvovala druhé kolo již
jen trojice jezdců (bez J. Skřivana) a bohužel
zapracovala pravděpodobně i nervová sou-
stava. Výkony s třikrát shodnými 8 tr. body
sice nebyly špatné, ale nemilosrdný součet
druhého kola 24 bodů odsunul naše jezdce na
konečnou sedmou příčku. Zvítězili Němci před
Francií a Belgií.

V sobotním skoku do 150 cm však naši
jezdci pokračovali opět velmi dobře a mezi
jedenáct nejlepších v rozeskakování se dosta-
la i naše trojice A. Opatrný - ABC ANDOLPH
WEPOL (7. místo), P. Doležal - LE
CORDIAL’S (9.), a J. Skřivan - LABE JAMES
CAC LEASING (11.).

Neděle pak celé vystoupení českého týmu
završila nejprve dvěma umístěními ve finále
malé túry , kdy byl Z. Žíla - COLUMBIA EQU-
ISTRO třetí a J. Skřivan s QUAYANE
ORLING osmý.

Vyvrcholením však byla pochopitelně Velká
cena Budapešti a i zde jsme byli „u toho“. Do
rozeskakování se z padesáti dvojic probojovalo
devět jezdců a mezi nimi Z. Žíla na KRIS KEN-
TAUR. V napínavém souboji pak byla naše
dvojice jednou ze tří, která bezchybný výsledek
zopakovala, ale vítězství ji nakonec uniklo. To
si odvezl Rakušan G. Puck na HOEK’S LUDO
W. Z. Žíla byl druhý a třetí skončil R. Helsen
s GRAND OUVERT z Belgie.

Příjemné účtování
Celkově přivezli čeští jezdci z Maďarska

jedenáct umístění na dotovaných místech
včetně jednoho vítězství. Škoda jen, že nako-
nec chyběly body pro ČR do Samsung Nati-
ons Cup, ale již zde soutěž naznačila, že se
můžeme těšit do Bratislavy.

CSIO Bratislava
Čeští jezdci se pak přesunuli na Slovensko,

kde 9. srpna zahajovalo CSIO Bratislava.
Český tým posílil M. Matějka s EFKUSWEG
a KAŠMIR, který vystřídal J. Skřivana.

Opět hned zahajovací soutěže přinesly
řadu dobrých výsledků pro české barvy.
V první zahajovačce (135/145) byli dva naši
jezdci v obou fázích bezchybní a znamenalo
to 3. místo pro A. Opatrného a ABC AN-
DOLPH a 11. místo pro Z. Žílu a COLUMBII
EQUISTRO. Ve skákání do 140cm na čas
čtveřice našich udělala shodně dvě chyby
a ANDOLPH, KRIS, LE CORDIAL a KAŠMIR
skončili za sebou na 21-24. místě.

ČR má body
Pátek patřil i v Bratislavě Poháru národů.

Náš tým ve složení P. Doležal - LE
CORDIAL’S, M. Matějka - KAŠMIR, Z. Žíla -
COLUMBIA EQUISTRO a A. Opatrný ABC
ANDOLPH WEPOL opět předvedl vyrovnaný
výkon. Bezchybně vstoupil do svého poháro-
vého působení M. Matějka, ostatní jezdci
absolvovali s jednou chybou. Závěrečný
A. Opatrný po chybě, která znamenala
nemožnost zlepšit celkový výsledek, 1. kolo
nedokončil. ČR tak opět spolu s Německem,
Švýcarskem, Francií, Švédskem, Itálií, Pol-
skem a Maďarskem postoupila do druhého
kola. Před branami zůstala Belgie, Slovensko,
Chorvatsko a Bulharsko.

Již tato týmová sestava vypovídá o konku-
renci, která letos dorazila do Bratislavy. Sou-
těž jednotlivců navíc obohatila exotická dvoji-
ce egyptských jezdců.

K druhému kolu nastoupil i  naši bez
P. Doležala. Druhou nulou ozdobil své pohá-
rové vystoupení M. Matějka, Z. Žíla měl 8 tr.
bodů a na naše konto přidal další bezchybný
výkon A. Opatrný s ANDOLPH. V konečných
součtech se ČR umístila s 16 body na 4.
místě za Německem (0 tr. bodů), Švýcarskem
(8) a Francií (12). Získali jsme tak první body
do bodování Samsung Cup a v letošním roce
máme naději, že by nemusely být ojedinělé.
ČR by se tak po několika letech mohla vrátit
i do světových statistik.

Sobotní Cena Mercedes Benz byla úspěš-
ná pro R. Chelberga, který skončil s AKTI-
VEM na 4. místě. Tento jezdec chytil v Brati-
slavě formu a v sedle obou koní předváděl
standardní výkony. V následném bodovém
skákání (140) získal s FRESKOU 3. místo.

Hlavní soutěží soboty byla Malá cena Brati-
slavy a v ní si z Čechů nejlépe vedl A. Opatr-
ný a ANDOLPH, který po bezchybném roze-
skakování skončil šestý. Druhý zástupce
v rozeskakování Z. Žíla na COLUMBIA
EQUISTRO však rozeskakování nedokončil.

Nejlépe zakončil naše vystoupení v Brati-
slavě P. Doležal a BEACH GIRL. V konkuren-
ci 42 jezdců mu rozeskakování, do kterého
postoupili pouze tři jezdci, uniklo doslova
o vlásek. Spolu s dalšími jezdci se umístil ex
equo na 4. místě. Z. Žíla na KRIS KENTAUR
měl dvě chyby a A. Opatrný s ANDOLPH a M.
Matějka na KAŠMIR shodně 12 tr. bodů.

Zvítězil L. B. Frederic na GRAAL ze Švéd-
ska před Němcem H.H. Engemannem (IRIS)
a Švýcarem T. Muff (KARONDO).

Možná se u většiny koní (cca 70% startují-
cích dorazilo do Bratislavy z Budapešti) dala
vysledovat již mírná únava. Na náš dotaz hod-
notili jezdci oba konkury velmi vysoko. Parku-
ry v Budapešti se jim zdály rozměrově obtíž-
nější, v Bratislavě zase technicky náročnější.
V každém případě se reprezentace českým
jezdcům vydařila. -cin-

cíl R. Fiala na IDOOL (Leon Blatná), který tak
získal titul již po třetí za sebou. V obou soutě-
žích navíc zvítězil zcela suverénně. V šampio-
nátu dokončili z devíti dvojic soutěž právě jen
tři medailisté a na dalších místech za R. Fia-
lou skončili L. Seifrtová - LAGUNA (Pastviny
Pilníkov) a J. Staněk - KATANY (Start Praha).

V CIC na druhé příčce skončil K. Diringer
s AMICUS-K (JK Žabčice) před polským jezd-
cem M. Konarskim na HILTON. K nejtěžší
soutěži závodů nastoupilo 16 dvojic, ale i zde
mělo mnoho jezdců problémy a nakonec
sedm účastníků nedokončilo, včetně zbylých
dvou Poláků.

Obtížnost soutěže spolu s těžším terénem
byla příčinou mnohých neposlušností
a i několika pádů. Možná byli někteří účastníci
obtížnostními úrovněmi soutěží překvapeni.
V každém případě vznikají pardubické tratě
pod mezinárodním dozorem a vzhledem ke
kandidatuře na pořadatelství ME mladých
jezdců 2003 si budeme muset na náročnost
v Pardubicích zvyknout.

31. Velké Kladno
Skutečné léto propuklo v ČR na konci čer-

vence. Závodit se však musí i ve vedru i když
by mnozí pravděpodobně zamířili na koupališ-
tě. Přesně tak tomu bylo ve dnech 28.-29. čer-
vence, kdy se na kolbišti v Kladně konal 31.
ročník Kladenských pohárů, v jezdecké společ-
nosti středočeské oblasti a Prahy znám jako
Velké Kladno. V rámci závodů jsou tradičními
soutěžemi pohár A (-S+S-) a pohár B
(-L+L-) a vyvrcholením pak soutěž stupně -ST-.

Překrásný areál v Kladně prožívá pod
vedením M. Poncara svoji renesanci a potvr-
dily to i tyto závody. Naštěstí si to uvědomují
i představitelé města a oba letošní Poháry
sponzorovalo město Kladno. Závody tak
zaslouženě přilákaly na start i naše elitní jezd-
ce v čele s A. Opatrným a Z. Žílou. I za jejich
účasti se však ze zisku obou pohárů radovaly
dívky, když ve dvoukolovém -L- byla dvakrát
nejúspěšnější K. Bardonová na PEGY
a ETNA (Bardonová - Hauzr) a v poháru A
D. Balcarová s PRADAR z ČJK Karlovy Vary.

V závěrečném -ST- si však již vítězství nene-
chal mezi 18 dvojicemi A. Opatrný ujít a hořo-
vická trojice A. Opatrný - ČOKOLÁDA, A. Opa-
trný - CRAZY LOVE a K. Papoušek - CARDI-
NAL obsadila prvá tři místa. Nutno dodat, že ani
A. Opatrný nemívá vždy vše snadné. Při -ST-
měl v soutěži s GARGANO WEPOL po nevyda-
řeném doskoku po vodním příkopu nepříjemný
pád, po kterém vstával jen velmi těžce. Nako-
nec však naražené rameno rozcvičil a v roze-
skakování již nikdo nic nepoznal. -bar-

Tursko v Mostě
JK Tursko uspořádalo ve dnech 4.-5. srpna

pro Mosteckou uhelnou společnost a.s. na
dostihovém závodišti v Mostě skokové závody
o Letní cenu Mostecké uhelné společnosti
v nichž hlavní soutěž dosáhla úrovně -ST-.
Oproti loňskému šampionátu dětí, který se
konal přímo na dostihové dráze, skákalo se
tentokrát na novém kolbišti pod dráhou, čímž
závodiště získalo další rozměr a jezdecké
soutěže zde mohou skutečně zdomácnět.

Již v sobotním -S- prokázal tradičně dobrou
formu M. Matějka na KAŠMIR (Wrbna), který
sídlí v nedalekém Chomutově a tak byl téměř
doma. V konkurenci 28 jezdců postoupil do
rozeskakování čtyř dvojic, kde nakonec pora-
zil všechny své soupeře - M. Šoupala na
GRANNA ARGENTINA (1. ŠPZ Pardubice),
K. Papouška na ROCKET 71 (Opatrný) a
P. Vachutku na LUGANA (Pegas Bohdaneč).

Své úspěšné vystoupení završil i dvojná-
sobným vítězstvím v hlavní soutěži. K parkuru,
který stavěl J. Kutěj, nastoupilo 21 jezdců. Ve
třech případech viděli diváci bezchybný
výkon, který v rozeskakování dvakrát zopako-
val právě chomutovský M. Matějka na
KAŠMIR (1.) a EFKUSWEG (2.). Třetí v roze-
skakování R. Drahota na GRAND (Opatrný
Hořovice) udělal chybu a musel se spokojit se
třetím místem.

Ještě jednou o Mitwitz
V minulém čísle jsme informovali o výjezdu

našich jezdců do bavorského Mitwitz 19.-22.
července. Ne naší vinou jsme opomněli, že se
spolu s reprezentanty R. Chelbergem,
P. Doležalem a A. Opatrným zájezdu zúčast-
nila i naše juniorská jezdkyně V. Macánová
s koňmi LISETTE a MARKIES. Teprve 17 letá
V. Macánová si stejně jako její zkušenější
kolegové vedla velmi dobře a se 7l. MARKIES
získala dvě umístění v soutěžích do 120 a
130 cm a zkušenější LISETTE se předvedla
velmi dobře ve skoku do 140 cm. Dodatečně
tedy toto opomenutí napravujeme.
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Blahopřejeme...
Vzpomínáme...

Podruhé Iserlohn
Drezurní jezdci z celé Evropy podruhé za

sebou směřovali do německého Iserlohnu. Po
juniorech zde ve dnech 26.-29. července
o titul evropského šampiona soutěžili mladí
jezdci. Česká republika měla opět i na tomto
šampionátu svého zástupce a z brněnských
Žabčic přijel do Iserlohnu reprezentovat Fabri-
cio Sigismondi s EXCALIBUR. O informace
z průběhu soutěží jsme požádali trenérku
F. Sigismondiho a jezdkyni D. Diringerovou:
„Organizačně byl šampionát skvěle zajištěn
a protože byl vlastně pro pořadatele opaková-
ním, vše klapalo zcela perfektně. V naší
výpravě hrál prim především řidič a vedoucí
J. Černý, který měl již z minulého týdne vše
zcela zmapováno, s většinou lidí se znal
a bylo velmi příjemné být v Iserlohnu pod jeho
patronací.

Model šampionátu předepsal všem účastní-
kům první kvalifikaci, kterou byla úloha druž-
stev YD 98 a zároveň byla tato soutěž soutěží
týmů. Na startu se sešlo 40 mladých jezdců
Evropy a mezi osmi týmy si nejlépe vedli
Holanďané před Němci a Švédy.

F. Sigismondi a EXCALIBUR měli velmi
těžkou pozici. Osmiletý EXCALIBUR byl jeden
ze tří nejmladších koní a tak byla jeho úloha
proti zkušeným matadorům obtížná. Naše
dvojice předvedla úlohu ve svých možnostech
a výrazněji potrestána byla snad jen za jedno
leknutí při velkém kruhu. Se ziskem 59,5 %
bodů to však stačilo jen na 39. místo a to na
postup do druhého kola mezi nejlepších dva-
cetpět nestačilo.

Pro ty pak byla připravena druhá kvalifikace
YJ 98, ze které postupovalo nejlepších pat-
náct do závěrečného nedělního Kür SG. Po
součtu všech tří kol zvítězila N. Gisen na
SLOW z NSR před A. van der Vorn na
AGROVORM’S INCREDIBLE z Holandska.
Bronzová medaile zbyla na Němku J. K. von
Platen na MOCCA.

Pro nás pak zbyla soutěž YU 98, kde docílil
F. Sigismondi a EXCALIBUR 62,5 % bodu
a v konkurenci 15 dvojic skončil devátý.“

V každém případě, jakkoli na tomto šampi-
onátu naše drezurní naděje F. Sigismondi
neuspěl, myslí to se svým vstupem do drezur-
ní extratřídy skutečně vážně. V průběhu srpna
budou dohodnuty podrobnosti jeho dvouleté-
ho treninkového pobytu v jedné z význam-
ných drezurních stájí v SRN, kam směřuje po
svém působení ve vídeňské škole. Podrob-
nosti přineseme příště.

CSIYJ-A
Homberg/Ohm

Naše mladá skoková reprezentace se
konečně dočkala a jeden z dlouhodobě plá-
novaných zahraničních výjezdů na prestižní
CSIYJ-A do německého Hombergu se usku-
tečnil. (Dva předcházející zamýšlené závody
byly zrušeny). Výpravu doprovázela i
J. Beranová ze společnosti Tarpan Odolena
Voda, která nám poskytla tuto informaci
o soutěžích: „Organizační výbor v čele s
L. Niebergem připravil v jezdeckém středisku
ve Wälderhausenu ve dnech 3. - 5. srpna
letošní mezinárodní závody pro juniory
a mladé jezdce. Byl to již 10.ročník a pro
pořadatele tudíž skvělá příležitost předvést se
trochu slavnostněji.

Na závody přijelo 210 koní ze 14 spolko-
vých republik Německa a ze zahraničí z Dán-
ska, Holandska, Belgie, Švédska, Anglie,
Rakouska. Mezi startujícími z těchto zemí se
objevila na startovních listinách i jména našich
tří jezdkyň.

Zuzana Zelinková startovala s koňmi
ROSEMARY a CANTUS -T, Michala Rouba-
lová s CAPTAINEM a Lenka Gladišová
s AMARCORDEM.

V pátek všichni startovali ve dvou soutěžích
st. M/A na čas.V prvním zahajovacím skákání
(50 startujících) se umístil CANTUS T na
10.místě s 0 tr.body, ROSEMARY a CAPTAIN

Sportovní 
kalendáfi

18.8. Černuc Z-L
18.8. Skřipel ZM-L
18.8. Hustířany Z-S
18.8. Heřmanův Městec Z-S
18.8. Letohrad ZL-S
18.8. Vyškov Z-L
18.8. Skaštice drez. Z-S
18.8. Dubicko Z-L
18.8. Chlumec ZM-L
18.-19.8. Páterov ZM-ST
18.-19.8. Louňovice ZM-L
18.-19.8. Písek Z-ST
18.-19.8. Děpoltovice ZM-S
18.-19.8. Stará Role drez. Z-T
18.-19.8. Všemily Z-S
18.-19.8. Teplice Z-S
18.-19.8. Frenštát  p. R. L-ST
19.8. Kunčice drez. Z-L
19.8. Loučeň Z-L
19.8. Brno - Soběšice Z-L
22.8. Nový Jičín ZL-S
24.-26.8. Humpolec finále ZP
24.-26.8. Mariánské Lázně CDI***
24.-26.8. Hradec Králové MČR d/s,d
25.8. Tlustice ZM-L
25.8. Stráž n.O. Z-L
25.8. Straškov Z-L
25.8. Letohrad Z-L
25.8. Pardubice drez.Z-L
25.8. Drásov L-S
25.8. Hrabová Z-S
25.8. Nový Jičín Z-L
25.8. Horky n. J. ZM-ZL
25.-26.8. Pecínov přeloženo na 1.-2.9.
25.-26.8. Vondrov Z-ST
25.-26.8. Domažlice Z-L
26.8. Náměšť n.O. Z-L
26.8. Olšany Z-L
26.8. Drásov V, paravoltiž
31.8.-2.9. Brno - Líšeň Z-PREM.ST
1.9. Záryby ZM-ZL
1.9. Kutná Hora Z-S
1.9. Trnová ZM-S
1.9. Kosova Hora Z-L
1.9. Mažice Z-ZL, drez.Z-S
1.9. Kladruby n.L. drez. Z-S
1.9. Troubky ZM-L
1.9. Velká Polom Z-L
1.9. Dolní Moravice Z-L
1.9. Náměšť na Hané Z-L
1.-2.9. Kladno ZL-S
1.-2.9. Jemčina ZL-T
1.-2.9. Přeštěnice ZM-L
1.-2.9. Plzeň L-PREM.T
1.-2.9. Liberec ZL-PREM.ST
1.-2.9. Skaštice ZM-S
1.-2.9. Klokočov L-ST
2.9. Rychnovek Z-L
2.9. Janov Z-L
2.9. Čejkovice Z-ZL, A/2,4
7.-9.9. Mělník ZM-PREM.ST
7.-9.9. Pardubice KMK finále ZL-T
8.9. Rakovník ZM-L
8.9. Trnová Z-S
8.9. Dvorce Z-S
8.9. Jemčina ZM-L
8.9. Fojtov ZM-L
8.9. Bukovica ZM-L
8.9. Hustířany Z-L
8.9. Chomutov V
8.9. Přelouč Z-S
8.9. Kolesa Z-ZL
8.9. Slavkov u Brna ZM-L
8.9. Frýdek- Místek Z-L
8.-9.9. Hořátev Z
8.-9.9. Přeštěnice Z-ZL
8.-9.9. Plzeň - Bory ZM-L
8.-9.9. Moravany drez.Z-ST
8.-9.9. Rudná p.P. CN/Z-S
9.9. Olšany Z-S
9.9. Boskovice ZM-L
9.9. Karviná Z-S
9.9. Přibyslav Z-L, drez. Z-L

...trenérce a rozhodčí Janě Záhorové
z Českých Budějovic, která oslavila 20. čer-
vence životní jubileum

...rozhodčímu Václavu Novotnému z Pod-
horního Újezdu k 65.narozeninám, které osla-
vil 6. srpna

...na významného československého dre-zúri-
stu Dominika Pružínského, který by se 30. 8.
dožil 80. let. D. Pružínský zemřel v roce 1995.

měli jednu chybu a AMARCORD 12 tr.bodů.
V první kvalifikaci (80) na Malou rundu byli
CANTUS T a CAPTAIN s nulou na 16.a 18.
místě, v druhé půlce pole skončili ROSEMA-
RY i AMARCORD s 12.tr.b.

Páteční večer uspořádali pořadatelé raut
pro cca 500 lidí, který vyvrcholil o půlnoci
opravdu velkolepým ohňostrojem s dokonalou
hudbou a kulisami.

Sobota začala dvoufázovým skákáním M/A,
což byla druhá kvalifikace pro Malou rundu
(74) a nekonečně dlouhotrvajícím deštěm.
CANTUS T a CAPTAIN se opět umístili na 12.
(CAPTAIN 0/4 tr.b.) a na 15. místě (CANTUS
T, 0/8 tr.b.) AMARCORD a ROSEMARY opět
3x chybovali a zůstali tak opět v druhé půlce.
Déšt stále neustával a tak byla následující
soutěž st. S* družstev ochuzena o jedno kolo
i rozeskakování. Vyhrálo čtyřčlenné smíšené
družstvo Holandska a Belgie.

V neděli startovali v Poslední šanci st.
M/A na čas (50) ROSEMARY s jednou
a AMARCORD se třemi chybami.

Následovalo finále Malé rundy, soutěž st.
S* s rozeskakováním (45). U nás by zřejmě
stavitelé takovýto parkur stupně T přizpůsobili
počasí, ale v Hombergu opravdu nepřihlíželi
na to, že dva dni s malými přestávkami prší.
Jako první z našich přijela na start M.Rouba-
lová s CAPTAINEM. Dvojice předvedla skvě-
lý výkon, jen jedno drobné zaváhání na dvoj-
skoku přineslo 4 tr.b. Znamenalo to pro ČR 7.
místo, když pouze 4 dvojice absolvovaly celý
kurs bez chyby. Pak přišla na řadu Z. Zelin-
ková s CANTUS T. Od začátku se CANTUS
na všech skocích odrážel s ohromnou silou
a opatrností a sklízel uznání publika. Bohužel
udělal v poslední části parkuru dvě lehké
chyby a skončil šestnáctý. Domů jsme odjíž-
děli za deště, ale spokojení.“

O víkendu 31. srpna - 2. září proběhne na
kolbišti JSB v Brně - Líšni již VII. ročník ,,Ceny
zámku Belcredi“. Po vydařeném loňském roč-
níku se pořadatelé opět těší na účast předních
koní a jezdců ČR. Jsou pro ně připraveny
divácky zajímavé soutěže (honební -L-,
mohutnost), ale i klasické parkůry s vyvrchole-
ním v nedělním prémiovaném -ST-. Celkové
dotace soutěží přesáhnou částku 110.000,-
Kč. Veškeré informace včetně rozpisů a při-
hlášek naleznete na internetové adrese
http://jsbelcredi.web3.cz.

Vše o kočárech
Vskutku luxusní publikaci vydalo naklada-

telství Butterfly J. Müllera v Ostravě. Jedná
se o ucelenou informaci o kočárovce v Kop-
řivnici, která byla předchůdkyní současné
automobilky Tatra. Zahájení výroby kočárů se
datuje rokem 1850 a v knize se nachází okolo
1 600 fotografií, kreseb a originálních náčrtků
kočárů. Pravděpodobně u nás v ojedinělé
podobě získáte informace o druzích kočárů,
jej ich názvech o zápřazích, patentech
a všeho dalšího souvisejícího s hipomobilní
technikou. Cena publikace včetně balného
a poštovného je 1234,- Kč. Rozhodně by
však tato kniha neměla chybět v žádné hipo-
logické knihovně a po jejím získání budete
určitě spokojeni. S objednávkou se je možno
obrátit přímo na adresu nakladatelství:
J. Müller - Butterfly, Stodolní 2, 702 00
Ostrava, případně další informace získáte na
tel: 069/612 68 28.
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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. 00420-165-62 31 53, 0602 44 99 72, fax 00420-165-62 20 70, 62 65 59
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služ-

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

Ing. J. Kutěj Ing. J. Hanulay
Purkyňova 10, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.:0616/ 22774 tel.: 07/81 52 30

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

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

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

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

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

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

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

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

Dvakrát 
v Litomyšli

Soutěže KMK se uskutečnily
1. srpna na kolbišti v Litomyšli za
Primátorskou hrází. V nejtěžších
soutěžích pro 6 leté koně kralo-
val L. Jandourek ze Staré Bole-
slavi. Nejprve byl v zahajovacím
-L- první na OTEY (hřebčín
Suchá) a druhý na OLZA (St.
Boleslav). OLZA pak byla nejlépe
hodnocena i v -S- KMK.

V neděli 5. srpna se pak za
Primátorskou hrází soutěžilo
opět, tentokrát však jen do stup-
ně -L- (viz výsledky).

Pořadatelé zvou všechny divá-
ky ke sledování dalších závodů,
které se budou konat 2. září
v Janově u Litomyšle či 22. září
opět za Primátorskou hrází.

KMK pro
Papouška

Ze všech soutěží KMK, které
se konaly ve dnech 27.-28. čer-
vence v Nebanicích, si vítězství
odvezl do Srnína J. Papoušek.
Soutěž čtyřletých koní vyhrála
jeho GOLDESA, mezi pětiletými
byla nejlépe hodnocena ALPINA
a v šestiletých získal dokonce
obě první místa v sedle GEMINI
a KENY(viz výsledky).

Závody vyvrcholily otevřenou
soutěží -S-, ve které zvítězil
P. Veselovský na SANDY (Stáj
Veselovský).

Tma v Boleslavi
Dva týdny po sobě se soutěži-

lo na kolbišti v Hluchově ve Staré
Boleslavi. V sobotu 4. října zde
firma Dublet s.r.o. uspořádala
závody Dublet Cup 2001, jejichž
vyvrcholením byla soutěž -ST-.
Té se zúčastnilo 18 dvojic,
z nichž se J. Pecháčkovi (VE-
NEUR) a V. Treterovi (LUSSI)
podařilo absolvovat základní kurs
bez chyby. V rozeskakování byl
úspěšnější J. Pecháček. Na třetí
pozici skončila s jedinou chybou
V. Ciprová na SAMANTA (Past-
viny Pilníkov) před L.Vondráč-
kem na NELSON (Vondráček -
Albertovec) a L.Sojkou - GALIA
(Hippo Topol).

O týden později uspořádal JK
Stará Boleslav dvoudenní závody
jejichž vyvrcholením byla soutěž
-S- na čas. Rozsáhlá startovní
pole zavinila, že se již neusku-
tečnilo rozeskakování osmi bez-
chybných dvojic a hlavní rozhod-
čí soutěž pro  špatné světelné
podmínky ukončil a vyhlásil
všechny bezchybné na prvním
místě ex equo.

Bezruč potřicáté
Třicátý ročník Bezručova

poháru ve skákání uspořádali
pořadatelé R.I.A.S. Frýdek-Mís-
tek ve dnech 28.-29. července.
Jubilejní vítězství (-S-) ve třiceti-
leté historii závodů si odvezl
S.Hošák na GRAF CZECH, který
zvítězil před P. Humplíkem na
MANDY (Opava) a T. Novákem
s PHILADELPHIA (Novák).

V rámci závodů byl vypsán i
1. ročník Poháru juniorů (-L+S-).
Zde si nejlépe vedl domácí
J. Hrůzek (BÉVA) před J.Kinclem
(JO Horymas H.Město), kterému
patři lo druhé (DIKWA) i třetí
(BOREC) místo.

Ve středu 1. srpna se v Herouticích u Neveklova konala tradiční
Cena Ankary v rámci které se jelo i z května odložené premiované
-ST-. Cena Ankary přilákala na start 30 dvojic a nejúspěšnější byl
J. Pecháček na VENEUR. Tomu se dařilo i v -ST- vypsaném jako
Memoriál Dr. M. Krůty. Soutěže se zúčastnilo 19 startujících a
J. Pecháček se s koňmi VENEUR a PAPAYA rozeskakoval o vítěz-
ství s J. Jindrou na RAMBELLA (JK Spálené Poříčí). Nakonec byl
však úspěšnější J. Jindra a tak se hlavní cena stěhovala do Spále-
ného Poříčí. Na snímku blahopřeje hlavní sponzor závodů T. Krůta
druhému v -S- J. Papouškovi na DILLY.

Barokní show v Kladrubech n.L.
Netradičně uprostřed léta se rozezněly lesní rohy a rozléhal se štěkot

psů v okolí Národního hřebčína v Kladrubech n. L. V rámci scénáře právě
probíhající výstavy Sláva barokní Čechie, ve kterém jsou starokladrubští
koně symbolem živého baroka, byl v Národním hřebčíně zorganizována
sportovně společenská akce. Při ní byla v hřebčínském kostele za účasti
královéhradeckého biskupa D. Duky troubena i barokní lovecká mše. Ta
předcházela parforsnímu honu, kterého se zúčasnilo i 17 párů foxhoundů.
Celá slavnost se nadmíru vydařila a spokojen byl i kurátor výstavy Sláva
barokní Čechie Vít Vlnas.

Samsung
Nations Cup

Tak jako máme ve střední
Evropě za sebou dvě CSIO
v Budapešti a Bratislavě, mají
jezdci na britských ostrovech
v létě CSIO v Hicksteadu
a v Dublinu.

Pohár národů v rámci CSIO
Hickstead se stal 27. července
kořistí Irů, kteří zvítězili s celko-
vým součtem 12 tr. bodů před
Německem (16). Německé druž-
stvo se již těšilo na rozeskaková-
ní, protože  jako poslední starto-
val R. Tebel na RADIÁTOR,
který měl za sebou již jedno čisté
kolo. Bohužel pro Němce nako-
nec se i jejich závěrečný jezdec
jedné chybě nevyhnul a tak se
radovalo Irsko. Třetí skončilo
Holandsko (24) před USA (24)
a Velkou Británií (36).

Po tomto CSIO následovala
Budapešť (viz sam. článek)
a o týden později společně Brati-
slava a CSIO Dublin.

V Irsku startovalo sedm týmů
a překvapivě se do druhého kola
nedostala Velká Británie.
V domácím prostředí se však již
irským jezdcům tolik nedařilo
a nakonec skončili čtvrtí za druž-
stvy Belgie, Francie a USA. 

Belgie nastoupila ve hvězdné
sestavě s L. Phil ipaertsem
(PARCO) a J. Lansinkem (CARI-
DOR). Páté skončilo Německo
před Švýcary.

V Samsung Cup se začíná
pomalu vyjasňovat a před zářijo-
vým finále v Madridu je po 22
kolech v čele Německo s 62 body
před Itálií (51), Belgií (49), Irskem
a Francií (47) a zatím šesté místo
zaujímá Švýcarsko (41).



JEZDEC, jezdecký čtrnáctidenní zpravodaj. Vydává Vydavatelství CIN, Vladislavova 24, Praha 1, 110 00 tel. 0603 517 242,  02/57 21 26 79,
Fax: 02/850 54 07, E-mail: jezdec@mbox.vol.cz Redakce Cyril Neumann, Ivana Kovaříková. S redakcí spolupracují J. Gebauer -jge-,
Opava, E. Nesňalová -nes-, Brno, M. Barešová -bar-, M. Čištínová -čiš-, J. Souček, Lysá n/Labem, O.Havrlantová, Frenštát p/Radhoštěm.
Te. skup. 14 A/B 6, reg. značka MK ČR 6473. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt Praha č.j. NP 2893/1994 ze dne
20.12. 94. Tiskne JPM TISK, s.r.o. Na Popelce 19, 150 00 Praha 5. Grafické zpracování studio BESR, Na Popelce 19, Praha 5.

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: 019/745 19 14

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

Nebanice 27.-28. 7. -Z- 4l. (19) 1.Pecháček -
SOREL (Pecháček), -ZL- 5l. (12) 1. Dohnal - NANY
(Rohan), -L- 6l. (8) 1. Papoušek J. - GEMINI (Srnín), -
Z- koně 1. a 2. rokem + jun. a děti (37) 1. Gono -
SIRAH (Tachov), ost. (47) 1. Kupkovičová - ALBION
(Fojtpv KV), -Z- děti (20) 1. Krausová - SUGAR BOY
(ČJK KV), KMK  -ZL- (19) 1. GOLDESA - Papoušek
(Srnín), -L- (12) 1. ALPINA - Papoušek (Srnín), 2. FELI-
CITA - Žíla (Bost), 3. LUKAS 6 - Chocholoušová (Kočík
Stružná), -S- (8) 1. GEMINI - Papoušek, 2. KENY -
Papoušek (Srnín),  3. LIBYE KENTAUR - Žíla (Bost
Praha), obl. přebor dětí ve skocích -Z+Z- 1. Krausová -
SUGAR BOY (ČJK KV), obl. přebor dětí v drezúře 1.
Juřicová - BORUSCHKIN (Děpoltovice), -ZL- (41) 1.
Fencl - DEBORA (Cheb), -L- (27) 1. Smaha - CUGETA
(Slavia Plzeň), -S- (11) 1. Veselovský - SANDY (Vese-
lovský), 2. Nágr - PICADOR (Mar. Lázně), 3. Straka -
CASANDRA (Straka Němčovice).

Frýdek-Místek 28.-29. 7. XXX. ročník Bezručova
poháru stupň. obt. do 110 (19) 1. Hrůzek - BÉVA (F-
M), -L- (42) 1. Hruška - LORIETA (Opava Kat.), 2. Sch-
mid - ASCOLI (Empresa), 3. Novák - CHIMENA
(Novák), -S- 30. Bezručův pohár (29) 1. Hošák - GRAF
CZECH (Mustang), 2. Humplík - MANDY (Opava Kat.),
3. Novák - PHILADELPHIA (Novák), -Z- děti + jun. (22)
1. Surový - IRON (Opava Kat.), ost. (51) 1. Křivka -
LINCI (Bruzovice), -ZL- 1.odd.(43) 1. Peřichová -
ČERKA (Hrabová), 2. odd. (36) 1. Zwinger - RUMBA
(Opava Kat.), -L+S- sen. (11) 1. Hruška - RUMBA
(Opava Kat.), 2. Peřichová - ČERKA (Hrabová), 3. Hrů-
zek - DEXTER (F-M), -L+S- 1. ročník Poháru juniorů (8)
1. Hrůzek - BÉVA (F-M), 2. Kincl - DIKWA, 3. Kincl -
BOREC (H. Město).

Kladruby n.L. 28.-29. 7. drezura -L 4- (15) 1. Kob-
lížková - BLACORO-K (Hlinovská), -JU 97- (11) 1. Dvo-
řáčková - ORINOKO (Vors Ostrava), -SG- (7) 1. Koblíž-
ková - RASPUTIN  (Hlinovská), 2. Ronisová - GHANDI
(Troja), 3. Ruzsová - CAREVNA (Domamyslice), -L 1-
(12) 1. Koblížková - BLACORO-K (Hlinovská), -JÚ 97-
jun. (3) 1.  Carva - TEREZA 3 (Troja), -YU 98- (10) 1.
Ruzsová - CAREVNA (Domamyslice), 2. Jeřábková -
ORI, 3. Škardová - KAMILA (Havl.Brod), -IM I- (9) 1.
Koblížková - RASPUTIN  (Hlinovská), 2. Charvátová -
DREAN DANCER (Panská Lícha), 3. Ronisová -
GHANDI (Troja Praha), Kúr IM I (3) 1. Charvátová -
DREAM DANCER (Panská Lícha).

Mažice 28.-29.7. -ZM- 1. Kolářová - DEL RIO
(Čápův Dvůr), -Z- 1. odd. 1. Podešva - BENETON (Tře-
boň), 2. odd. 1. Navrátil - TOYOTA (Mareš Skály), -ZL-
1. odd. 1. Navrátil - AKADEMIC EQUISTRO (Navrátil),
2. odd. 1. Navrátil - TOYOTA (Mareš Skály), -L- 1.
Hanušová - KAMAZ (Lučkovice), 2. Rosecká - ETOS
(Bechyně), 3. Kozák - WANDA (Calleto Hluboká), -S- 1.
Čermák - BARIERA (Jemčina), 2. Hanušová - KAMAZ
(Lučkovice), 3. Kozák - WANDA (Calleto Hluboká).

Kladno 28.-29.7. stupň. obt. do 110 (47) 1. Bardo-
nová - PEGY (Bardonová - Hauzr), -L- (42) 1. Opatrný -
ROCKET, 2. Opatrná - LIPAN (oba Opatrný Hořovice),
3. Lasabová - FORS GEDOS (Vaňha), Pohár B -L+L-

1. Bardonová - PEGY, 2. Bardonová - ETNA (Bardono-
vá - Hauzr), 3. Peteříková - POHÁDKA (Amadeus), -S-
(29) 1. Opatrný - GARGANO WEPOL (Opatrný), 2.
Pecháček - VENEUR (Pecháček), 3. 1. Opatrná -
LIPAN (Opatrný), Pohár A -S+S- 1. Balcarová - PRA-
DAR (ČJK KV), 2. Vondráček - NELSON, 3. Vondráček
- GRANT∞S (Vondráček - Albertovec), -ST- (18) 1.
Opatrný - ČOKOLÁDA, 2. Opatrný - CRAZY LOVE, 3.
Papoušek K. - CARDINAL (oba Opatrný), 4. Kučera -
FETYŠ (Hř. Písek), 5. Balcarová - MAKEBO (ČJK KV).

Brno - Líšeň 28.7. -Z- lim.čas 1. odd (41) 1. Vahala
- LIVORNA-K (JK Mahu Modřice), 2. odd. (41) 1. Šebe-
stová - DERMARK (JS Frigotex), -ZL- 1. odd. (40) 1.
Rusek - MATCHO (Pegas Intern.Ochoz), 2. odd. (46) 1.
Růžička - SVRATKA (JK Rufa), -L- (34) 1. Přibyl -
KORIANDR (JS Belcredi), 2. Kupsa - URAN (JO při ZD
Bořitov), 3. Belcredi K. - MÁJ (JS Belcredi).

Hvězdlice 29.7. drezura -Z 3- děti (3) 1. Skripová -
PRIMA (JK Skrip), -Z 3- ostatní (11) 1. Jančářová -
DÁRTAGNAN (JK Hvězdlice), skok -Z- (18) 1. Zeman -
DREAM (Morava Vyškov), post.obt.do 110 (22) 1.
Kvapil - FAIR PLAY (JK Hvězdlice), -L- (7) 1. Štěrba -
VENDETA (Morava Vyškov), spřežení/2 parkur (4) 1.
Moudrý - SACRAMOSO-EMY, SACRAMOSO-EGY
(JSC Slavkov).

Litomyšl 1. 8. -Z- 4l. 1. Půlpán - DAISY 5 (Remark
Poříčí), -ZL- 5l. 1. Novák - CALANTHANO (Mustang), -
L- 6l. 1.Jandourek - OTEY (Suchá), KMK -ZL- 1.
ACORDINO-T - Hadžia (Tarpan), -L- 1. AMOR 4 - Tre-
tera (Loukovice), 2. UNIE 3 - Lamich (Opava), 3. LEAN-
DRA KARSIT - Švec (Equitop), -S- 1. OLZA - Jandou-
rek (St. Boleslav), 2. COLOMAN - Lidmila (Moravan
Brno), 3. CYPŘIŠ - Tretera (Loukovice).

Heroutice 1.8. -ZM- ml. koně (10) 1. Šafrata -
TYRAN (Louňovice), dvouf. sk. 100/110 (60) 1. Papou-
šek J. - VESNA (JK Heroutice), dvouf. sk. 110/120 (60)
1. Papoušek J. - VESNA (JK Heroutice), děti styl (15)
1. Perníčková - HABRA (Heroutice), -S- (30) 1. Pechá-
ček - VENEUR (Pecháček), 2. Papoušek J. - DILLY
(Srnín), 3. Drahota - GRAND (Opatrný), -ST- (19) 1.
Jindra - RAMBELLA (Sp. Poříčí), 2. Pecháček - VENE-
UR, 3. Pecháček - PAPAYA (Pecháček).

Stará Boleslav 4.8. stupň. obt. do 130 (24) 1.
Vondráček - GRANT‘S (Vondráček - Albertovec), 2.
Jandourek - OTEY (Stará Boleslav), 3. Pecháček -
VENEUR (Pecháček), volba př. do 130 + žolík (18) 1.
Jandourek - OTEY (Stará Boleslav), 2. Vondráček -
GRANT‘S, 3. Vondráček - NELSON (Vondráček -
Albertovec), -ST- (18) 1. Pecháček - VENEUR (Pechá-
ček), 2. Tretera -LUSSI (Tretera), 3. Ciprová -SAMAN-
TA (Pilníkov), 4. Vondráček - NELSON (Vondráček -
Albertovec), 5. Sojka - GALIA (HIPPO Topol).

Karlovy Vary 4. 8. -ZM- (9) 1. Juricová -
BORUSCHKIN (Děpoltovice), -Z- (38) 1. Veselovská -
SAMANTA (Veselovský), -ZL- (48) 1. Donthová st. -
GARFA (Donthová), -L- (21) 1. Szapanos - LOGIKA
(ČJK KV), 2. Donthová st. - ARGENTANO (Donthová),
3. Veselovská - CASSIDY (Veselovský).

Rudná pod Pradědem 4. 8. drezura -Z 1- (11) 1.

Knopová - KLIP (JK Amir), -Z 2- (12) 1. Ceru - LOTE-
RIE (JK Ideas Brno), -L 2- (7)1. Knopová - VAŽEC (JK
Amir), -L 3- (3) 1. Knopová - VAŽEC (JK Amir).

Litomyšl 5. 8. -Z- 1. Horská - SIR HARLOW (Dvo-
řák - Čistá), -ZL- 1. Sojka - AMARETA (Hippo Topol), -
L- 1. Vinzens - MENDY (Dolní Libchavy), 2. Petrus -
GÁBINA (Sloupnice), 3. Sojka - AMARETA (Hippo
Topol).

Mikulov 5. 8. -Z- (42) 1. Straka - LIVIE (JK Alka), -
ZL- (46) 1. Straka - LIVIE (JK Alka), -L- (23) 1. Diringer
- AMICUS-K (JK MZLU Brno), -S- (8) 1. Eim - PORTER
(ZH Tlumačov), 2. Slezák - UNIE-A (JK Ideas Brno), 3.
Toth - MICHELLE DE LA BRYERE (JK Nesyt).

Albertovec 11. 8. -ZL- 4l. (4) 1. Holý - AMOR 8
(Albertovec), -L- 5l. (5) 1. Masár -LYRA 4 (Stará Ves), -
S- 6l. (26) 1. Humplík - MANDY OIL TEAM (Opava
Kat.), -Z- děti + jun. (5) 1. Mikulová -LEON (Radvanice),
ost. (24) 1. Holý - CHARISMA (Albertovec), -ZL- děti +
jun. (8) 1. Hruška M. - JODID OIL TEAM (Opava Kat.),
ost. (26) 1. Žákovčíková - LEJDY (Veselý), -L- (23) 1.
Hruška M. - JODID OIL TEAM (Opava Kat.), 2. HOLÝ -
ANGELIKA (Trojanovice), 3. Humplík - GROM ČAS
(Opava Kat.), -S- (3) 1. Fialka - BOLS 1 (Klokočov).

Heroutice 11.8. oblastní mistrovství v drezuře -Z 1-
děti 1. Křížová - LEON (Zmrzlík), ost. 1. Majer - BELGIE
(Heroutice), -L 2- 1. Ptáčková - KIPI A (Messenger
Praha), Mistr. Střč. oblasti děti 1. Líkařová BAYADE-
RA (Heroutice), junioři 1. Ecksteinová - DOLORES
(Gruberovi), drezura pony 1. Perníčková - LADY 14
(Heroutice), Kür 1. Havlová - DELTA (Heroutice).

Nový Dvůr u Brna 11.8. -ZL- (11) 1.  Tretera -
AMOR (Sport.stáj Tretera), -L- (5) 1. Vachutka -

CALANDRO (Pegas Bohdaneč), KMK -ZL- (3) 1. GRA-
VITA - Sipoš (JK Gesomont), -L- (11) 1. AMOR - Trete-
ra (sport.stáj Tretera), -S- (6) 1. FARADAY - Hošák
(stáj Mustang), 2. CYPŘIŠ - Tretera (sport.stáj Tretera),
3. CALANDRO - Vachutka (Pegas Bohdaneč).

Stará Boleslav 11.-12. 8. -Z- 4l. (17) 1. Skřivan -
RITMA ORLING (Manon), -ZL- 5l. 1. Jandourek -
GOTTWARD (Stará Boleslav), -L- 6l. 1. Jandourek -
OTEY  (Stará Boleslav), KMK -ZL- (18) 1. RESS
ORLING - Skřivan (Manon), -L- (8) 1. IMAGE ORLING
- Skřivan (Manon), -S- (7) 1. OLZA - Jandourek (Stará
Boleslav), -Z- (29) 1. Hermanová - JANTAR (Agro
Jesenice), dvouf. sk 100/110 1.odd.  (58) 1. Šmejkalo-
vá - VENETO (Lysá n.L.), 2.odd. (45) 1. Machová -
KENT (Mělník), dvouf. sk 110/120 1.odd. 1. Bardonová
- DOLORES OLD (Novotný), 2.odd. 1. Bardonová -
ETNA (Bardonová -Hauzr), stupň. obt. do 120 (50) 1.
Bardonová - PEGY (Bardonová -Hauzr). 

Slavkov u Brna 12.8. -ZM- děti (2) 1. Skripová -
ČEDRIK (JK Skrip), ml. koně (11) 1. Dvořáková - VAL-
MONT (JK Nesyt), -Z- (35) 1. Rusek- MATCHO (Pegas
Intern.Ochoz), -ZL- (32) 1. Rusek - AGNES (Pegas
Intern.Ochoz), -L- (10) 1. Podsedníková - OREGON (JK
Very Brno), -S- (9) 1. Štěrba - VENDETA (Vyškov), 2.
Kuřítková - AMOWEX-K (JK SKP Kometa Brno),
3.Beneš - MIRACEL (Equiklub Ruprechtov).

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

http//konmo.webjump.com

Výsledky

Inzerce
●● Prodám 7 l. kl. ČT, ryzka, po otci 425 Libero 69. Vhodná do spor-

tu - skok -L-. Cena dohodou. Tel.: 0441/475 436 (večer).
●● Prodám 6 ti letého valacha - všestranné využití. Nabízím ustáje-

ní 4 koní nebo pronájem stáje u Mnich. Hradiště. Dohoda.
Tel.: 0329/78 62 69 zázn. volat večer.

●● Prodám 5 let. valacha po Ascot a historické dámské sedlo. Jen
vážní zájemci. Tel.: 0603 58 50 42.

●● Prod. 7l. val. ČT, hd, o: Dietward-4, m: A1/1, parkur -L-, předp.
pro vyšší skoky. Zdravý, hodný. Tel.: 0608 713 360.

●● Prodám valacha ČT, (stáří) 9 let, 100% zdrav.stav, vysoký,
mohutný KV - 182, o: Lomikar XX m: Trix po Dux, stupeň výcvi-
ku L - vhodný na drezůru i na parkůr. Cena: 80 000,- Kč. Při
rychlém jednání sleva. 0604/512648.

●● JK Slavkov u Brna přjme ošetřovatele/ku - jezdce, ubytování
zajištěno, nástup možný ihned. Tel.: 0603 959 264.

●● Nabízím ustájení a výcvik koní a jezdců, M. Matějka, Chomutov.
Tel.: 0603 211 784.

●● Prodám klisnu 9 let, o: Diktant pís. výk. -ST-, m: A1/1 po Be-
neagles, vlastní výkonnost parkur -S-, military -S-, šampion
KMK 6l. ve všestrannosti, zdravá, hodná. Tel.: 0602 886 207.

●● Koupím zachovalý venkovní dvoubox. Tel.: 0425/870 780,
0607 504 267.

Od 1.11. 1999
v prodejně v Třebí-

či prodej veške-
rých jezdeckých potřeb na
splátky.
Nový český katalog jezdec-
kých potřeb firmy Equisport
na požádání zašleme na
dobírku.

Naše zboží můžete nakupovat
také v internetovém obchodě 

http://www.equi-shop.cz 
http://www.v2000/sedla.cz

Podrobnější informace -
objednávky, na adrese: 

EQUISPORT 
Žižkova 505, Třebíč 674 01

Tel./fax: 0618-84 04 27, 
e-mail: equisport@atlas.cz, 

equisport@volny.cz
http://:www.equisport.cz


