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Mistrovství âR 1998
Drezúra v Brně
O drezúrní seniorský titul se bojovalo ve
dnech 31.7. - 2.8. v areálu Dosty Brno v Soběšicích. Od loňského juniorského šampionátu
značně pokročila výstavba tohoto střediska
a účastníci letošního šampionátu již mohli využívat i krytou jízdárnu a všichni účastníci pak kvalitní zázemí.
Součástí šampionátu byly i rámcové soutěže,
ve kterých vedle J. Bubna - BORN (JD - 93) zvítězila i bývalá dánská reprezentantka a posila
naší drezúrní společnosti A. Henriksen
s KAMÍREM, startující za TJ Žižka Praha. Protože se pořadatelé rozhodli využít odbornosti paní
Henriksen i při rozhodování mistrovské soutěže,
byla tato příjemná dáma i příčinou protestu. Ten
proti jejímu zasednutí v rozhodčí pětici podala
trenérská dvojice A. Fráter a V. Kadlecová, kteří
se cítili být poškozeni tím, že A. Henriksen je
v současnosti trenérkou jedné z favoritek soutěže K. Chelbergové.

Rozhodčí sbor nakonec protest zamítl s odůvodněním, že A. Henriksen nevlastní trenérskou
licenci a je pouze spolujezdkyní K. Chelbergové, což nijak neznemožňuje její účast při rozhodování. Nakonec se ukázalo, že její působení
v rozhodčím sboru bylo bezesporu přínosem
a průběh samotného hodnocení již nikdo nezpochybnil.
Od celého 12členného startujícího pole mistrovské soutěže 98, kterou jeli muži i ženy společně a kterou byly dvě kola -IM-I-, se hned po
sobotním prvém kole odpoutala čtveřice jezdců.
Mezinárodní pětice rozhodčích, kde vedle již
zmíněné A. Henriksen zasedli i slovenští
I. Fekár a J. Halgoš a za českou stranu V. Mráz
a P. Sedláček, posoudila v tomto kole jako nejlepší výkon H. Žižkové s POZOREM. Ten předvedl jednu ze svých nejlepších úloh kariéry.
Druhé místo obsadila, po opatrnějším předvedení, K. Chelbergová s NIGHT CUPEM. Třetí
skončila I. Mikolasová s WATZMANNEM, jezdkyně ze SRN, která díky zisku českého občanství také od letošního roku posiluje českou drezúrní špičku. V silné čtveřici se ještě udržel loňský mistr ČR D. Komenda s JENOU, i když
jejich výkon působil poněkud nesoustředěně.
Ostatní pole již mělo poněkud větší odstup
a vedl je na páté pozici domácí F. Honč v sedle
DREAM DANCER.
Nedělní druhé kolo bude patrně nepříjemnou
vzpomínkou pro H. Žižkovou, které se nepodařilo zopakovat sobotní výkon a po chybách na ni
v konečném součtu žádná medaile nezbyla.
Naopak roli favorita beze zbytku splnil WATZMANN a I. Mikolasová ze Staré Role a po vítězství ve druhém kole se stala, při svém prvém
startu na Mistrovství ČR, držitelkou nejcennějšího kovu. Výkon velmi zlepšil D. Komenda, ale
přes druhou příčku druhého kola se musel spokojit „jen“ s bronzem, když stříbrná medaile
skončila na krku K. Chelbergové, která i ve druhém kole předvedla standardní výkon.
Z dalšího pole se již nikdo nedokázal dostat
přes 60% v dosaženém bodovém hodnocení
a nejlepší z ostatních byla H. Jeřábková
s KAMILOU na celkové páté příčce.

Humpolec CCI**

Mistryní ČR se stala I. Mikolasová s WATZMANNEM před K. Chelbergovou s NIGHT
CUPEM
-kd-

První letošní mezinárodní soutěž všestrannosti se po jednoleté přestávce vrátila do Humpolce. Loňské deštivé léto nasáklo dno bývalého humpoleckého rybníka tak výrazně, že
museli organizátoři soutěž zrušit. Bohužel
i letos byl červenec na srážky velmi bohatý
a tak všichni s napětím očekávali jaký bude
terén letos. Pravděpodobně by bylo vše
(Pokračování na str. 2)

ME Lisabon
Česká republika se vrátila na evropský juniorský šampionát. Na nástupce kodaňské spanilé
jízdy, kterou v roce 1966 podnikla juniorská čtveřice J. Kavka, B. Boor, J. Púr a T. Černý jsme
čekali plných 32 let. Pokud uvážíme, že juniorský
jezdecký věk trvá sportovně 4-5 let, znamená to,
že nejméně sedm generací jezdců doplatilo na
izolaci ČR od vyspělé Evropy. To, že se hned
druhé naší juniorské generaci, vyrostlé od společenských změn u nás, podařilo dosáhnout evropské úrovně, mne, jako kritika naší jezdecké úrovně, naplňuje přeci jen jistou dávkou optimismu.
Přestože jsme byli díky mobilní síti Pegas
s naší výpravou ve stálém spojení, navštívili jsme
hned po návratu dva z hlavních aktérů naší jezdecké budoucnosti Václava a Aleše Opatrných,
aby nám referovali o svých dojmech, zážitcích
a podrobnostech českého vystoupení na Mistrovství Evropy 98 v Lisabonu.
Protože Aleš byl již opět v sedle svých všech
dalších koní, slovo měl Václav Opatrný: „Hned
na začátku našeho vyprávění musím poděkovat
řidiči kamionu JK Smrček J. Černému, který od
počátku naší cesty byl více než řidičem. Nejen,
že zařizoval vše potřebné na hraničních přechodech, ale pomáhal všude kde bylo potřeba a tím
velmi pomohl celé výpravě k celkové pohodě.
Z Hořovic vyjela celá výprava, ve které byl
vedle mě a koní FOBOSE a LA MANCHE i
V. Mestenhauser a oficielní vedoucí ČJF A.M.
Kolářová, ve čtvrtek 16. července ve 14.00
hodin.
Prvou zastávkou, kterou jsme domluvili při
našem zájezdu na CCI* v Dijonu bylo francouzské městečko Niemes Centre. Tam jsme dorazili
v pátek dopoledne a po celodenním odpočinku
jsme pokračovali v sobotu v 7.00 hodin. V Lisa(Pokračování na str. 3)
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Mistrovství ČR 1998
(Dokončení ze str. 1)

ho startovného. Tři sta dolarů zde v Humpolci
není málo. Já vím, že pořadatel za tyto peníze
nabízí kompletní služby pro koně i členy ekipy,
ale v západní Evropě je zvykem jasně oddělit
startovné od peněz za ubytování a stravování.
Většina jezdců je zařízena tak, že tyto služby
nepožadují a celé zázemí si přivezou ve svých
kamionech. I tuto možnost volby jakou službu
chtějí jezdci využít a tudíž i zaplatit, by měli čeští
pořadatelé respektovat.“
Tak se diváci letošní CCI** v Humpolci museli spokojit s patnáctičlenným polem, když chyběli někteří naši tradiční jezdci jako loňský mistr
T. Jarolím (SILVER byl prodán)
či J. Kornalík. Program tak
výrazně doplnila národní soutěž
-L-, ke které se sjelo 17 dvojic.
Zde si po drezúře nejlépe vedl
humburský J. Hatla (IVORY
COUNT). Ten nechal doma polského SZIALENCE, který měl
čerstvě v nohách další kvalifikační soutěž pětiletých v Poznani, odkud přivezl pěkné třetí
S. Martjanov a PURPUR mají domov v Krasnomísto. Na druhé pozici byla po
jarsku. Pro lepší představu je to přibližně stejně
drezúře A. Krobotová s LOGIdaleko jako z Prahy do New Yorku.
KOU (Šumperk) před R. Fialou
s IDOOLEM (Blatná).
těsně o pouhého 1.20 bodu odolala náporu
Sobotní terénní zkouška, jak
I. Kočíka s KAOLINEM. Bronz si po jednom
bylo již řečeno na obtížném
shození odvezl do Pilníkova mistr ČR roku 1996
terénu, pořadím poněkud zamíJ. Cipra s TRISTANEM. Nutno říci, že skoky
chala. V národní soutěži vypadl
padaly téměř všem a čistý parkúr předvedl již
ze hry překvapivě J. Hatla, který
jen J. Kadavý s ANKEREM, který však byl zatípo dvou zastaveních skončil na
žen mnoha body z předchozích dní. Naši medacelkovém 11. místě. Naopak
ilisté také obsadili 4. resp. 5. místo v CCI.
v dobrých výkonech a s nuloV soutěži -L- se pořadí již nezměnilo a trojice na
vým kontem si postavení na
čele po terénní zkoušce Krobotová, Fiala
čele soutěže upevnili A. Kroboa Krčmář skončila stejně i v celkovém pořadí.
Přes nepřízeň počasí, která poznamenala
Přes obtížný terén byla sobotní terénní zkouška pro VAŽCE tová a R. Fiala.
V CCI se pak nejvíce bodů
terén závodiště, a chudší startovní pole máme
N. Knopové procházkou
rozdávalo za nedodržení časoza sebou kvalitní soutěž evropských parametrů,
vých limitů. I když devět dvojic neinkasovalo
V Humpolci se tentokrát sešlo na startu
která nám dostatečně prověřila naši současnou
trestné body na překážkách, časový limit byl
CCI** výrazně menší startovní pole. Vedle
militaristickou elitu. Pro mě osobně je důkazem,
tentokrát nad síly všech. Ke konci závěrečného
našich jedenácti dvojic (dvanáctou byl P. Mack že naše všestrannost musí ještě nějaký čas
krosu vypadala většina koní vyčerpaně a někteDIEGO, který nevlastní mezinárodní pas a tak
vystačit především z entuziasmem jezdců
ří z nich museli sáhnou skutečně na dno svých
mohl nastoupit pouze k mistrovské národní soui všech ostatních, pro které je zatím téměř
sil. Pro vyčerpání dokonce vzdal K. Diringer
těži, která se konala v rámci CCI), nastoupila
nemožné, pustit se do zápasu se západoevropa TIME OUT. A tak mezi všemi dvojicemi dosločtveřice Rusů. Ty provázela pověst bohatýrů,
skými továrními týmy. Útěchou nám může zatím
va zazářil VAŽEC N. Knopové (Rudná pod Praprotože jejich domovem je Krasnojarsk, vzdálebýt, že cesta ke světovému sportu vede jen
dědem), který snad jako jediný absolvoval celý
ný od Humpolce cca 7 000 km. Tuto informaci
přes jedny hranice a není dlouhá tisíce kilometkurs tak lehce, jako by obtížný terén vůbec
přivedl na pravou míru vedoucí ruské ekipy,
rů. Tak jako je tomu v případě krasnojarských
nevnímal. Druhý nejlepší výkon podal J. Cipra
který sice totožnost jezdců a koní potvrdil, ale
bohatýrů. O to to máme snazší.
C. Neumann
a TRISTAN. Třetí v terénu byl L. Vrtek
zároveň vysvětlil, že všichni již několik měsíců
(DOMINANT) a teprve za nimi po drezpobývají v Moskvě na soustředěné přípravě.
úře vedoucí S. Martjanov (PURPUR).
Všichni čtyři Rusové patří do současné prvé
V celkovém pořadí po dvou dnech se
národní desítky a za sebou mají i mistrovskou
na prvé místo vyhoupla zcela zasloužesoutěž z počátku července, která se konala
ně dvojice N. Knopová - VAŽEC
v ruské Kostramě. Nejlepší pozici z humpolecké
s náskokem pouhých 4,2 bodu před
ekipy zde získal S. Martjanov s koněm PURS. Martjanovem. S odstupem dalších
PUR, který je držitelem letošní bronzové medai4 bodů byl další ruský jezdec A. Sipov
le seniorské všestrannosti Ruska. Tento jezdec
(VIRINEJA) a hned za ním I. Kočík
také obsadil nejlepší pozici po drezúrní zkoušce
s KAOLINEM. Tito čeští jezdci také
před svým krajanem A. Sipovem (VIRINEJA)
obsadili prozatím prvá dvě medailová
a naší N. Knopovou s VAŽCEM. V českém
místa, protože P. Mack s DIEGEM
šampionátu však ještě lepší než N. Knopová byl
inkasoval v terénu po jednom zastaveP. Mack DIEGO, který by byl i lepší než oba
ní celkem 74,20 tr.bodu. Bronzovou
Rusové.
příčku národního šampionátu v té chvíli
Bohužel, tentokrát se na startu soutěže
vlastnil M. Slezák a DANNYJ.
neobjevil žádný z jezdců západní Evropy. Jejich
nezájem o naše CCI** nám vysvětlil hlavní rozNedělní kondiční zkouškou prošli
hodčí Rakušan P. Wagner: „Letos je pro CCI**
všichni, kteří v sobotu dokončili a tak
velmi problematický rok. Většina dobrých jezdse rozhodovalo skutečně na parkúru.
ců usiluje o kvalifikaci na šampionát do Říma
Bohužel, právě neděle byla černým
a tak nemůže vynechat žádnou tříhvězdičkovou
dnem pro N. Knopovou. Ta inkasovala
soutěž. Pro jejich mladé koně je zase vaše
20 trestných bodů (4 chyby) a prvé
místo v CCI** bylo ztraceno. To vybojoCCI** těžké, ale hlavně takových soutěží je
val po bezchybném výkonu pro Rusko
v Evropě relativně velmi mnoho. Ať se situace
A. Sipov (VIRINEJA). Druhý skončil po
u vás jakkoliv zlepšuje, problémy na hranicích
jedné chybě jeho stájový kolega S.
pak většinu jezdců odradí a raději se vypraví
Martjanov (PURPUR) a náš VAŽEC byl
k podobně obtížné soutěži i o několik stovek km
nakonec třetí. Útěchou pro N. Knopo- Prvé kolo mistrovské soutěže pracoval POZOR H. Žižkové
dále, ovšem v zemi Evropského společenství.
-kdvou byla zlatá medaile, která přeci jen ve vynikající formě
A v neposlední řadě je problémem i výše vašev pořádku, i po deštivém měsíci jehož srážky
absorbovalo závodiště jen stěží, kdyby nepřišla
v předvečer soutěže výrazná bouřka. A tak
i letos bylo organizátorům úzko. Drezúrní
zkouška se konala za deště a přes skutečnost,
že se na sobotní krajinové jízdy krásně vyčasilo
nebyl terén v Humpolci ani tentokrát vůbec
snadný. Kvůli měkké půdě pak museli organizátoři na poslední chvíli vypustit i jeden ze skoků
steeple chase a u dalšího zúžit průčelí. Nakonec ale vše dobře dopadlo, i když většina koní
musela sáhnou až na dno svých sil.
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ZE ZAHRANIČÍ

ME Lisabon
(Dokončení ze str. 1)
bonu jsme byli v neděli v 10.00 hodin ráno,
téměř o celý den dříve než jsme původně počítali. Oba jezdci dorazili v 17.00 letecky.
To, že jsme přijeli dříve, se nakonec ukázalo
jako velmi šťastné, protože aklimatizace v pekelném portugalském vedru byla pro koně velmi
obtížná. Teploty dosahovaly až k 35 °C a my,
stejně jako všichni ostatní, jsme koně několikrát
denně chladili vodními lázněmi. S tím souvisí
jedna z horších příhod, která jen zázrakem
neskončila tragicky. Protože ve stájích běžely
různé ventilátory, byly stálé potíže s elektrikou,
až se někomu podařilo díky různým improvizacím propojit se sítí i kovovou kostru stájí a bohužel právě náš LA MANCHE, který byl navíc zrovna po koupeli, několik elektrických šoků inkasoval. Naštěstí se nám jej podařilo ze stáje dostat
a pořadatelé dali brzy vše do pořádku.
Centrální lisabonské závodiště leží přímo
v městském centru jen několik km od oceánu.
Ten byl určitě příčinou, že klima pro nás nebylo
přeci jen zcela vražedné. Vedle perfektní travnaté plochy kolbiště měli účastníci k dispozici přibližně hektarové pískové opracoviště. O naší
pohodu se starali pořadatelé velmi dobře
a naprosto precizní ochrana byla věnována i stájím, do kterých bez příslušných průkazů nebylo
možné vniknout.
V úterý 21.7. absolvovali oba naši koně bez
problémů veterinární přejímku a zahajovacím
dnem byla středa 22. července. Podle rozpisu
bylo na programu skákání do 125 cm, což, jak
jsme si brzy ověřili, znamená minimálně o 5cm
více. Takže ne jako u nás třetina skoků v uvedené míře, ale nejméně polovina skoků v míře o 3
až 5 cm vyšší. I když to bylo již mnohokrát řečeno, jedná se o kolmé skoky, které jsou skutečně
kolmé, a o 100% oxery. Technicky se nám parkúry nezdály těžší než u nás doma. S výkonem
Aleše, který absolvoval s nulou jsem byl spokojen. Z. Zelinková absolvovala se 17,5 body.
Ve čtvrtek v 17.00 bylo na pořadu 1. kvalifikační kolo (do 135cm). Již nás nepřekvapilo, že
většina skoků byla 140cm. Přesto, podle vyjádření J. Hanulaye, který doprovázel slovenskou juniorku J. Slávikovou, byla obtížnost parkúrů menší
než při loňském ME v Belgii. LA MANCHE šel
opět velmi dobře a s bezchybným výkonem se
zařadil mezi nejlepších patnáct koní. FOBOS
inkasoval 20 tr.bodů.
Ve čtvrtek měli junioři volno a program soutěží
vyplňovali mladí jezdci. Model jejich soutěží byl
stejný, jen parkúry o deset cm těžší. Ten den
jsme využili k návštěvě koridy a musím říci, že to
byl strhující zážitek. Oproti španělské koridě
v Portugalsku je toreador na koni a býka nezabíjí,
ale pouze mu do podkoží v kohoutku zapichuje
oštěpy. To co toreadorská jezdecká dvojice
v aréně dokáže, a celková atmosféra vyprodaného amfiteátru, byla pro nás všechny vrcholným
zážitkem.
Čekal nás však pátek a s ním i dvě další kvalifikační kola. Prvé v 9.00 ráno a druhé, zcela
identické, v 17.00. Bohužel v prvém skončila
Z. Zelinková, jejíž FOBOS odmítl překonat pro
nás velmi netradiční skok, kde za 135cm širokým
gumovým vodním příkopem stál 140cm vysoký
kolmý skok. K tomuto skoku se FOBOS odmítl
i přiblížit. Aleš absolvoval oba parkúry, ale bohužel se pravděpodobně na LA MANCHOVI začala
projevovat únava a přestože vypadaly skoky
dobře, velmi často zadníma nohama chyboval.
Výsledkem bylo nejprve 16 tr.bodů a odpoledne
12,25 tr.body. Celkový výsledek 28,25 tr.bodů
znamenal pro nás 46. místo. Do sobotního finále
(140cm) postupovalo nejlepších 30 jezdců a nám
k postupu přebývala dvě shození. A tak jsme se
museli spokojit pouze s uznáním J. Whitakera,
který zde byl jako trenér své dcery Luisy.
V každém případě to byla pro oba naše junio-

ZPRÁVY
ry vynikající zkušenost. Rozhodně bychom se
chtěli příštího šampionátu, který se koná ve Švýcarsku, opět zúčastnit. Již dnes ovšem říkám, že
kvalitní účast, která bude znamenat boj o přední
pozice, znamená v našich podmínkách absolvovat opakovaně a bezproblémově soutěže -ST-.
Mám-li se vyjádřit k systému kvalifikace, jako
šťastnější bych viděl neomezovat kvalifikační
podmínky na dvojici a na kvalifikační soutěže.
V průběhu sezóny by kůň i jezdec měli prokázat,
že soutěž úrovně -ST- zvládnou a měli by být
předepsány pouze kontrolní závody před samotným odjezdem.
Náš nejbližší současný cíl letošní sezóny je
další juniorské ME v Bialem Boru. Pro příští rok
však musím říci, že budeme preferovat skokový
sport, i když se netajím tím, že máme všestrannost raději.
Tolik V. Opatrný. Jeho vyprávění několika
postřehy doplnil ještě V. Mestenhauser: „Bohužel
náš FOBOS nebyl úplně ve své kůži a dlouhý
transport jej výrazně poznamenal. Přestože jsme
přijeli téměř o den dříve, byli jsme jedni z posledních a aklimatizace byla velmi krátká. Mým
postřehem je to, že by se na podobné soutěže
měli častěji vypravit i naši národní stavitelé parkúrů, protože řada věcí by nás nemusela
v zahraničí překvapit. Nejedná se pouze o tak
problémový skok, který znamenal konec pro naší
jezdkyni, ale např. to, že málokterý oxer má průčelí z více jak tří bariér, odskokové podezdívky
téměř neexistují a když, tak jsou uvnitř skoku
a ne v jeho průčelí, oxery jsou spíše obrácenými
doublebary ap. Oproti tomu většina distancí byla
příjemná a když se jezdec správně strefil do
prvého skoku, další vzdálenosti mu nedělaly problémy. V každém případě bychom se před příštím startem na ME měli zúčastnit i nějaké
význačné mezinárodní soutěže juniorů, tak jako
většina lisabonských jezdců. Pochopitelně bych
touto cestou chtěl poděkovat i všem těm, kteří
nám pomohli cestu uskutečnit, v prvé řadě firmám Fintex, LB TECH, Šepra a S. Hakr.“
Poslední slovo dostal, stejně jako při posledním reprezentačním výjezdu do Maďarska, všemi
chválený J. Černý ze Slatiňan, který doprovázel
naší minivýpravu jako řidič, pomocník, společník
a odborný poradce v jedné osobě. „Mě nejvíce
zaujala podpora většiny družstev vrcholnými
funkcionáři národních federací, či nejlepšími
reprezentanty. Opracoviště se po dobu soutěží
hemžilo takovými lidmi jako je E. Macken,
B. Mändli či J. Whitaker. A o koních, které soupeři našich juniorů měli, nemá vůbec cenu hovořit.
Nejen, že mnohé z nich vídáme, či jsme viděli na
světových závodech ve Velkých cenách, ale
např. šest z deseti francouzkých koní byli hřebci
v majetku Haras National. Představoval jsem si
tak situaci, že by byl některému z našich juniorů,
a oba dva se svoji rutinou a výkonností nijak nelišili od ostatních, svěřen některý z našich nejlepších státních hřebců.“
Na závěr snad jen informaci o vítězích.
V závěrečném dvoukolovém finále si nejlépe
vedla Belgičanka C. Lauwers (BILL D’AMOUR),
která zvítězila s celkovým součtem po pěti kolech
4,25 tr.bodu. Stříbro putuje do Švýcarska zásluhou C. Gisler (LUGANO VIII) s výsledkem 8 tr.b.
a bronz patří SRN díky J.Sprehe
(ARGELITH’S WINSOR). Podle jména i faktu, že
je svěřencem P. Shockemöhleho je vidět, že
patří do rodiny význačného jezdeckého donátora. Loňský vítěz a účastník i juniorských soutěží
na Trojském ostrově S. Kohrock, skončil na
deváté pozici s celkovým součtem 16 tr.bodů.
ME v Lisabonu se zúčastnili účastníci z 18
států, včetně Brazílie, protože se jednalo o otevřené ME. V družstvech si nejlépe vedli Holanďané před Němci a Iry.
Z východoevropských států vyslalo své
zástupce spolu s námi Polsko, Slovensko
a Maďarsko. Polský jezdec W. Rozpedek nepostoupil do finále pouze díky 0.25 tr.bodu za překročený čas a vedl si z východní Evropy nejlépe.
Druhý byl náš Aleš Opatrný s 28.25 tr.bodu.
Maďarská zástupkyně E. Varszegi dokončila tři

-3-

kvalifikační kola s 36.75 tr.body a Slovenka
J. Sláviková se 70 tr.body. I z této statistiky
vyplývá, že Česká republika si při svém návratu
na mistrovsky evropské kolbiště po 32 letech
rozhodně neudělala ostudu. A to nám musí zatím
stačit.

Úspěšný M. Vítek
JK v Hradci nad Moravicí a 1. Hradecká
zemědělská a.s. byly 25.-26. července pořadateli 1. ceny Hradce nad Moravicí ve skokových
soutěžích a současně dalšího kola KMK.
Sobotní proměnlivé počasí trápilo jezdce tak,
že v průběhu dne startovali v košilích, jezdeckých sakách a nakonec i v pláštěnkách. Zato
v neděli již byly optimální podmínky.
V hlavní premiované soutěži -ST- se představilo 13 dvojic. Nikomu se nepodařilo základní
parkúr absolvovat bez chyby. Šest dvojic skončilo se 4 tr.body a tak se rozeskakovalo na nezvýšených překážkách. V něm viděli diváci jediný
bezchybný výkon, který se podařil L. Masárovi
s NEWPORT NESTOR z Baníku Ostrava. Druhý
se umístil M. Vítek s TOPIKEM, který předcházející soutěž (-S-) vyhrál. Třetí příčka patřila
V. Holému (SARGONI) z Albertovce.
-jge-

V domácím prostředí v Hradci nad Moravicí se
M. Vítkovi s TOPICEM dařilo
-jge-

Maďarské překvapení
CSIO Budapešť, které se konalo ve dnech
30.7.-2.8. připravilo překvapení soutěži Samsung Nations Cup. Pravděpodobně nikdo nečekal, že by v konkurenci západoevropských týmů
Rakouska, Německa, Belgie, Itálie, Velké Británie, Švýcarska, kterým asistovalo Chorvatsko,
Bulharsko, Řecko a Polsko, mohl domácí tým
výrazněji uspět. Maďarsko postavilo družstvo
pod vedením bývalého britského reprezentanta,
ale rodilého Maďara J. Turiho, který startoval
s 11 letou belgickou EPONA SUPERVILLE.
Dalšími členy byli S. Attila (DISCO), G. Fodor
(FROCCS) a B. Hevesy (RAMOS Z). Na kontě
družstva se po prvém kole Poháru národů objevily pouhé 4 tr. body, a protože jediní Rakušané
dokázali absolvovat s celkovou nulou, byli
Maďaři po prvém kole druzí. Překvapení však
nekončilo a druhé kolo již nezatížilo domácí
ekipu žádnými dalšími body. Když naopak
Rakušané inkasovali celkových 16 bodů, explodovala budapešťská aréna oslavami domácího
vítězství v prestižní soutěži národních celků. Na
Rakušany zbylo jen třetí místo, když druhé
skončilo Německo s 12,5 body.
Maďaři se tak rázem stali favority východní
Evropy a před nadcházejícím seriálem CSIO
v centrální Evropě se netají touhou ve zbývajících kolech získat další body a probojovat se
i mezi nejlepší světové celky Samsung Nations
Cup v Donauschingen. Uvidíme hned tento
víkend při CSIO Bratislava.

SPORT

REPORTÁŽE

Hradec Králové na roztrhání
Již v loňském roce bylo hradecké kolbiště silně vytíženo a sportovní kalendář na letošní rok
ukazoval, že sezóna 1998 nebude za rokem minulým nijak zaostávat. Po tradičních akcích
regionálního charakteru zde byl juniorský skokový šampionát a závěr července pak patřil
dvěma vrcholným skokovým akcím. První z nich byly skokové závody o cenu společnosti
CAC Leasing a druhou pak již čtvrtý ročník Ceny společnosti S&B.

Cena CAC Leasingu
Cena společnosti CAC Leasing (24.-26.7.)
byla v letošním roce další velkou událostí naší
skokové scény. I díky těmto závodům se mozaika velmi kvalitně dotovaných soutěží roku 1998
až téměř neuvěřitelně zaplnila a tak naše skoková špička doslova neví kam dříve skočit.
I když některý z našich jezdců či koní občas
někde chybí, v Hradci Králové na CAC Leasingu byli snad úplně všichni.

žal a KRIS. Na nejvyšších místech nechyběl ani
L.Váňa a J. Luža.

Přišli jsme o AFONA
K vyvrcholení závodů Ceně CAC Leasingu
(-ST-) se postavila téměř celá elita, která týden
před tím zápolila o mistrovské tituly, s výjimkou
moravských jezdců a jezdkyň. Chyběl jen
J.Pecháček, který přivezl pro tuto soutěž hřebce AFONA. Ten se však v noci z pátku na sobotu dostal ze svého boxu a jeho noční procházka
skončila ošklivým pokopáním.
To podle prvých vyšetření vypadalo na několikatýdenní léčbu,
ale bohužel později se naplnila
nejhroznější obava a jedna
z největších letošních nadějí si
z Hradce přivezla skutečnou
zlomeninu. I když se v současnosti tým lékařů snaží koně
zachránit, všichni víme, jak většina takových případů končí.
Tato smutná epizoda dokládá
fakt, že vedle dnes již standardně požadovaných boxů, budou
muset pořadatelé v co nejkratší
době vyřešit i kvalitní celonoční
odborný dozor ve stájích. Jakkoliv je toho na organizátory
soutěží nakládáno stále více,
tato položka by již neměla ekonomiku závodů výrazně zproblematizovat a hodnota koní ji
plně ospravedlňuje. Je jen
škoda, že řešení problémů většinou přichází až po takto krutých příhodách, které se již
nedají napravit.

Předseda Hradeckého jezdeckého klubu M. Maleček si jistě přípravu na závody, kterými bylo slaveno 70.výročí jezdectví v Hradci Králové, představoval jinak
Samotné závody však měly dramatickou
předehru. Přestože většina z nás měla po loňských povodňových událostech pocit, že se
podobné věci nemohou řadu let opakovat,
s ročním výročím tragických záplav na Moravě
postihla téměř obdobná situace východní
Čechy. Každý kdo slyšel o povodni v Třebechovicích si jistě vzpomněl na světoznámý betlém, ale možná si v té chvíli neuvědomil, že
hradecké kolbiště je tomuto místu téměř za
humny. Krutě si to však uvědomovali hradečtí,
ke kterým z nedalekých lesů také voda dorazila. Ve čtvrtek před soutěžemi bylo pod vodou
nejen kolbiště, ale 40cm vody byla zaplavena
krytá jízdárna, ve které již byly instalovány přenosné boxy. Organizátoři se však nevzdali a po
celou noc byla voda z jízdárny odčerpávána
a tak nakonec měli koně kde být, i když kvalita
povrchu stájí byla velmi špatná. Kolbiště s pískovým podložím dokázalo, jak organizátoři
doufali, vodu absorbovat a tak povrch byl i pro
soutěžení korektní.
Pořadatelé ceny CAC Leasingu si v rozpisu
zvolili soutěže převážně středních stupňů obtížností a hlavní cenou byla soutěž -ST-. I proto
byl o závody patřičný zájem, protože tyto obtížnosti jsou u nás nejoblíbenější. Startovní listiny
soutěží -S- měly vždy ke 40 startujícím a v -STviděli diváci 28 dvojic.
Již průběh pátečních a sobotních soutěží
potvrdil, že nejcennější trofeje se většinou rozdělují mezi známé tváře. A tak se postupně
radoval K.Papoušek, J. Skřivan či M.Matějka.
Dvakrát si pro zlatou stužku doskákal i P.Dole-

Neporazitelný Matějka

M. Matějka a LINO J je opět ve vynikající pohodě. K vítězství v prvém ročníku Ceny CAC Leasingu mu přišel pogratulovat nejen ředitel
pobočky CAC Leasingu v Hradci Králové
V. Kovář, ale i čerstvá mistryně světa v kvadriatlonu Š. Skalická.
stejně precizní a navíc o dvě sekundy rychlejší.
Vyvrcholení v podobě SIRAH se nekonalo, protože té spadl hned prvý skok a tak se první
Cena CAC Leasingu stěhovala do Chomutova.
O závěrečné zhodnocení jsme požádali ředitele pobočky CAC Leasingu v Hradci Králové
V. Kováře: „Letošní Cena CAC Leasingu je jen
vyvrcholením naší spolupráce s Hradeckým jezdeckým klubem. Tomu jsme pomáhali již při
všech akcích roku 1997 a stejně tak letos. Naše
společnost využívá jezdeckého oddílu pro rekreační sport svých zaměstnanců a při svých sponzorských aktivitách využívá i skutečnosti, že
50% vlastníkem CAC Leasingu je rakouská
Creditanstalt, která je na jezdecké soutěže
velmi zvyklá. O tom zda budou naše aktivity
i nadále pokračovat rozhodneme až po definitivním zhodnocení letošního roku. Již nyní však
vím, že bychom pro příští rok raději pro Cenu
CAC Leasingu měl mimoprázdninový termín,
aby i návštěvnost zde na kolbišti byla větší.“

Samotná nedělní závěrečná
soutěž splňovala plně náročnost
obvyklou na našich významnějších soutěžích. Přibližně polovina startovního
pole se s jejím kursem vypořádala velmi dobře
a vedle tří bezchybných výkonů mohou být
nadmíru spokojeni i všichni se 4tr.body. Z těch
je třeba vyzdvihnout výkon L.Polákové a KASKÁDA, kterým uniklo
rozeskakování skutečně o chloupek, stejně
jako
J.
Hatlovi
(PRÁTER) či Z. Žílovi
(JETRO). V této skupině se dvakrát ocitl
i letošní mistr ČR
T.Navrátil s koňmi
LACOR a LE CORDIAL, stejně jako J. Skřivan s GARGANO.
Tento jezdec v sedle
LABE JEFFA chyboval
překvapivě dvakrát
a tak do závěrečných
bojů nezasáhl.
Ty se odehrávaly
v režii P.Doležala CRAZY BOY, M.
Matějky - LINO J
a v základním kole také
perfektní SIRAH a
J. Jindry. Dramatické
rozeskakování zahájil
P.Doležal, který potěšil
diváky i závěrečně
bezchybným výkonem. Od rozeskakování v hlavní soutěži CAC Leasingu v Hradci Králové dělil
Druhý M. Matějka byl L. Polákovou jen krůček
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ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

S&B Hradec Králové

ČJF to vidí jinak

Kolbiště v Hradci se nestačilo ani
vzpamatovat a již se zde rozjely další
kvalitní soutěže, tentokrát v režii společnosti S&B. Velká cena firmy
z Odolena Vody se konala již potřetí
a podruhé v Hradci Králové. Jakkoliv
v letošním roce zapadla do seriálu
kvalitně dotovaných skokových soutěží u nás, nesmíme zapomenout, že
to byla právě dvojice M. Beníšek a V.
Hrnčiar z S&B, která před dvěma lety
přinesla do skokového sportu téměř
čtvrtmilionovou dotaci a tím určitě
nastartovala snahy všech ostatních
mecenášů. Oproti všem nováčkům
však společnost S&B připravila závody takové úrovně již po třetí a tak
doufejme, že i v tom bude pro všechny ostatní příkladem.

Údiv a smutek
Prvým vrcholem závodů byla
sobotní Cena Tarpan s.r.o. (-ST-) T. Navrátil a TURBO
a před ní ještě prvé kolo Memoriálu
J. Havla (-S-). Bohužel, jakkoliv byly výkony
štěstí a pak naopak zcela suverénní TURBO
vítězů J. Skřivana - LABE JEFF LB TECH (-STs T. Navrátilem, který startuje také za stáj Bost.
s 40 jezdci v základním kole!) a P. Doležala
Zatímco ROMINU však štěstí neopustilo
(KRIS) pěkné, ten den se většina rozhovorů na
a v jejím podání viděli diváci první nulu, TURBO
závodišti točila okolo jiného tématu.
opět zakoketoval s vodním příkopem. Ten sice
V časných ranních hodinách se totiž jedna
v kursu absolvoval bez problémů, ale právě po
z ekip, po pátečním neúspěchu, rozhodla svého
těžkém trojskoku odmítl skočit přes kolmý skok
koně napravit, a to přímo na kolbišti. Přes téměř
v jeho těsné blízkosti. I když po následném
ještě noční čas pro aktéry tohoto hrubého porunájezdu již bylo opět vše v pořádku, výsledné
šení pravidel bohužel, avšak pro čistotu našeho
3,25 tr. bodu stačilo jen na druhé místo. Na dalsportu bohudík, byli účastníci ranního dobroších pozicích se umístili dva čtyřkaři, AKTIV
družství nejen přistiženi, ale i následně oznáopět s T. Navrátilem a SIRAH s J. Jindrou, a za
meni a svědecky usvědčeni. Protože navíc celé
nimi i trojice se dvěma chybami. Z té byl nejspovyšetřování provázela arogance a neochota přikojenější K. Papoušek s GALEM, který si při
znat vinu i přijmout trest, rozhodl rozhodčí sbor
své -T- premiéře asi nemohl nic lepšího přát.
o drastickém opatření. Diskvalifikace všech
Spokojeni s výkonem svých koní však byli i
jezdců ekipy ze závodů s následným zadržením
O. Nágr (PRIMAVERA) a J. Pecháček (FINN
jezdeckých licencí. Ty byly s průvodním dopiKOREA). Naopak do řeči nebylo J. Skřivanovi,
sem předány příslušné oblasti k dalšímu řešení.
který s oběma svými koňmi vzdal, s LABE JEFPro nás všechny příznivce jezdeckého sportu je
FEM navíc po kolizi na triplebaru, která vedla
nejsmutnější, že se jednalo o jezdce pod vedei k drobnému zranění koně.
ním V. Opatrného z Hořovic a bez licence
Závěrečná soutěž útěchy již jen rámovala
a s nejistou nejbližší sportovní budoucností se
diskuze o Velké ceně a znamenala druhé pěkné
vedle R. Drahoty ocitl i A. Opatrný.
vítězství pro J. Lužu a IMRICHA.
Bost se vyhřívá
Těžké soutěže jsou v našem závodním skokovém rejstříku zatím stále ještě svátkem. VítězPřestože terén kolbiště v Hradci statečně
né jízdy téměř vždy naplní diváky uspokojením
snáší již téměř dvouleté útrapy, před nedělními
z vrcholného sportovního zážitku. Bohužel, stejparkúry musel vydržet ještě jednu noční průtrž
ně tak nás vždy přesvědčí, že cesta za úspěchy
mračen. Přesto se pořadatelům podařilo
i na renomovaných zahraničních kolbištích je
k závěru, který měl na programu i čtvrté těžké
skákání naší sezóny, povrch kvalitně upravit.
ještě dlouhá a nesnadná. V každém případě
Nejprve se do dopoledního boje o celkové vítězvšak určitě vede přes turnaje jako je ten s hlaství v Memoriálu J. Havla (-S+S-) vypravilo 44
vičkou S&B.
dvojic. I druhé kolo se podařilo
bezchybně překonat pěti jezdcům a tak se rozeskakovalo.
P. Doležal a KRIS si nenechali
další vítězství v této sezóně ujít
a ke dvou nulám ze základních
parkúrů přidali i bezchybné
rozeskakování. Stejný výsledek
docílil již jen T. Navrátil
(ARGENTINUS), ale ten ztrácel
téměř 5 vteřin. Se třetím místem
musela být velmi spokojena
I. Zatloukalová s AROTEM.
Vyvrcholení závodů, těžké
skákání o Velkou cenu S&B,
zařadili pořadatelé hned po
poledni. Na startu se seřadilo 13
dvojic. Parkúr A. Tůmové byl
některými diváky hodnocen jako
těžší Mistrovství, ale myslím, že
jeho obtížnost byla srovnatelná.
Skutečným oříškem byl dlouhý
trojskok se závěrečným oxerem,
kde většina koní udělala chybu.
Bez chyby se přes něj dostala
pouze ROMINA P. Doležala
(Bost), i když s notnou dávkou V další těžké soutěži sezóny zvítězil P. Doležal a ROMINA
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Na vyjádření P. Brügera za BCM k problému mezi
pořadateli CSIO 97 a BCM, jsme obdrželi reakci místopředsedy ČJF a člena organizačního výboru CSIO
M. Urbana. Otiskujeme jej v plném znění.
Dlouholetá spolupráce s ředitelem světového poháru
p. Ammannem pomohla závodům CSIO v Praze získat
podporu špiček FEI. Proto jsme s radostí přivítali ochotu
pana H. Brügera angažovat se v Praze s firmou BCM.
Spoluprací byl pověřen jeho syn Paul Brüger. Podkladem
pro jednání byl rozpočet závodů a smlouva o spolupráci
mezi BCM a organizačním výborem CSIO Praha uzavřená na 5 let. Tato smlouva zní na částku 25 000,- DM jako
základní závazek BCM s tím, že BCM se bude snažit tuto
částku podle možností zvýšit.
V průběhu příprav CSIO 97 se uskutečnilo několik jednání, kterých se zúčastnil ing. Žižka, Dr. Kolářová, ing.
Urban a P. Brüger, a dalších několik jednání s ředitelem
Samsung Nations Cup p. Rosengrenem za účasti
ing.Žižky a Dr. Kolářové.
Na těchto jednáních byly upřesňovány další návrhy
a požadavky BCM a možnosti pořadatelů CSIO Praha.
Například je běžnou praxí, že BCM přiveze a postaví na
závodišti V.I.P. stan. Při jednání v Praze přibližně v květnu 1997 bylo dohodnuto, že BCM podpoří postavení
velké V.I.P. tribuny, na které bude mít rezervován prostor
pro své aktivity včetně pohoštění a nebude svůj V.I.P.
stan stavět.
Ušetřenou částku bude možno použít na krytí nákladů
spojených s realizací tribuny. Tento závěr byl potvrzen
P. Brügerem v jeho záznamu z jednání v Praze. Částka
20 000,- DM je dodnes dluhem BCM vůči OV CSIO
Praha.
Dalším jednáním s p.Rosengrenem, ředitelem Samsung Nations Cup, byl upřesněn požadavek na reklamu
pro Samsung na CSIO Praha 1997 nad rámec základní
smlouvy. Tento požadavek byl formulován písemně
a odeslán p. Rosengrenem BCM (BSM zajišťuje reklamu
na závodech pro firmu Samsung). Z něho vyplývala částka 24 800,- DM pro pořadatele v Praze za reklamu umístěnou na závodišti a další služby pro Samsung. Ostatní
náklady - dalších 20 850,- NLG byly pro BCM na zajištění
výroby a dovoz panelů a reklam. Tento požadavek byl
formulován těsně před závody na konci července 1997.
Tak jako OV CSIO převzal na sebe některé úkoly
navíc proti původnímu rozpočtu, tak i BCM navrhla zvýšit
svůj podíl zajištěním některých tisků apod. Fakt, že
všechny tyto aktivity BCM byly kryty sponzorskými příjmy
za reklamy v Praze, vyplývá z bilance příjmů a výdajů
BCM na CSIO 1997.
V průběhu závodů byla s BCM projednána úhrada
zvýšených nákladů a již zde došlo k problémům, neboť
P. Brüger nechtěl uznat jiné náklady než ty, které byly
uvedeny v základní smlouvě. Teprve na zásah svého
otce (ten byl úrovní CSIO přímo nadšen) přistoupil na
zvýšení úhrady.
Po ukončení závodů následovalo jednání, před kterým
bylo BCM předáno OV CSIO Praha úplné podrobné vyúčtování celé akce, takže BCM musí být jasno, jak byly
využity finanční prostředky, a bylo znovu jednáno, sice už
s několikaměsíčním zpožděním, o dofinancování akce ze
strany BCM. Ta mezitím provedla úhradu dalších
25 000,- DM (za požadavky Samsungu nad rámec základní smlouvy) a vyslechla naše námitky k plnění s tím. že
navrhne upřesněná pravidla pro další spolupráci.
Faktem je to, že v ustanovení smlouvy mezi BCM
a OV CSIO je článek, který hovoří o dělení profitu ze
závodů mezi BCM a OV CSIO. To byl také důvod k tomu,
aby při schodku, ke kterému došlo a který nedosahoval
ani polovinu částky uváděné P. Brügerem, uvážila BCM
jako spolupořadatel akce možnost pomoci pokrýt tento
schodek. Stanovisko BCM bylo takové, že splnilo své
závazky vyjádřené smluvně a navíc uhradilo 25 000,DM, takže nemá vůči OV CSIO Praha žádné závazky.
V dalším měsíci BCM předala návrh nové smlouvy
o spolupráci na léta 1998 až 2003, která by pro ČJF znamenala úplné předání veškerých práv spojených s organizováním CSIO v Praze na firmu BCM bez možnosti
jakéhokoliv jejího ovlivňování s tím, že BCM uhradí celý
schodek ročníku 1997.
Celá situace byla průběžně sledována VV ČJF a návrh
smlouvy předložené BCM byl VV ČJF odmítnut. V průběhu
těchto jednání několikrát požádal p. Kuška ředitele BCM H.
Brügera o schůzku nebo písemné stanovisko k problematice. Ani jedno se však neuskutečnilo a H. Brüger neodpověděl ani na osobní dopis prezidenta ČJF.
Můj osobní závěr je ten, že firma BCM při spolupráci
na CSIO 97 plně nerespektovala ústní dohody, které by
mezi skutečnými partnery měly platit. Možná došlo i ke
zkreslení některých závěrů a přerušení komunikace mezi
OV CSIO a BCM. OV CSIO i představitelé ČJF se snažili
celou věc vyřešit v zájmu ČJF při zachování její suverenity. Doufám, že toto stanovisko vysvětlí některé nejasnosti
a napraví negativní hodnocení OV CSIO i ČJF z vyjádření
P. Brügera.
M. Urban - místopředseda ČJF.

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Před Konferencí ČJF
Jak jsme v minulém čísle oznámili, začínáme od tohoto čísla otiskovat názory předních představitelů ČJF
před nadcházející Konferencí ČJF. Předsedům oblastních výborů, manažerům komisí, členům VV ČJF i dalším, položíme tyto otázky:
1. ČJF má za sebou čtyři roky práce podle nových Stanov. Jak se Vám podle nich pracovalo?
2. Právě Stanovám ČJF byla věnována i část diskuze při posledním zasedání Rady ČJF a z ní vyplynulo, že nově vytvořené pracovní skupině mohou všechny oblasti předložit své návrhy ke změně Stanov. Jaké návrhy předložila vaše oblast a máte Vy sám nějaké nové návrhy ke Stanovám ČJF?
3. V nejbližší době proběhnou oblastní konference, které budou volit delegáty na celostátní Konferenci. Máte již představu o tom jaká stanoviska bude vaše oblast v Praze zastávat a máte již nějakou
představu o budoucím personálním složení na čele ČJF?
4. Co Vám osobně nejvíce komplikuje práci na Vaší úrovni v hierarchii ČJF?
První kdo nám odpověděl, byli zástupci severočeské oblasti O. Havrlantová a P. Hudeček:
1. Vzhledem k tomu, že jsme oba členové VV naší oblasti, byli jsme bezprostředně informováni o veškerém dění a během čtyřletého funkčního období jsme neměli závažné problémy.
2. Naše oblast přispěla k diskuzi ke Stanovám a navrhuje celkem pětičlenný výkonný výbor:
a) předseda, b) tři místopředsedové, c) generální sekretář
Co se týká Rady ČJF, naše oblast navrhuje, aby Radu tvořili 2 zástupci oblastí (předseda oblasti + zástupce oblasti).
Navrhujeme, aby si Rada zvolila svého předsedu, který bude Radu řídit a zasedání Rady svolávat dle
potřeby.
3. Oblastní konference proběhnou ve druhé polovině měsíce října. Prozatím jsme o personálním složení
ČJF nediskutovali. Sejdeme se ještě v průběhu měsíce srpna a pak v září a celou otázkou se určitě budeme
zabývat.
4. Náš oblastní výbor je složen ze zkušených funkcionářů a zástupců především velkých jezdeckých oddílů
v oblasti a oblastní výbor nemá problémy. Tajemnice naší oblasti vykonává svou činnost jednak doma a jednak v areálu TJ Baník Ostrava. O tom jsou řádně informovány všechny jezdecké kluby a TJ. Vydáváme také
pravidelně zpravodaj a všechny oddíly jsou včas informovány o všem dění v ČJF.
Závěrečný prostor je pro každého volnou tribunou.
Zde bychom chtěli specifikovat činnost jednoho z námi navrhovaných místopředsedů ČJF. Bylo by nejlepší, aby zastával funkci vedoucího marketingu a zajišťoval finanční prostředky pro celou federaci, případně
hlavního sponzora jezdectví. Bude to jistě velmi obtížné, ale tento pracovník by musel pracovat na smlouvu
s podílem odměny ze získaných finančních prostředků.
K práci jednotlivých komisí by bylo dobré, aby oblasti jmenovaly své zástupce do jednotlivých komisí a ta si
pak zvolila předsedu ze svého středu.

CAI Nebanice
Česká dvojspřeží měla 31.7. - 2.8. na programu jeden z vrcholů domácí sezóny CAI Nebanice. Oproti minulým letům se na startu sešlo
menší startovní pole. Příčinou je vedle zaplněnosti domácího, ale i mezinárodního kalendáře
i skutečnost, že někteří tradiční jezdci dvojspřeží
začínají stále častěji obesílat soutěže čtyřspřeží.
Ty jsou na pořadu v NH Kladrubech nad Labem
7.-9.8. a tak i tato soutěž poněkud počty v Nebanicích redukovala. Stejně tak zahraniční účast
byla tentokrát slabší a vedle deseti českých
dvojspřeží, z nichž tři byla hodnocena samostatně v rámci soutěže CAN, se na start postavili
dva účastníci ze SRN (S. Töpfer, E. Beck)
a jeden z Polska (P. Mazurek). Zahraniční přítomnost byla pochopitelně i v rozhodčím sboru,
kdy vedle našich J. Trojance, J. Schwarze a J.
Kušky zasedli polští T. Mussakowski a techn.
delegát S. Keszycki a funkci hlavního rozhodčího vykonával Holanďan H. van Amerongen. Stavitelem trati byl již podruhé H. Rath z Mnichova.
Přes početní nevýhodu však obě německá
spřežení hned v drezúrní zkoušce prokázala
vyšší výkonnost. Pro nás bylo potěšitelné, že
naše současná jednička J. Nesvačil dokázal
v jejich konkurenci obstát a vklínil se s výsledkem 47,8 bodu mezi dvojici Töpfer a Beck. I na
dalších místech se seřadili naši jezdci v papírovém pořadí a před maratonem měli dobré pozice
J. Kohout, L. Jirgala a M. Martinec.
Sobota přinesla potvrzení výsadního postavení J. Nesvačila, který dokázal v letošním roce
výrazně zlepšit výkon v drezúře a při tom neztratil nic ze své tradiční dravosti v maratonu. Zvítězil sice těsně, ale přece jen před L. Jirgalou a
Z. Jiráskem. Tím se pořadí na prvých místech
změnilo. Po drezúře vedoucí Töpfer, který byl
v maratonu až devátý, se propadl na 4. místo.
Vedení se ujal J. Nesvačil před E. Beckem a
L. Jirgalou. Náskok našemu vedoucímu jezdci
umožňoval v nedělním parkúru dvakrát chybovat, aniž by bylo jeho vítězství ohroženo. Proto
jsme s napětím čekali na nedělní závěr soutěže.
Bohužel J. Nesvačilovi náskok nestačil a po
čtyřech chybách se musel spokojit se druhou
příčkou. Zvítězil E. Beck, který chyboval jednou,
ale nutno říci, že to byl spravedlivý výsledek

a že skutečně zvítězil ten nejlepší. Pěkné třetí
místo však neudržel ani L. Jirgala, který nasbíral
také 20 tr.bodů (4 chyby) a skončil nakonec
sedmý. Třetí pozice patřila J. Kohoutovi před
M. Martincem a druhým Němcem S. Töpferem.

Zlatá podkova
v Uněšově
Ve dnech 24.-26. července uspořádal JK statku Uněšov další kvalifikační předkolo Zlaté podkovy. Pro malý zájem dvojspřeží (pouze dvě přihlášky) se soutěžilo jen v sedlových disciplinách.
V nižších soutěžích se nejvíce radovaly sestry Tumpachovy z Radonic, když Kateřina obsadila prvá dvě místa ve Stříbrné podkově (ARNIKA, FONTÁNA) a Lucie byla první v Soutěži
nadějí (ATOM). Hlavní soutěž vyhrál J. Broža
(BARCELONA) z NOKI Hostomice. Naopak oči
pro pláč zbyly jednomu z umístěných, kterému
při čestném kole vypadla z kapsy obálka
z finanční odměnou, o které se v Úněšově starali vedle domácích i pojišťovna Generalle
a automobilka Opel. Po obálce se však, přes
snahu všech přítomných, slehla zem.
-mat-

L. Váňa si začíná v sedle koní z hřebčína
Suchá zvykat a předvedl to při soutěžích v
Hradci Králové s PETARDOU K
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Sportovní
kalendáﬁ
7.-9.8.
Kladruby n.L.
CAN/1,4
8.8.
Třebíč-Sokolí
KMK Z,ZL,L,S
8.8.
Kněžmost-Stolec
ZM,Z,ZL,L
8.8.
Brniště
Z,ZL,L,S
8.8.
St. Město p/Sn. ZM,Z,ZL,L drez.Z,L,S
8.8.
Albertovec
KMK Z,ZL,L,S
8.8.
Rudná p/P
Z,Z,ZL
8.8.
Staré Město p/Sn.
Z,ZL,L
8.-9.8.
Štiřín
ZM,Z,ZL,L
8.-9.8.
M. Lázně KMK Z,ZL,L,S,PREM.ST
8.-9.8.
Hradec Králové ZL,L,PREM.S
9.8.
Benešov-Černý les ZM,Z,ZL,L,S
9.8.
Slavkov
L,S
9.8.
Hradec nad Moravicí
Z,ZL,L
15.8.
Skřipel
Z,ZL,L,S
15.8.
Chotýšany
L,S,ST
15.8.
Černuc
Z,ZL,L
15.8.
Přeštěnice
Z,ZL
15.8.
Louny
ZM,Z,ZL
15.8.
Brno-Žebětín
Z,ZL,L,S
15.8.
Albertovec
Z,ZL,L,S,ST
15.-16.8. Cheb-Háje
Z,ZL,L,S
15.-16.8. Pardubice
KMK Z,ZL,L,S
15.-16.8. Černožice
Z,ZL,L,S
16.8.
Loučeň
ZM,Z,ZL
16.8.
Nový Dvůr
KMK ZL,L,S
16.8.
Třešť
Z,ZL,L,S
16.8.
Milotice nad Bečvou
Z,ZL,L
20.-23.8. Humpolec PREM.ZPZN/MČR-A
21.-23.8. Plzeň-Bory drez. Z,L,S,ST,T,TT
22.8.
Bernartice
Z,ZL,L
22.8.
Svinčice
ZM,Z,ZL,L,S,ST
22.8.
Hustířany
Z,ZL,L,S
22.8.
Drásov
Z,ZL,L,S
22.-23.8. Bělá p. B. ZM,Z,ZL,L,S,PREM.ST
22.-23.8. Písek
KMK ZM,Z,ZL,L,PREM.S,PREM.ST
22.-23.8. Letohrad
ZL,L,S
22.-23.8. Frenštát p. R.
L,S,PREM.ST
23.8.
Králova Lhota
Z,ZL,L
23.8.
Žďár nad Sázavou
Z,ZL,L
26.8.
Heroutice
ZM,Z,ZL,L,S
28.-30.8. Plzeň-Sl.VŠ ZL,L,S,PREM.ST
29.8.
Záryby
ZM,Z,ZL
29.8.
Štiřín
drez. Z,L,S
29.8.
Mažice
drez. Z,L,S
29.8.
Janov
Z,ZL,L
29.8.
Letohrad
Z,ZL,L
29.8.
Havlíčkův Brod-Vysoká
Z,ZL,L drez. Z,L,S
29.8.
Hybrálec Z,ZL,L,PREM.S,ST
29.-30.8. Mečeříž
ZM,Z,ZL,L,S
29.-30.8. Petrovice u Sedlčan E-MČR
29.-30.8. Stará Role
drez.Z,L,S,ST,T
29.-30.8. Domažlice
Z,ZL,L
29.-30.8. Liberec ZL,L,PREM.S,PREM.ST
29.-30.8. Brno-Líšeň
Z,ZL,L,PREM.S
29.-30.8. Hradec nad Moravicí
Z,ZL,L
30.8.
Poděbrady
ZL,L,S
30.8.
Čejkovice
Z,ZL
4.-6.9.
Nebanice
CDI**
5.9.
Kutná Hora
ZM,Z,ZL,L,S
5.9.
Hořátev
ZL,L,S
5.9.
Hrnčíře
Z,ZL,L
5.9.
Klatovy
ZM,Z,ZL,L
5.9.
Soběšice
drez. S,ST
5.9.
Ostrava-Hrabová
Z,ZL,L,S
5.9.
Liboš
Z,ZL,L
5.-6.9.
Kladno
zrušeno
5.-6.9.
Nový Jičín
KMK finále
5.-6.9.
Albertovec
V-MČR
6.9.
Kosova Hora
Z,ZL,L
6.9.
Rychnovek
Z,ZL
6.9.
Slavkov
Z,ZL,L,S
6.9.
Pravčice
Z,ZL
6.9.
Vyškov
Z,ZL,L
6.9.
Velká Polom
Z,ZL,L
6.9.
Jeseník-Dětřichov
Z,ZL,L
6.9.
Henčlov
Z,ZL,L

Sportovní a obchodní stáj

Zástupce firmy Böckmann

Vondráček - Starosta

firma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všechny druhy vozíků možnost leasingu

n a b í z í

BÖCKMANN

ustájení koní v areálu na okraji Prahy - Tuchoměřicích
● výcvik koní a jezdců dle dohody
● prodej kvalitních sportovních
koní
● hala 28x18 m k dispozici
●

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)
Vnitřní
a venkovní
boxy dle
evropských
parametrů

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

MANON

Jezdecká škola Mariánské Lázně

Firma Manon nabízí:

● 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

●
●
●
●
●

● trenink koní pro parkúrové soutěže
● skokový trenink jezdců,
pro skupiny i jednotlivce
● nákup, výcvik a prodej
sportovních koní

Informace a objednávky
přijímá
stáj Manon,
J. Skřivan, Litomyšl.
Tel.: 0464/3302,
0602/45 19 18
fax 0464/3220.

Inzerce
●
●
●
●
●

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

Prodám 5l. valacha, o: Admirant, m: po A1/1, všestranný, hodný. Tel.: 0314/59 10 26.
Prodám jezdecké sedlo a sako (velikost 42-44), Tel. 0314/59 10 26.
Prodám 6l. klisnu, parkúr st. -S-, perspektivní, zdravá. Tel.: 0336/952 38.
Prodám koňské boxy, ve velmi dobrém stavu, cena dohodou. Tel.: 0602/29 88 90.
Ustájím koně v boxech. K dispozici je písková jízdárna, pastvina, celodenní opatera, přeprava koní. Od stanice metra „Zličín“
jen 5 min. MHD. Tel.: 02/30 25 734, 0603 44 09 19.
Prodám klisnu ČT, nar. 27.3.96 po otci 535 Latinus (holštýn), z matky po 2185 0bvod, po 33 Blatec dubský. Hnědka s odznaky,
narostlá, kostnatá, ve sportovním typu, pastevní odchov, přijatelná cena. Tel.: 040/35 402 večer.
24letá, hledá práci jako ošetřovatel - jezdec, možnost účasti na závodech a ubytování podmínkou. Tel.: 0633/69 53 45.
Prodám angl.plnokrevníka, 9l. tm. hn. valach, stupeň výcviku -ZL-, velmi hodný, vhodný pro zač. v parkúrovém ježdění, pro
rekreaci i western. Tel.: 0321/79 65 76.
Prodám 5l. valacha, o: Admirant, m: po A1/1, -ST-, všestranný, hodný. Dále prodám jezd.sedlo a sako (vel. 42-44).
Tel.: 0314/59 10 26.
Prodám 6l. klisnu, parkúr st. -S-, perspektivní, zdravá. Tel.: 0336/952 38.

SERVIS PRO VÁS A VAŠEHO
KONĚ
Kompletní sortiment jezdeckých
potřeb v prodejnách v Praze a Plzni

JEZDECKÉ A WESTERNOVÉ POT¤EBY
GALERIE A VETE·NICTVÍ

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

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

ZÁSILKOVÝ PRODEJ
Vyžádejte si náš barevný katalog v češtině
Při zasílání zboží na dobírku neúčtujeme poštovné
Garantujeme vrácení peněz nebo výměnu zboží

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

Zbrojení na Řím

Zhořklý úspěch

ČJF zaslala na Světové hry v Římě principielní přihlášku pro jednoho skokového jednotlivce
(J. Skřivan), jedno čtyřspřeží (NH Kladruby n.L)
a pochopitelně pro voltižní soutěže.
Právě nejlepší voltižní cvičenci se sešli ve
dnech 3.-9. srpna k nominativnímu soustředění
ve Frenštátě pod Radhoštěm. Z celkem 25 cvičenců z Frenštátu, Drásova a Tlumačova bude
na závěr tohoto soustředění vybráno 8 členů
naší reprezentační skupiny pro Řím a po třech
jednotlivcích pro soutěž mužů a žen. Náš reprezentační tým se pak společně zúčastní 30.31.srpna CVI ve Frenštátě. Pro tyto mezinárodní
závody je zatím přihlášeno osm skupin z Polska,
Slovenska, Německa a ČR a dále jednotliovci
z Austrálie, Maďarska, Finska a Holandska.

Dalším krůčkem k naší účasti na MS v Římě
byla účast čtyřspřeží NH při CAN/4 v německém Salemu, které se konalo 8.-10. července.
P. Vozáb se zde mohl jako jediný zahraniční
jezdec zúčastnit mistrovství Bádensko-Würtenberska ve čtyřspřeží.
Naše účast byla pro P. Vozába poněkud
sladkokyselá, protože přes dobré výsledky
v průběhu soutěže a velmi pěkné celkové 6.
místo (15 čtyřspřeží), způsobila touha po vítězství v závěrečné rozjíždce kolizi a následné převrácení kočáru. I když nedošlo k žádným zraněním a vše se obešlo pouze materiálovou škodou, bude určitě tato tečka P. Vozába ještě
dlouho mrzet.
P. Vozáb startoval s černou čtyřkou V. Zoula.
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Celkovým vítězem se stal F. Brauchle. Na třetí
pozici skončil G. Knell a pátý byl F. Auracher. Oba
se starokladrubskými spřeženími. Jak nám sdělil
ředitel NH N. Záliš, pro účast v Římě bude vedle
výkonnostních kritérií i velmi důležitá finanční
náročnost zájezdu a tak zdaleka ještě není o přítomnosti české čtyřky v Římě rozhodnuto.

Blahopřejeme...
...opožděně, ale přece Vladislavu Hvízdalovi, dlouholetému chovateli a příznivci koní
k 65. narozeninám, které oslavil 1. června.
...dlouholeté rozhodčí a funkcionářce a člence TJ Zahradnictví Praha Marii Škobisové,
která 29. srpna oslaví významné životní
jubileum.

Ing. J. Kutěj
Purkyňova 10,
591 02 Žďár n. S.,
tel.:0616/ 22774

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služba při nákupu sportovních koní doma
Ing. J. Hanulay i v zahraničí
Farského 6
851 01 Bratislava - pomoc při nákupu plemenného matetel.: 07/81 52 30 riálu v zahraničí

J e z d e ck é s t ř e d i s k o Tu r s k o
Tel./fax: 0205/25 871 - 252 65 Praha západ
● Kurzy:
pro ošetřovatele koní - rekvalifikace, pro nezaměstnané možnost úhrady
pracovním úřadem. Ubytování, polopenze, kurz+zkouška, 5 dní/3200 Kč,
splatno předem složenkou.
pro cvičitele - pouze s vlastním koněm, příplatek 1500 Kč/týden
pro rehabilitační pracovníky - hipoterapie, i bez koně, příplatek 1000,- Kč.
● Ještě několik boxů volných pro výcvik ve skoku, drezúře i základní výcvik.
● Přijmeme ošetřovatele koní od září, ihned 1 děvče ke koním na výpomoc (pohybování, péče o výstroj, závody ap.), ubytování.
● Nabízíme uplatnění pro podnikatele s vlastními provozními/školními koňmi (cca. 3-4)
za výhodných podmínek.
● Přijmeme pracovníka/pracovnici do restaurace, i začátečník v oboru, ubytování.

Výsledky
Bernartice 18.-19.7. -ZM- (33) 1. Rédl J.st. NARCIS (Bernartice), -Z- (60) 1. Rédl J.st. - NARCIS (Bernartice), -ZL- (54) 1. Pěchouček KUWAIT (Tachov), -L- (30) 1. Pěchouček - FERISON (Tachov), 2. Chocholoušová - DOMINIK
(Cyklon KV), 3. Hofmanová - SARAH (Egrensis
Cheb), -ZM- děti (13) 1. Čermáková - LINS
(Kaničky), post. obt. do 120 (22) 1. Luža IMRICH (Plzeň), -L- (21) 1. Rédl J.st. - ENN (Bernartice), 2. Černok - SYLVA (Děpoltovice), 3. Rédl
J.st. - QUONIAM PEC. (Bernartice), -S- (11) 1.
Černok - SYLVA (Děpoltovice), 2. Luža - IMRICH
(Plzeň), 3. Rédl J.st. - QUONIAM PEC. (Bernartice).
Žirovnice 18.-19.7. Memoriál S. Dvořáka drez.
-S- (11) 1. Titová - DEVIZ (Třeboň), 2. Poulíčková
- HARUN-8, 3. Slavíková - MARKÝZO (obě
Čejov), skok -ZM- (22) 1. Rosecká - MONO RÝNA
(Bechyně), -Z- (42) 1. Papoušek K. - ZION (Srnín),
-Z- Přebor Vysočiny - děti (21) 1. Knobová - ULIČNICE (Havl.Brod), -ZL- 1.odd. (30) 1. Dvořáková
- DUKAR (Rynárec), 2.odd. (31) 1. Papoušek K. KEN (Srnín), -ZL- Přebor Vysočiny - jun.+ ml.jezdci (14) 1. Slavíková - MARKÝZO (Čejov), -L- Přebor Vysočiny sen. (29) 1. Malkovská - KANGARO,
2. Kelbler - GERONA (oba Malkovská), 3. Dvořáková - DUKAR (Rynárec), -L+S- (13) 1. Kozák WALDFÜRST (Cája Č.B.), 2. Papoušek J. - KARI
(Srnín), 3. Dvořáková - DUKAR (Rynárec), stafety
-Z+L- (19) 1. Malkovská - KANGARO, Kelbler GERONA (Malkovská).
Louňovice pod Blaníkem 18.-19.7. -ZM- děti
(18) 1. Stejskalová - RÉBUS (Louňovice), -ZM- 4l.
(21) 1. Šafrata - MIKI (Louňovice), -Z- jun. (28) 1.
Zvára - VARINA (Ostrov), -Z- (38) 1. Jech - DIJON
(Jech), dvouf.sk. 100/110 1.odd. (32) 1. Hulanová
- BLESK (Neveklov), 2.odd. (36) 1. Polák PEKING (Kocanda), -ZL- 1.odd. (30) 1. Polák PEKING (Kocanda), 2.odd. (36) 1. Jirásek - DINIS
(Ostrov), -L- (22) 1. Holíková - RITA, 2. Březina CARBIDO (oba Žabovřesky), 3. Kozáková CEDRA (Mělník).
Hradec Králové 24.-26.7. Cena CAC Leasing
-L- (59) 1. Luža - IMRICH (JK Plzeň), 2. Papoušek
K. - DOWIL (Srnín), 3. Skřivan - SLIN HRG
(Manon), -S- (37) 1. Doležal - KRIS (Bost), 2.
Jindra - RICARDO (Spálené Poříčí), 3. Navrátil LE CORDIAL S (Bříza), minutové sk. do 120 cm
(47) 1.Papoušek - DOWIL (Srnín), 2. Moudrý ESPRIT (Moudrý), 3. Skřivan - GARGANO
WEPOL (Manon), -S- (35) 1. Papoušek K. - GAL,
2. Papoušek K. - DOWIL (Srnín), 3. Luža IMRICH (Plzeň), stupň. obt. do 140cm (21) 1.
Doležal - KRIS (Bost), 2. Váňa - PETARDA
K (Suchá), 3. Jindra - LE NOIR (Bříza), stupň.
obt. do 130cm (38) 1. Matějka - LIPKA UNIREM
(Chomutov), 2. Skřivan - MISS ORLING (Manon),
3. Vítek - ÚTVAR (Končiny), -S- (40) 1. Skřivan GARGANO WEPOL (Manon), 2. Matějka - LIPKA
UNIREN (Chomutov), 3. Doležal - ROMINA
(Bost), -ST- (28) 1. Matějka - LINO J (Chomutov),
2. Doležal - CRAZY BOY (Bost), 3. Jindra SIRAH (Sp.Poříčí), 4. Hatla - PRÁTER (Měník), 5.
Poláková - KASKÁD (Polák).
Hořátev 25.7. -ZM- (14) 1. Nosková - JAMAJKA (Nosek), dvouf.sk. 100/110 1. odd. (39) 1.
Neumannová - ARANA (Hořice), 2.odd. (32) 1.
Sloup - VIRGINIA (Lysá n/L.), -ZL- (57) 1. Neumannová - KEVIN (Hořice).
Úněšov 24.-26.7. ZPZN všestrannost národní

-Z- Soutěž nadějí 1. Tumpachová L. - ATOM
(Radonice), 2. Veselovský - SCHIWAGO (ČJK
KV), 3. Krobotová - TINGAR (Šumperk), -Z- Bronzová podkova 1. Korbelová - AGABA (Jindř.Hradec), 2. Balcarová - KAVAL (ČJK KV), 3. Váňa SAM (Opatrný), -ZL- Stříbrná podkova 1. Tumpachová K. - ARNIKA, 2. Tumpachová K. - FONTÁNA (Radonice), 3. Krejza - NORMAN (Vlčkovice), -L- Zlatá podkova 1. Broža - BARCELONA
(NOKI Hostomice), 2. Klusáková - FAMA
(St.Role), 3. Šídlo - SALAMANDER (Opatrný).
Hradec nad Moravicí 25.-26.7. stupň.obt. do
100cm (49) 1. Svoboda - NORD (Frenštát), do
110cm (56) 1. Smyčková - GAZELA (Třeština
Háj), do 120cm (18) 1. Novák - FLOTILA SALITH
(Rožnov), -ZL- (19) 1. Kubrický - ALS SAMANTA
(Kubrický), -L- (22) 1. Hruška - RAMIR FERAM
(Op.Kat.), 2. Vítková - CIVIK (Vítek), 3. Humplík MANDY CIMINGA (Op.Kat.), -S- (24) 1. Vítek TOPIK (Vítek), 2. Humplík - JODID OIL TEAM
(Op.Kat.), 3. Holý - QUINTET (Albert.), -ST- (13)
1. Masár - NEWPORT NESTOR (Baník), 2. Vítek TOPIK (Vítek), 3. Holý - SARGONI (Albert.), 4.
Masár - RAMON NICE HORSE (Baník), 5. Hruška
- ÚSKOK (Op.Kat.), KMK -ZL- (18) 1. GRAF
CZECH - Olšák (Mustang Havířov), 2. MGT DIAS
- Masár (MGT), 3. DIGET - Vítková (Vítek), -L(14) 1. GOLDBERG - Vrubel (Albert.), 2. DILLY Pospíšilík (Pravčice), 3. FINN KURÝR - Vala
(Bruntál), -S- (5) 1. DAJANA - Pěkninová
(Hor.Bludovice), 2. REZNAK - Masár (Baník), 3.
JINWA - Hošák (Nový Jičín), kom. J. Jindra.
Veveří - Nový Dvůr 26.7. dvouf.sk. 100/110
1.odd. (35) 1: Hrabálek - ZON (Dosta Brno),
2.odd. (32) 1. Romsyová - ALGIDA (Ochoz), -ZL(60) 1. Kutková - OR (Pravlov), -L- (24) 1. Kucharovič - VORTEX (LK+HG Kozlov).
Hradec Králové 31.8.-1.7. Velká cena
S&B dvouf.sk. 120/130 1.odd. (38) 1. Vodseďálková - KADET PRADAR (Horky), 2. Matějka JUMBO (Chomutov), 3. Olšák - GRAND (Havířov),
2.odd. (39) 1. Skřivan - MISS ORLING (Manon),
2. Šimun - QUEBECK (Seco Praha), 3. Špalková SINDY MARTEX (Baník), stupň.obt.do 140 cm
se žolíkem (19) 1. Navrátil - AKTIV (Bříza), 2.
Toth - RAQUEL (Žďár), 3. Málek - DUXA (Málek),
-L- (44) 1. Luža - IMRICH (JK Plzeň), 2. Tretera NIKITA (Tretera), 3. Švarc - VALERIE (Švarc), -S(38) 1.odd. (38) 1. Doležal - KRIS (Bost), 2.
Navrátil - AKTIV (Bříza), 3. Papoušek - DOWIL
(Srnín), 2.odd. 1. Matějka - LIPKA (Chomutov), 2.
Skřivan - MISS ORLING (Manon), 3. Toth RAQUEL (Žďár), -ST- (40) 1. Skřivan - LABE
JEFF LB TECH (Manon), 2. Navrátil - AKTIV
(Bříza), 3. Matějka - LINO J (Chomutov), 4. Tretera - LUSSI (Tretera), 5. Jindra - SIRAH (Sp.Poříčí), -S+S- Memoriál J. Havla (44) 1. Doležal KRIS (Bost), 2. Navrátil - ARGENTINUS (Bříza),
3. Zatloukalová - AROT (Ústí n.L.), -T- (13) 1.
Doležal - ROMINA, 2. Navrátil - TURBO (oba
Bost), 3. Navrátil - AKTIV (Bříza), 4. Jindra SIRAH (Sp.Poříčí), 5. Papoušek - GAL (Srnín),
dvouf.sk.120/130 (30) 1. Luža - IMRICH (JK
Plzeň), 2. Zelinková - LABE JAMES (Mělník), 3.
Švarc - VALERIE (Švarc).
Brno 31.7.-2.8. -JD 93- (13) 1. Buben BORN (Buben), 2. Gzyl - CERES (Ostrava), 3.
Škardová - HAJDAS (Havl.Brod), -JD 97- (11) 1.
Henriksen - KAMÍR (Žižka), 2. Buben - BORN
(Buben), 3. Charvátová - SAM (Dosta), -SG- (6)

1. Honč - DREAM DANCER (Dosta), 2. Jirsová OHIO (Jirsová), 3. Charvátová - DENVER
(Dosta), -IM I- (12) 1. Žižková - POZOR, 2. Chelbergová - NIGHT CUP (obě Žižka), 3. Mikolasová - WATZMANN (St.Role), -JJ 93- (13) 1. Gzyl
- CERES (Ostrava), 2. Klimešová - ELZA
(Dosta), 3. Bojadzisová - MAGRETA (Pegas), YÚ 93- (9) 1. Henriksen - KAMÍR (Žižka), 2.
Buben - BORN (Buben), 3. Klimešová - ELZA
(Dosta), Mistrovství ČR v drezúře seniorů

PROSTĚJOV
Potřeby pro jezdecký sport
Výroba-Velkoobchod
Vlastní výroba více než 100
druhů jezdeckých potřeb,
jejichž vývoj a testování probíhá
ve spolupráci s profesionálními
jezdci ing. J. Hanulayem,
J. Skřivanem a J. Jindrou.
● Na veškeré zboží poskytujeme
odborný a kvalitní záruční
a pozáruční servis.
● Naše výrobky si můžete koupit
ve všech dobrých prodejnách
v ČR. Žádejte je u svých prodejců.
● V aktuálním katalogu pro rok
1998 se můžete přesvědčit
o neustálém rozšiřování naší
nabídky.
● Zavolejte nám, objednané
zboží Vám zašleme na dobírku,
nebo Vám poradíme nejbližší
prodejnu ve Vašem okolí, která
Vás obslouží.
●

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Prodejna
a velkoobchodní sklad:
Domamyslická 59,
798 01 Prostějov
Tel./Fax: 0508/362 267
Tel./Fax: 0508/362 483
Tel.: večer: 0508/332 107
mobil: 0602 72 10 15
Prodejna Brno:
Veveří 109, PSC 618 00,
Tel.: 05/41 21 16 17
-2x IM I- (10) 1. Mikolasová - WATZMANN
(St.Role), 2. Chelbergová - NIGHT CUP (Žižka),
3. Komenda - JENA (Caballo).

V¯ROBA A PRODEJ
PARKUROV¯CH P¤EKÁÎEK
TRENINKOVÉHO MATERIÁLU
PRONÁJEM KOMPLETNÍCH
PARKURÒ
VoronûÏská 144, 461 71 Liberec 1

Tel./Fax: O48/521 72 42

CN

zve zákazníky do svých prodejen k srpnové akci

Ke každému sedlu uzdečka zdarma
Nově nabízíme: podkovy všech velikostí (Holandsko)
v cenách od 37,- do 45,- Kč vč. DPH, podkováky (Švédsko)

Radotínská ulice 69, Praha 5
159 00 Velká Chuchle, tel.: 02/54 38 67
Ostrovského 23, Praha 5
150 00 Smíchov, tel.: 02/90 00 40 50
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