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Mistrovství âR 1998
Během tří týdnů se v Humpolci bojovalo o další
sady mistrovských medailí. V rámci Finále Zlaté
podkovy zde svá mistrovství měli jezdci spřežení.
Zatímco do finálových soutěží Zlaté podkovy
(4x soutěž všestrannosti + Mistři opratí) se musí
jezdci kvalifikovat, mistrovské soutěže byly otevřené. Tak se stalo, že ve dvojspřežích byly dvě
startovní listiny, když část jezdců vedle mistrovské soutěže byla hodnocena i v soutěži Mistrů
opratí. V každém případě si humpolečtí organizátoři ve spleti tratí (všestrannost národní -ZL- Soutěž nadějí, Bronzová podkova, národní -L- Stříbrná podkova, úroveň CCI* Zlatá podkova + kompletní soutěž dvojspřeží a čtyřspřeží) přímo lebedí
a vytvářet křížovku startovních listin, aby se nikdo
s nikým nesrazil a přitom se vše stihlo, jim určitě
přináší euforické potěšení. Nedivil bych se kdyby
se organizační tým v Humpolci rozhodl pro příště
zasunout do programu i mistrovskou soutěž jednospřeží a ve zbylých prostojích by se mohlo
bojovat např. o medaile v endurance. Prostě
v Humpolci se nikdo nenudí ani chvilku a scénář
denního programu terénních zkoušek je zaplněn
do posledního místečka.

Generálka na Dunaj
Tak jako před třemi týdny v Humpolci léto
začalo, tak v pátek 21. srpna na stejném závodišti zase skončilo. Pro samotné soutěže to však
bylo příjemné a noční deště tentokrát povrchu
nemohly nijak uškodit.
Jakkoliv je pořadatelský tým zkušený, patřily
úvahy na závodišti i blížící se mezinárodní prověrce, kterou pro Humpolec bude Alpsko-dunaj-

ský pohár dvojspřeží roku 2000. Jistě i to byl
jeden z důvodů, proč se letošní mistrovské soutěže spřežení konaly právě zde.
K soutěži dvojspřeží nastoupila desítka jezdců,
z nichž sedm soutěžilo i v rámci Zlaté podkovy
v závodě Mistrů opratí. V obou hodnoceních se
na prvé místo vyhoupl J. Nesvačil (JK Aranka
Doubravice), který letos zcela ovládá scénu dvojspřeží. V těsném závěsu za ním byli L. Jirgala
a J. Kohout. V nemistrovské soutěži se mezi ně
na druhé místo vklínila slovenská jednička
P. Balaz z Popradu (účastník MS v USA v roce
1996). Ten byl součástí mocné slovenské ekipy,
která k finále do Humpolce dorazila (4 dvojspřeží)
a slovenští jezdci tak demonstrovali vzájemně
deklarovanou snahu o opětovné těsnější kontakty, nejen v rámci soutěží Zlaté podkovy.
K mistrovské soutěži čtyřspřeží dorazilo pět
soutěžících. Vedle tří čtyřek z Národního hřebčína to byl T. Barták (Favory Benice) a hlavně
K. Kastnerová (Mor. Krumlov). Tato naše úspěšná reprezentantka ve dvojspřeží prodělala svoji
šampionátovou premiéru čtyřspřeží v loňském
roce v Kladrubech nad Labem a od té doby ukazuje, že to s přestupem ke královně vozatajského
sportu myslí vážně.
V drezúrní zkoušce však nenechal o své současné převaze nikoho na pochybách P. Vozáb
(Kladruby n.L.), i když K. Kastnerová musela být
s druhým místem spokojena. Teprve za ní skončili V. Zoul (Slatiňany), T. Barták a J. Škodný
(Slatiňany).
Sobotní maraton sice přinesl drobný pohyb ve
výsledkových listinách, ale favorizovaných jezdců

se nedotkl. J. Nesvačil upevnil svoji pozici v obou
soutěžích, stejně jako další jezdci na medailových místech a P. Vozáb se dokonce svým soupeřům vzdálil o desítky bodů.
Úsek maratonu E byl celkově postaven pro
dvojspřeží (ta měla překážky komplikována shoditelnými prvky) a také většina jezdců neměla při
absolvování překážek výraznější problémy. Daleko těžší bylo překonat úsek E se čtyřspřežími.
S výjimkou P. Vozába se problémům nevyhnul
nikdo další a každý z jezdců měl alespoň v jednom případě v překážce nějaké výraznější zdržení. K. Kastnerová se po maratonu ocitla na třetí
pozici, když za P. Vozába se po nevydařené drezúře vyhoupl J. Škodný. P. Vozába, který má
z našich jezdců nejvíce zkušeností i ze zahraničními soutěžemi, jsme požádali o porovnání tratě
např. s tratí Badensko-Würtenberského mistrovství v Salemu: „Maraton je poměrně náročný, krokové a klusové úseky vedeny po velmi členitém
terénu. Úsek E je velmi technicky obtížný a podle
mého soudu je soutěž s mým posledním startem
v SRN zcela srovnatelná.“
Jediná diskuze, která vyjadřovala při srovnání
se zahraničím rozdíl, se vedla ohledně vytýčení
trestného území. Zatímco ani mezi rozhodčími
nepanoval jednotný názor ohledně povinnosti
vytýčení trestného území okolo překážek, jezdci
se shodovali na tom, že pro překonávání překážek i bezpečí soutěže by ohraničené území bylo
příjemnější a i P. Vozáb potvrdil, že v zahraničí
jsou skoky proti divákům ohrazeny. Celkové
vyhrazení prostoru, kde se diváci mohou v průběhu soutěží (i sedlových) pohybovat je pravděpodobně jediným úkolem, který zbývá v Humpolci
dořešit.
Třetí den ve dvojspřeží také na umístění nic
nezměnil a J. Nesvačil přes jednu chybu v parkúru získal letošní zlatou medaili, před L. Jirgalou
a J. Kohoutem. Stejná trojice také vévodila soutěži Mistrů opratí.
Ve čtyřspřeží měl P. Vozáb náskok skoro 100
bodů a tak jízda s jednou chybou byla jasným
potvrzením jeho postavení. J. Škodný nebyl tentokrát ve formě a po pěti chybách si svoje stříbro
neudržel a klesl opět až za K. Kastnerovou.
Stříbrná medaile byla pro K. Kastnerovou druhým
oceněním v průběhu šampionátu, když v jeho
průběhu za své účasti ve světových soutěžích
dvojspřeží přezala prestižní ocenění - bronzový
odznak FEI.

Příprava na MS
V rámci šampionátu spřežení proběhla i nominace jezdců dvojspřeží pro podzimní zahraniční
starty. Další kamínek česko-slovenské historie
bude napsán na CAN Topoĺčianky (4.-6.9.), kde
budou startovat Z. Jirásek, V. Cerman, J. Beránek, J. Kratochvíl a R. Kala. Pokračování na Slovensku bude možná i 9.-11.10., kdy bude CAN
v Bratislavě, ale o tom se zatím nejednalo.
K poněkud prestižnějšímu startu na CAI-B do
maďarského Keczkemétu (11.-13.9.) odcestují
J. Nesvačil, L. Jirgala a M. Martinec. Start je o to
důležitější, že bude prvou zkouškou na MS 99,
které se koná právě na tomto závodišti (16.-22.
8. 1999).
Komise spřežení má ještě pozvání na
CAI-B do Poznaně (25.-27.9.), ale o účasti v Polsku také ještě není rozhodnuto.
Jedničkou letošní sezóny a i novým Mistrem ČR dvojspřeží je J. Nesvačil
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33. Zlatá podkova
Finále Zlaté podkovy se konalo již po 33.
a součástí programu byla i vzpomínka na
p. Zdeňka Kotena, který stál u zrodu nejen humpoleckých soutěží, ale jezdeckého sportu v Humpolci vůbec.
Oproti nižším soutěžím byla letos poněkud
slabší účast ve Zlaté podkově (8 dvojic). Nicméně silný „stříbrný“ ročník (24) dává naději pro
příští rok.
V nejnižších kategoriích Soutěži nadějí a Bronzové podkově zvítězili po napínavém průběhu až
do posledního skoku J. Pažoudka (BATULE)
a M. Dvořáková (DANY).
Ve Stříbrné podkově byl průběh jednoznačnější a systémem start-cíl, rozhodla o umístění
J. Hatli (SZAILENIEC), A. Krobotové (LOGIKA)
a L. Vrtka (DINÁR) drezúra.
Zlatá podkova celý program uzavírala a kompletní soutěž všestrannosti je vždy divácky lákavá. I zde se rozhodovalo první den, přestože parkúr se mnohým nevyvedl. Pět prvých jezdců po
drezúře J. Krčmář (SIBIRSK), J. Hatla (IVORY
COUNT), R. Marková (TARZAN), R. Heidenreich
(FIDZI) a D. Klusáková (FÁMA) nemělo v terénu
vážnější problémy a tak vše mohl rozhodnout
parkúr. Zde se však nedařilo všem stejně a tak
J. Krčmář zvítězil přes dvě chyby, které udělal i
J. Hatla a R. Marková byla třetí přes pět shození,
protože stejný počet bodů nasbíral i její konkurent
R. Heidenreich.

Na „Evropu“ do Belgie
Sezóna všestrannosti má nyní na pořadu další
vrcholnou mezinárodní událost, když se dvojice
G. Slavíková (MARKÝZO) a L. Kopřiva (BONY)
pokusí uspět na ME ml. jezdců v belgickém
Waregemu (10.-13.9.). Protože se jedná o otevřené ME na úrovni CCI** spolu s mladými jezdci
se do Belgie vypraví pod vedením A. Klauze
J. Kadavý (ANKER) a K. Diringer (TIME OUT).

REPORTÁŽE

Mach Cup potřetí
Poslední body potřebné ke kvalifikaci do finále
finálové soutěže. Do poháru B postupuje 25 a do
Mach Cup (25.-27.9.) se rozdělovaly v Chotýšapoháru A 20 nejlepších s tím, že v případě neúnech 15. srpna.
časti některého jezdce z postupového místa bude
Startovní pole zvláště v soutěži A (-ST-) poněk finále pozván další umístěný. Soutěží B prošel
kud prořídlo a na startu bylo „jen“ 16 dvojic.
nejlépe KRIS s trojnásobným maximálním ziskem
V zahajovacích skákáních ani po třetí nezklamal
(120). Na druhém místě je M. Matějka - LIPKA
J. Skřivan, kterému se v Chotýšanech vždy alesUNIREN s 85 body a dále pak P. Eim - ORLING
poň jedno vydařilo na jedničku. Tentokrát zvítězil
v prvé soutěži s GARGÁNO
WEPOL. A druhé vítězství
mu jen o vlásek uniklo
(NARACONDO),
když
o 0.83 s zvítězil P. Doležal
s ROMINOU. Tomu letos
kolbiště chotýšanského
mlýna vlilo novou sportovní
krev do žil. Po dvou jeho
vítězstvích v kvalifikacích
soutěže B v sedle KRISE,
byla i tentokrát tato dvojice
favoritem prvé hlavní soutěže. Mezi 33 dvojicemi se do
rozeskakování dostalo 9
koní. KRIS nezklamal své
příznivce ani potřetí. Jeho
vítězství mezi třemi nulovými
výsledky rozeskakování
(Eim - ORLING JERSEY
a Hošák - RADEGAST)
však bylo téměř neuvěřitelné, protože oběma svým
soupeřům „nadělil“ více jak
6 vteřin. V souvislosti s tímto
hattrickem se v kuloárech
začalo o tomto 6l. holandském tm. hnědákovi mluvit Vítězem třetí kvalifikace A. skupiny Mach Cupu se stal J. Jindra
-holi jako o budoucím koni roku. a SIRAH
V soutěži A byla na těžším povrchu kolbiště úloha našich nejzkušenějJERSEY (82) a P. Švec - F.S. BAVIÉRA a Z. Žíla
ších koní o poznání těžší. Již se zdálo, že výsle- JETRO (63).
dek 4 tr. body bude tentokrát M. Matějkovi (LINO
V poháru A je na prvých pěti místech pořadí J.
J) stačit na vítězství, když jedinou nulu soutěže
Jindra - SIRAH (102), T. Navrátil - AKTIV a J.
předvedli předposlední J. Jindra a SIRAH. Třetí
Skřivan - LABE JEFF (84), J. Skřivan - NARAmísto se udělovalo za 8.tr.bodů a odnesl si je J.
CONDO (78) a P. Doležal - CRAZY BOY (72).
Skřivan a LABE JEFF. I tato soutěž ukázala, jak
Finále Mach Cup 98 bude bezesporu dalším, již
těžkou sezónu za sebou naše skoková elita má.
několikátým, vrcholem letošní nabité skokové
Jasno je tedy i v postupové kvalifikaci pro obě
sezóny.

Rozhodnutí VV ČJF
VV ČJF na svém mimořádném zasedání dne 11. srpna 1998 projednal zprávu sboru rozhodčích
o zadržení jezdeckých licencí na závodech S+B Odolena Voda v Hradci Králové ze dne 1. 8. 1998
a informaci o chování jezdců a trenéra tamtéž.
Z výše uvedeného je patrno, že se R. Drahota - jako jezdec, J. Petr a A. Opatrný - jako pomocníci
dopustili porušení Pravidel jezdeckého sportu, Stanov ČJF a Kodexu chování Mezinárodní jezdecké federace.
Výkonný výbor ČJF prostudoval všechny předložené materiály a rozhodl takto:
R. Drahota - zastavení činnosti od 1. 8. 98 do 31. 12. 98 a pokuta ve výši 3 000,- Kč
A. Opatrný - zastavení činnosti od 1.8. 98 do 31.12. 98 a pokuta ve výši 1 000,- Kč
J. Petr - zastavení činnosti od 1. 8. 98 do 31.12. 98 a pokuta ve výši 1 000,- Kč.

Ve finále letošní ZP si nejlépe vedl J. Krčmář na
koni SIBIRSK

CCI* Karlovy Vary
Na 1.-4. října je plánováno další mezinárodní
střetnutí jezdců všestrannosti v naší republice.
K termínu jmenovitých přihlášek (21.8.) měl pořadatel k dispozici přihlášky z Německa (11 koní),
Švédska (8), Itálie (4), Francie (4) a Litvy (8).
Z českých jezdců má o CCI* zájem zatím téměř
dvacítka jezdců a tak, i když bude většina z nás
pošilhávat po MS ve všestrannosti v Římě, se
bude určitě v Karlových Varech na co dívat.

GARTA odpočívá
I když se potíže klisny GARTY projevily již
v počátku sezóny a při mistrovství ČR v Ostravě
skončilo její účinkování již na opracovišti, čekali
jsme s informací o jejím zdravotním stavu. Pro její
stálou absenci na kolbištích jsme oslovili
T. Navrátila, který nám sdělil, že GARTA trpí
bolestmi zad, vyplývajícími z loňských potíží
s karpálním kloubem. I když MVDr. I. Jeník provedl v Ostravě pohybovou terapii, po které se její
stav velmi zlepšil, je její návrat na kolbiště zatím
v nedohlednu, i když ještě není zcela vyloučen.

CSI-W-C Wroclav
Z původně plánované čtveřice severomoravských jezdců, chystající se do polské Wroclavi
k turnaji seriálu světového poháru centrální Evropy, se nakonec stala dvojice zástupců z Baníku
Ostrava. S. Hošák a R. Olšák dali nakonec přednost třetímu kolu turnaje Mach Cup v Chotýšanech. Vedoucí P. Hudeček tak přivezl do Wroclavi jen P. Špalkovou s koňmi JAGA MARTEX
a SINDY MARTEX a L. Masára s RAMON NICE
HORSE a NEWPORT NESTOR. Již podle této
sestavy bylo jasné, že naši zástupci se budou
nejlépe cítit v soutěžích stupně -S- a -ST- a tudíž
že Velká cena proběhne bez naší účasti.
Na startu se sešlo 75 koní a vedle domácích
a našich zde byli i jezdci z Řecka, Litvy, Uzbekistánu, Německa a Rakouska. Stejně jako v celé
střední Evropě i jezdce sužovalo o víkendu 14.16. srpna vedro.
Z pátečních zahajovacích soutěží si naši jezdci
vybrali tu lehčí a tak všichni naši koně startovali
v -S-. Nejlépe si vedl RAMON NICE HORSE,
který se s bezchybným výkonem umístil na
7. místě.
V sobotu pak bylo „naší“ soutěží dvoufázové
skákání 130/140cm, kde byl nejlepší opět
L. Masár, tentokrát však v sedle NESTORA
s výsledkem 4 tr.body. SINDY a RAMON dokončili s 8 tr.b. a JAGA MARTEX shodila třikrát. Pro-
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tože ve Wroclavi platilo pravidlo „každý kůň jen
jednou denně“, obě další soutěže (volba dr. do
140 a mohutnost) již sledovali naši z tribun. Skok
mohutnosti byl jako vždy divácky velmi atraktivní,
ale skončil na 200cm, které se navíc dvěma
posledním jezdcům nepodařilo překonat.
V neděli pak byla pro nezájem jezdců zrušena
soutěž štafet a místo ní otevřena soutěž do
130cm, která byla přístupna i již startujícím
koním. Toho využili i naši a nejlépe pak SINDY.
Ta se v neděli objevila na startu v obou soutěžích
do 130cm. V prvé byla po bezchybném výsledku
třetí a ve druhé po jedné chybě sedmá. Další
naše koně si již dekorování nevybojovali.
Velkou cenu, která byla na úrovni -T-, absolvovala bezchybně pouhá dvojice jezdců z Polska.
Vítězem se stal J. Skrzyczynski s ELIOPEM před
E. Koczorskim s holštýnským LANDRO.

Jubilejní Karel IV.
Již 25. ročník Ceny Karla IV. uspořádá ve
dnech 18.-20 září JK Mělník. Páteční program je
věnován soutěžím od stupně -ZM- až do dvoufázového skákání 110/120. V sobotu a v neděli pak
mohou diváci vidět až soutěže -ST-. Vedle doprovodných dětských soutěží proběhne v rámci
závodů i soutěž psů Agility, která bývá vždy vítaným zpestřením. Zájemci o propozice se mohou
přihlásit na tel.čísle: 0206/62 28 60.

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

CSIO-W Bratislava
Letošní domácí skoková sezóna je přeplněna
kvalitně dotovanými soutěžemi, což se zcela
zákonitě projevilo na našich zahraničních výjezdech. Již dnes si mnozí lámou hlavu, jak tento
nebývalý zájem národních pořadatelů ovlivnil
vývoj našeho špičkového jezdectví a jaká by
měla být nejbližší budoucnost. V každém případě
dva zásadní efekty jsou pozorovatelné již nyní
a pravidelnému divákovi jezdeckých skokových
supersoutěží byly zřejmé již delší dobu. Prvním je
zásadní ochlazení zájmu jezdců a majitelů reprezentovat v zahraničí, což je umocněno nejen konkurencí domácích konkúrů, ale současně letošním zrušením dotací ČJF za výkony v zahraničí.
Druhý je závažnější a projevuje se již v průběhu
sezóny narůstající únavou několika koní, kteří
nám v minulých sezónách dělali radost a v něž
jsme vkládali určité naděje jako motorů naší zvyšující se sportovní výkonnosti. Bohužel ve vleku
těchto dopadů se nesla i naše účast na letos
zatím nejkvalitnějším konkúru CSIO-W Bratislava.
Oproti loňskému roku, kdy se naše družstvo
zúčastnilo CSIO v Budapešti a po něm hned
CSIO v Bratislavě dvakrát s kompletním družstvem, letos stačily síly jen na účast v Bratislavě
a k ní se odhodlali pouze dva jezdci. J. Skřivan
přivezl na Slovensko LABE JEFFA LB TECH
a NARACONDO PROFISTAV a T. Navrátil LE
CORDIAL-S a TURBA.
Konkurence se v Bratislavě sešla opět maximální. Vedle družstev Itálie, Polska, Bulharska,
Řecka, Chorvatska, Velké Británie, Švýcarska,
Belgie, Německa, Rakouska, Maďarska a domácí
ekipy jsme v jednotlivcích měli zastoupení my
a jedna jezdkyně startovala za Japonsko.
Jakkoliv některé z jezdců provází velmi slušná
minulost, či je dobře známe právě z vystoupení
v centrální Evropě, ze jmen figurujících na startovních listinách poněkud vybočoval pouze Francouz J.M. Nicolas, který je ve FEI žebříčku na 55.
pozici. Další jezdci již zapadli do obvyklých průměrů centrální Evropy a nejlepší z nich se ve
světovém hodnocení FEI pohybují v prvé polovině druhé stovky.
Nejvíce jsme byli zvědavi na jezdce z Maďarska. Nejenže jméno J. Turiho patří stále k těm
slavným, ale hlavně se do Bratislavy dostavilo
družstvo čerstvě ověnčené přesvědčivým vítězstvím v Poháru národů v Budapešti.
V zahajovacích soutěžích šli oba naši „druzí“
koně TURBO a NARACONDO lehčí soutěž (135)

Vítězství ve Velké ceně Bratislavy si odvezl Ch.
Ahlmann (SRN) s francouzským SATAN DU
TREMBLAY
-kd-

bohužel s chybami. Jedničky LABE JEFF LB
TECH a LE CORDIAL-S se se 140cm vyrovnali
o poznání lépe a J. Skřivan se umístil na velmi
pěkném 4. místě.
Páteční pohár národů byl bez nás. Maďarské
družstvo dokázalo, že výsledek v Budapešti
nebyl náhodný a získalo další vítězství do Samsung National Cup Series. Navíc se opět jednalo
o vítězství zcela přesvědčivé, když druhé Dánsko
a třetí Belgie ztrácely na Maďary 8 resp. 12
tr.bodů. Odstup ostatní centrální Evropy od
Maďarska je v současnosti naprosto propastný,
když druhé za nimi bylo až Slovensko na 8. pozici, které ovšem druhé kolo nedokončilo. Zde byl
poněkud překvapivě po prvém bezchybném
výkonu ve druhém kole vyloučen J. Hanulay
s ELDORADO BINGO BALAST a zdá se, že křivka výkonnosti tohoto koně začíná klesat.
Další pak bylo Řecko na 9. místě ještě s docela slušným výsledkem prvého kola 16 tr.b., ale
12. Chorvaté již inkasovali 32 bodů, 13. Bulhaři
44 a výsledkovou listinu uzavírali Poláci, jejichž
družstvo soutěž nedokončilo.
Z našich se ten den objevil na startu jen
NARACONDO v minutovém skákání, ovšem
neúspěšně.
Již v loňském roce byl rozpis soutěží podroben
kritice a zvláště sobotní program patřil k velmi
nezáživným. Bohužel zde nedoznal rozpis žádných změn a vedle velmi neefektní soutěže štafet, o kterou byl tradičně projeven jen neopatrný
zájem (8), byl sobotní program vyplněn skákáním
do 140 cm podle A2 (na čas). Zde se sešlo na
startu 61 dvojic a divácky byla tato soutěž opakovaně velmi nudná. Z našich si zde nejlépe vedl
NARACONDO se 4 tr.body, které mu stačily na
24. místo. Všechny ostatní naše výsledky byly
dvouciferné a LABE JEFF inkasoval dokonce
24,50 bodů.
Nedělní dopoledne patřilo Malé ceně (140),
kde shodil NARACONDO dvakrát a TURBO soutěž nedokončil.
Odpolední Velká cena Bratislavy sebou přinesla přeci jen sportovní oživení, i když bohužel ne
v našem týmu. Vedle jedenácti nul, mezi které se
vklínil jako jediný zástupce centrální Evropy J.
Turi (EPONA SUPERVILLE), viděli zvláště
domácí diváci i velmi slušné výkony slovenských
jezdců. Z nich tři se vešli do jedné chyby včetně
ml. jezdce J. Poláše (CARLO) a druhý ml. jezdec
J. Krivjanský (BRIG) chyboval jen dvakrát. Pěkné
výkony I. Podolského (RAMONA DANCER) a M.
Štangela (IRI MARYSKA) dobře zaplnily neúčast
J. Hanulaye, který ke GP nenastoupil.
Přesto, že ještě na 33. místě výsledkové listiny
figurují jezdci s jednou chybou, prvý český
zástupce se umístil až na 46. pozici (LE CORDIAL-S 13bodů) a LABE JEFF po chybách vzdal.
Vítězství si odnesl Ch. Ahlmann na koni
SATAN DU TREMBLAY (SRN) před D. Demerstmannem (BEL) s FIRST SAMUEL a J.M. Nicolasem (FRA) CALOUBET DE ROUET.
O vyjádření k CSIO Bratislava jsme požádali
vedoucího týmu A. Starostu: „Pohár národů byl
poměrně technicky postavený parkúr, ale rozměrově profily nedosahovaly výšek minulého roku.
Stejně bych hodnotil i další parkúry, které však
byly technicky postaveny tak, aby se dalo často
chybovat. Bohužel výkonnost našich jezdců měla
sestupnou úroveň. LE CORDIAL-S navíc nebyl
po kování zcela v pořádku. TURBO po velmi kvalitním výkonu v Hradci Králové podával nevýrazné výkony a působil matným dojmem. LABE
JEFF byl v prvé soutěži velmi dobrý, ale pak šla
jeho forma prudce dolů.
Naše účast v Bratislavě, díky mnoha závodům
doma, byla jaksi navíc a z povinnosti. V příští
sezóně se pak musí všichni jezdci lépe zamyslet
nad menežováním koní.“
A dodatek přidal J. Skřivan: „Přes množství
závodů si nemyslím, že by naše koně byli nějak
zásadně unavení. I v Bratislavě neskákali tak
úplně špatně. V prvé řadě si myslím, že řada problémů byla jezdeckých a mě ani Tomášovi se
jezdecky nedařilo. LE CORDIAL měl potíže po
kování a já jsem měl před sobotním -ST- kolizi na
opracovišti a od té chvíle šel LABE JEFF dolů.
Zde stojí za zmínku, že vedle jinak luxusního bratislavského prostředí je miniaturní opracoviště
k soutěžím s 60 a více koňmi naprosto nedostačující a je nejslabším článkem celého areálu. Teď
mě čeká ještě turnaj v Chotýšanech, ale po něm
si již LABE odpočine a před Prahou bude mít
čtyři týdny volna.“
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Motorem maďarského týmu je bývalý britský
internacionál J. Turi
-kd-

Ze světa
● Jak se dočtete v referátu o CHIO Cáchy,

druhou soutěž Pulsar serie v holandském Valkenswaardu vyhrál 26. června L. Beerbaum
s RATINOU Z. Na dalších pozicích se umístili
J. Lansink (Hol.) s CALVARO Z a B.Mändli (SUI)
s POZITANO. Prvého většího úspěchu na prestižním turnaji, po přesídlení do Evropy, zde dosáhl Kanaďan I. Millar (MONT CENIS 002), který
byl čtvrtý. Na H. Simona a E.T. zbylo až
14. místo.
● Velkou cenu Irska při CSIO Dublin vyhrál
9. srpna N. Skelton (GB) s V.V. HOPES ARE
HIGHT, před E.van der Vleutenem (Hol.) na koni
VINK FLOWER III a T. Schepersem (SRN) na
LIMERICK W.
● Blížící se Světové jezdecké hry v Římě předložily již prvé účty a statistiky. Celkový rozpočet
je naplánován na 27 bilionů lir což činí asi 23 milionů CHF. Bude rozděleno 33 medailí, celkově
uspořádáno 400 soutěží a v Římě se čeká 700
koní. V organizačním týmu je 1 000 lidí a pro hry
se akreditovalo 1 200 novinářů.

Samsung Nations
Cup Series
Dalšími soutěžemi poskočil k závěru letošní
ročník Samsung Series. O Poháru národů
v Budapešti jsme přinesli zprávu minule, o PN
v Bratislavě a Cáchách referujeme v samostatných článcích. Do tohoto seznamu ještě přibyl
7. srpna PN při CSIO Dublin a 21. srpna Pohár
národů v ruském Černjakovsku.
V Dublinu se radovala Itálie, když družstvo ve
složení G.Govoni/LAS VEGAS, E. Castelini/DESIRE, A. Marioni/MARADONNA VAN DE
HELLE a G. Dominici/FRISO získalo prvenství
(8 bodů) před Holanďany (8,75) a domácím
Irskem (12).
Body nutné k postupu do finále lze nyní získat
ještě v Gijonu, Roterdamu a Bukurešti (26.30.8.), Linzi a Sofii (3.-6.9.) a Spruce Meadows
a Praze (9.-13.9.).
V současném pořadí je na čele stále Francie
(32) před Německem (30) a Holandskem (29).
S větším odstupem si pak na finále v Donaueschingen (17.-20.9.) myslí Itálie (22.50), Belgie
(22), Irsko (20) a mimo hru ještě není Rakousko
(18) a Švýcarsko a Švédsko (oba 16). Svojí touhou probojovat se mezi šest nejlepších se stále
netají Maďarsko a tak se uvidí, jak bude finiš
závěrečných Pohárů vypadat.

SPORT

REPORTÁŽE

Hugo Simon milionářem
61. ročník CHIO
Aachen,
další
letošní vyvrcholení
jezdecké světové
sezóny a generální
zkoušku před světovými šampionáty,
které na jezdce
čekají při SH
v Římě, sledoval
ve dnech 12.-16.
srpna téměř celý
jezdecký svět. Letošní termín byl z tradičního
konce června posunut na polovinu srpna právě
pro lepší návaznost na pozdní římské šampionáty. Přímo z místa dění nám referoval náš spolupracovník L. Kopecký.
50 000 diváků na kolbišti a miliony diváků
u televizních obrazovek sledovaly s napětím průběh Velké ceny Cách a očekávaný souboj dvou
současně nejúspěšnějších skokanů, Ludger
Beerbauma s RATINOU Z a Hugo Simona s E.T.
FRH o vítězství. Tato soutěž se započítává do
Pulsar - Crown - Serie a pouze tito dva jezdci
měli možnost, mimo pořadatelem vypsaných 100
000,- DM za vítězství ve Velké ceně, získat i dalších 800 000,- USD v rámci uvedené serie. Beerbaum zvítězil před dvěma týdny ve Velké ceně ve
Valkenwaardu v Holandsku, Simon předtím
v Monterey v Mexiku. Posledním turnajem serie
jsou právě Cáchy a dvě vítězství z těchto tří soutěží během jednoho roku znamená nárok na
vypsanou prémii.
E.T. byl v Cáchách ve vynikající formě a měl
před startem na svém kontě již dvě vítězství, a to
v Ceně Elsa AG (14 000,- DM) a ve Velké ceně
Evropy (30 000,- DM). Beerbaum po dohodě
s vedením německé reprezentace nestartoval
v Poháru národů a šetřil Ratinu Z na nedělní soutěž.
Průběh Velké ceny očekávání diváků nezklamal. První kolo této soutěže s výškou překážek
do 160 cm absolvovalo 18 jezdců bez trestných
bodů a tato osmnáctka postoupila do druhého
kola. Po druhém kole se z nich 12 kvalifikovalo
do rozeskakování. Pro startovní pořadí rozhodoval čas prvého kola. Již druhý startující v rozeskakování Peter Charles s TRAXDATE T’ALM

z Irska, mistr Evropy z roku 1995, absolvoval
kurs bez chyby v tak vynikajícím čase, že ostatním nezbylo nic jiného, než podstoupit nejvyšší
riziko. Beerbaumova úloha byla navíc ztížena
skutečností, že měl za zády Simona jako posledního startujícího. Snad proto byl jeho nájezd na
poslední 170cm vysoký oxer skutečně ve steeple-chasovém tempu a přes nejlepší čas zde získané 4 tr.body znamenaly konec jeho nadějím na
Pulsar premii. H. Simon si mohl dovolit svého
E.T., který je se svým jezdcem zvyklý absolvovat
i normální parkúr ve velmi rychlém tempu, před
tímto skokem přeci jen mírně přidržet a přesto
dosáhl téměř o dvě vteřiny lepší čas než P. Charles. Ten skončil druhý před W. Meligerem ze
Švýcarska s CALVARO V.
Hugo Simon se tak ve svých 56 letech stal prvním jezdcem, který za vítězství v jediné soutěži
překonal magickou hranici 1 milionu marek, a to
celkovou částkou 1 532 000,- DM. K jeho úspěchu určitě výrazným podílem přispělo, že se
pravděpodobně od prvých chvil prvého kola snažil o docílení nejlepšího času a tím si tak připravoval velmi dobrou pozici na v té chvíli ještě vzdálené rozeskakování. Tato chladnokrevná předvídavost jej nakonec odměnila dalším velkolepým triumfem.
V Poháru národů v Cáchách zvítězilo mezi
deseti týmy Německo (4tr.b.) před Velkou Británií
(8.25) a Irskem (8.50). Členem německého týmu
byl O. Becker (CERA), Markus Beerbaum (LADY
WEINGARD), L. Nieberg (FOR PLEASURE) a
L. Beerbauma zastoupil F. Sloothaak (S.P. CASSINI). Vedle dvou nul fenomenální LADY WEINGARD přispěli k vítězství domácího týmu všichni
jezdci s jedním bezchybným výsledkem. V dobré
formě se představil i úřadující mistr světa
z Haagu F. Sloothaak a po výsledcích i dalších
soutěží se zdá, že jeho místo v německém družstvu pro Řím je zachráněno. Ve výborné formě
se představilo i brazilské družstvo. Za ně překvapivě nestartoval žádný Pessoa, ale i tak Brazilci
po prvém kole vedli. I když nakonec ve druhém
kole přibylo na jejich konto 12.25 tr.bodů a zbylo
na ně 4. místo, patřilo toto družstvo k překvapením soutěže národních týmů.
V drezúrních soutěžích byla nejúspěšnější
podle očekávání I. Werth. Ta s NISSAN GIGOLO
FRH dokázala, a to více díky soudcům než vlastním výkonům, zvítězit v GP, GP Speciál i v GP
Kür. Soutěží se také zúčastnilo kompletní družstvo Ruska, které však v soutěži národních celků
skončilo až na sedmé pozici, když porazilo pouze
Francii. Přestože popularita drezúry v Německu
nedosahuje takové výše jako skokový sport,
o diváckém zájmu svědčí i skutečnost, že na
nedělní program byla všechna místa (cca 5 000)
zcela vyprodána a nedělní dopolední příchozí
zůstali před branami stadionu.
V soutěži čtyřspřeží zvítězil v celkové klasifikaci Michael Freund (SRN) před J. Chardonem
(Hol.) a Ch. Sandmannem (SRN). Ten byl vítězem maratonu. Východní Evropu zastupoval
Maďar Jozsef Bozsik, který zvítězil ve dvou rámcových soutěžích a v celkové klasifikaci skončil
osmnáctý.
Závěrem stojí za zmínku, že závody v Cáchách
během pěti dnů sledovalo 230 000 diváků.
A ještě jedna zajímavost pro pořadatele CSIO
Praha; rozpočet pořadatele, který letos slavil 100
let od svého založení, dosáhl tentokrát 12 milionů
marek. Přeji pražskému pořadateli, aby při svém
stoletém výročí mohl disponovat podobnou částkou.

Zajímavosti z Cách
● Ve sporech ohledně nového modelu Poháru

Celebritami se to v Cáchách jen hemžilo. Hlavní
soutěž sledovali nejen vrcholní představitelé FEI,
ale i členové německé vlády, tak jak dokládá snímek Helmutha Kohla mezi prezidentem německé
federace Dieterem Graf Landsberg-Velenem
a prezidentkou FEI Doňou Pillar de Borbon

národů se pořadatelé CHIO Aachen postavili
jasně na stranu zastánců tradičního pojetí. Síla
a moc pořadatelů zvítězila a v Cáchách se jezdilo
„po staru“. Pozn.red. Podle nového modelu
postupuje do druhého kola sedm nejlepších týmů
+ domácí a druhé kolo absolvují již jen tři vybraní
jezdci z týmu (tento model byl uplatněn v Bratislavě a proti snaze našeho organizačního týmu si
FEI vynutila změnit ve prospěch nového modelu
i rozpis pražského CSIO).
Nutno podotknout, že FEI byla donucena odporem i jiných pořadatelů ustoupit ze svých původně striktních požadavků na změnu modelu
a dodatečně vyhlásit letošní rok za zkušební, ve
kterém se bude jezdit PN podle obou modelů,
a k diskuzi o jeho budoucnosti se vrátit po sezóně.
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H. Simon a E.T. s další trofejí do své sbírky
● Vlnu nevole sklidili pořadatelé CHIO za
striktní zákaz vstupu psů do areálu závodiště.
Tento postup nebyl pravděpodobně včas veřejnosti sdělen a tak v hlášení se často objevovaly
i adresné výzvy k vysvobození psů z rozžhavených aut. Výtka na toto téma se objevila i v tisku
a tak se uvidí, jak se bude boj proti psům
v Cáchách dále vyvíjet. Poněkud paradoxně však
po kolbišti při prohlídkách kursů pobíhali stájoví
přátelé světových super jezdců, kterým si porušení všeobecného zákazu pravděpodobně
netroufl nikdo připomenout.
● Při soutěži čtyřspřeží zahřála u srdce
návštěvníky z ČR starokladrubská spřežení
v předvedení G. Knella a Švýcara D. Würglera,
která se umístila na 12. resp. 15. místě. Při všeobecné skvělé a pro nás zatím zcela nedostižné
úrovni panující v Cáchách to byla důrazná připomínka, jakým klenotem starokladrubské plemeno
pro ČR je.
● Technická úroveň parkúrů má před sebou
pravděpodobně novou kapitolu. Při prvém kole
Velké ceny Cách se v kursu objevil čtyřskok
(oxer zeď zeď oxer).

Bez centrální
Evropy
O pražské CSIO je opět velký zájem a podle
přihlášek se máme na co těšit. Do Prahy se
s kompletním týmem chystají zástupci Rakouska,
Německa, Švýcarska, Itálie, Bulharska, Francie,
Řecka, Velké Británie, Holandska, Dánska,
Švédska, Belgie, USA a Finska.
Českou republiku bude zastupovat rozsáhlá
ekipa 30 koní. Skoková komise rozhodla
o pozvání těchto jezdců: Navrátil, Skřivan, Nágr,
Pecháček, Hošák, Šoupal, Jindra, Matějka,
Zatloukalová, Špalková, Jeníková, Švec, Doležal,
Žíla, Tretera, Vodseďálková, Poláková, Opatrný,
Zelinková, Papoušek, Hatla a Hadžia. Nyní se
čeká na datum 28. srpna, kdy je uzávěrka jmenovitých přihlášek, které nám definitivně prozradí
složení pražské konkurence.
Na tento termín také netrpělivě čekají zástupci
Maďarska, Slovinska a jeden zájemce startující
za Nový Zéland, kteří zaslali své přihlášky pozdě
a o jejichž účasti bude rozhodnuto právě až po
jmenovitých přihláškách. Zvláště neúčast Maďarska by mohla diváky mrzet. Nejen pro současnou
úspěšnost, ale i proto, že jinak budou Centrální
Evropu zastupovat pouze naši jezdci a zástupci
Bulharska, když se překvapivě nepřihlásil nikdo
z Polska, Slovenska či z jakékoliv země bývalého
sovětského bloku.

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Drezúrní festival v Plzni
Velká cena Plzně, kterou
uspořádaly Jezdecké společnosti Plzeň Bory a Caballo Plzeň ve
dnech 21.-23. srpna, měla na
programu celkově 13. soutěží od
úrovně -Z- až do -IM I-. V nižších
úrovních se na pořadatele snesla záplava přihlášek a tak se
závodilo od pátku 9.00 celé
dopoledne na dvou obdélnících
a odpoledne pak na hlavním
obdélníku až do 19.30 večer.
V dalších dnech pak začínaly
soutěže v časných ranních hodinách a končily před soumrakem.
Mezinárodní účast zajistili i jezdci z NH Topoĺčianky.
Z drezúrního pole České
republiky se do Plzně přihlásili
snad úplně všichni s výjimkou
K. Chelbergové (nepřítomnost
v ČR) a V. Kadlecové (zranění
V pátečním Kür ještě zvítězil V. Čmolík, ale v dalších soutěžích před
pravé ruky).
Ve středních až těžkých úrov- sebe již současná mistryně republiky v drezúře I. Mikolasová
ních byla již startovní pole chud- s WATZMANNEM (vpravo) nikoho nepustila
ší a dominovali zde naši nejlepší
jezdci. V prvé řadě obě zahraniční „Češky“, v ČR
V hlavní nedělní soutěži -IM I- zvítězila I. Mikojiž dobře známá a čerstvá mistryně ČR I. Mikolalasová s WATZMANNEM ze St. Role před
sová (WATZMANN) a ve střední úrovni momenD. Komendou (JENA) z TJ Caballo Plzneň a nejtálně neporazitelná A. Henriksen (KAMIR). Prolepší trojici uzavírala Š. Charvátová s DREAM
sadily se i D. Komenda (JENA), I. Schützová
DANCER z Dosty Brno. Ve stejném pořadí se
(ROMEO), Š. Charvátová (DREAM DANCER) či
umístila tato trojice i ve dvoukolové Velké ceně
V. Čmolík (CHANSON).
Plzně (-SG+IM I-).

CAN Kladruby
nad Labem
Královna vozatajského sportu - čtyřspřeží,
vévodila soutěžím CAN v Kladrubech nad Labem
ve dnech 7.-9. srpna. Spolu s ní se v Kladrubech
soutěžilo ještě v jednospřeží, ale zatímco čtyřspřeží čekala kompletní soutěž, jednospřeží měla
na programu pouze kombinovaný závod drezúra
+ parkúr.
Pro soutěž čtyřspřeží dorazil se svým spřežením do Kladrub J. Wolfmayer (Rak.) a s kladrubskou čtyřkou nastoupil i F. Auracher (SRN). Českou republiku zastupovali vedle tří domácích čtyřek (Vozáb, Zoul, Škodný) i J. Jirásek, Z. Jirásek,
T. Barták a K. Kastnerová.
Drezúrní zkouška byla plně v režii obou zahraničních driverů, když zvítězil J. Wolfmayer před
F. Auracherem. P. Vozáb potvrdil své prioritní
postavení a umístil se třetí, když se ještě vešel
pod 50 bodů.
Pořadím však řádně zamíchal maraton. Nejprve zajel precizní a bezchybnou jízdu P. Vozáb.
Po něm si na trati vedli velmi dobře J. Škodný
a K. Kastnerová. Jejich výkony již nikdo nepřekonal a navíc po omylu na trati byl ze soutěže
vyloučen F. Auracher. Na čele soutěže se tedy
po dvou dnech usadil P. Vozáb před J. Škodným
a K. Kastnerovou. J. Wolfmayer byl v té chvíli po
pátém místě v maratonu celkově také pátý.
V nedělním parkúru si již celkové vítězství
P. Vozáb nenechal ujít a navíc je korunoval jediným bezchybným výkonem. Jeho největší konkurenti J. Škodný a K. Kastnerová dokončili se
dvěma chybami a tak se již na celkovém pořadí
nic nezměnilo. Čtvrtý se umístil V. Zoul a pátý
skončil J. Wolfmayer.
P. Škodný pak svůj dobrý den završil vítězstvím v rámcovém honebním parkúru, kde byl
opět jediný bezchybný. Na druhém místě skončil
Z. Jirásek a třetí byl J. Jirásek.
Soutěž jednospřeží měla devět účastníků, ale
hned třikrát se divákům představila manželka
F. Aurechera Sabina. Protože i ona zapřahala
dva koně Národního hřebčína (jednoho si přivezla ze SRN) a další čtyři jezdci byli z domácí stáje,
přihlásili se k soutěži pouze dva přespolní
M. Kaplan a J. Koníř. A právě posledně jmenovaný jezdec ze stáje Koníř Hrádek byl v soutěži nejlepší. Drobná nepříjemnost se vloudila i do účasti
paní Auracherové, která dorazila do Kladrub
s jinou drezúrní úlohou, a tak ji sice nechal rozhodčí sbor soutěžit, ale její výkony nemohly být
započteny do celkové soutěže.
V parkúru po rozjíždce zvítězil sice domácí D.
Myška před K. Valáškem, ale pouhých 5 tr.bodů
za jedinou chybu zajistilo J. Konířovi i celkové
vítězství v kombinované soutěži jednospřeží.

Nedělní program pak byl obohacen o parkúr
osobností, kde do kočárů usedli např. K. Machovec, V. Vydra, P. Nový či J. Vávra. Právě Jan
Vávra byl nejúspěšnější a po bezchybném průjezdu všemi brankami se stal vítězem této podívané.

Hradecké
skokové derby
První Hradecké skokové derby, které pořádal
JK Hradec nad Moravicí a 1. Hradecká zemědělská a.s. 9. srpna, bylo příjemným oživením jezdeckých soutěží. Jezdecká pravidla s touto soutěží počítají, přesto nebyla v posledních letech
nikde uskutečněna. Až hradecký trenér J. Živníček se svými spolupracovníky tuto náročnou soutěž připravili. Výbornou atmosféru závodů pomohl vytvořit i bohatý doplňkový program s ukázkami westernu, soutěží dětí ad.
V soutěži do 110cm, kde byla délka dráhy
1 000m, se představilo 16 dvojic. Soutěž byla
hodnocena podle stupnice C (chyby na překážkách se penalizují tr. sekundami). Přes jedno
shození byl nakonec nejrychlejší Z. Babor
s LIBÉRIÍ z Beskydu Dobrá před frenštátskou M.
Poláškovou (SANTA) a J. Živníčkem (LAMB).
Hlavní soutěž do 120cm byla dlouhá
1 180m a zde se již počítaly tr. body. Mezi 13 dvojicemi absolvovali čistě pouze dva jezdci. Bezchybným výkonem i v rozeskakování zvítězil M. Vítek
s TOPIKEM opět před J. Živníčkem s LAMBEM.
Třetí místo obsadil J. Kubrický a ASL GESTEM
(Kunín) s jednou chybou v základním kole.
-jge-

Finále Albertovského
letního kritéria
Letní počasí provázelo účastníky čtvrtého kola
a finále 3. ročníku Albertovského letního kritéria,
které proběhlo v sobotu 15. srpna v hřebčíně
v Albertovci.
Do kritéria 4letých koní se přihlásilo celkem 42
dvojic. Závěrečného kola se zúčastnilo 17. Nejvíce bodů (26) získala domácí dvojice V. Vrubel
s AQUINO A, kteří zvítězili před J. Valou s FINN
ARNOLD (22) ze Spolfinu Bruntál. Ti sice tři kola
bezpečně vedli, ale dvě chyby v závěrečném
kole je odsunuly na druhou příčku.
Mezi pětiletými (celkově 25) se závěrečného
kola zúčastnilo 12 dvojic. Z nich bylo pět domácích, kteří obsadili všech prvých pět pozic. Zde se
muselo o vítězství bojovat v rozeskakování
a nakonec zvítězil V. Holý s IKAREM (30b.) před
V. Vrubelem s GOLDBERGEM (30).
Nejméně byla zastoupena kategorie šestiletých (9) a v závěrečném kole startovaly jen tři
dvojice. Zvítězil opět domácí jezdec V. Vrubel
s QUARTETEM.
V hlavní soutěži dne -ST- se představilo jen šest
dvojic. Dva jezdci byli v základním kole bez chyb.
Závěrečné rozeskakování pak zajistilo další pěkné
vítězství M. Vítkovi s TOPIKEM před albertovským
V. Holým s QUINTETEM. Třetí skončila také členka stáje Vítek L. Vítková s INTRIGOU.
-jge-

Jak dál v Rožnově?
Areál JO TJ Rožnov pod Radhoštěm v Bučiskách ožil opět 1. a 2. srpna skokovými závody,
v rámci kterých se konaly i soutěže KMK.
Závodů se zúčastnili převážně jezdci severní
Moravy a Slezska a nejlepších výsledků dosahovali zástupci Slovanu Frenštát, Orfeus Horní Bludovice a Sokola Opava Kateřinky.
V hlavní soutěži -S- se sedmi jezdcům z osmnácti podařil bezchybný výkon. V rozeskakování
byli bez chyb jen tři a nejlepším časem zvítězil P.
Humplík s JODID OIL TEAM před P. Eimem
(JERSEY ORLING) a S. Hošákem (RADEGAST
TONAK).
Precizním pořadatelům pomohlo ideální počasí
a tak se závody podařily. Nyní však budeme
čekat, jaká bude budoucnost tohoto krásného
areálu, protože TJ vypsala soutěž k jeho prodeji.
Doufejme, že bude jezdeckému sportu zachovaný.
-jge-

Radegast pro
RADEGASTA
Už 28. ročník Ceny Radegastu ve skokových
soutěžích proběhl o víkendu 22.-23. 8. na kolbišti
Slovanu Frenštát p.R. V hlavní soutěži Ceně
Radegastu -ST- odstartovalo 17 dvojic. Jen S.
Hošákovi s RADEGASTEM TONAK ze ŠZP
Nový Jičín se podařilo absolvovat základní kolo
bez chyby. Další čtyři jezdci byli penalizováni 4
tr.body a tak o umístění rozhodoval čas. Druhá
skončila L. Vítková (INTRIGA) ze stáje Vítek, třetí
P. Humplík (JODID OIL TEAM) z Opavy a dále
pak Z. Toth (RAQUEL) ze Žďáru a M. Vítek
(TOPIK).
V průběhu závodů byly také předány bronzové
odznaky ČJF a trenérovi Horymasu Horní Město
J. Kinclovi bylo při příležitosti 50. narozenin uděleno čestné uznání OV ČJF.
-jge-

Světoví chovatelé
na KMK

Prvním vítězem ve dvou „derby“ soutěžích Hradeckého skokového derby se stal Zdeněk Babor
s LIBÉRIÍ
-jge-

-5-

Ve dnech 4.-6. září proběhne v areálu Školního zemědělského podniku v Novém Jičíně Finále
Kritéria mladých koní roku 1998. Součástí programu bude i III. celostátní přehlídka tříletých plemenných klisen českého teplokrevníka. Zahajovací soutěže začínají v pátek v 15.00 hodin.
V sobotu a neděli dopoledne bude probíhat hodnocení klisen a finálová kola jsou na programu
v sobotu a neděli vždy od 13.00 hodin.
Na pozvání ASCHK se finále zúčastní i holandští chovatelé: prezident KWPN P. W. Blokland
a sekretář J. Goedegebure. Pořadatelé navíc,
prostřednictvím D. Misaře ze zemědělské univerzity v Brně, zajistili i účast ředitele hanoverského
hřebčince v Celle B. Badeho.

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Před Konferencí ČJF
Do předkonferenční rubriky se tentokrát zapojil a na následující otázky odpověděl člen Rady ČJF a člen VV ČJF
severočeského kraje B. Zatloukal.
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?
1. Současné stanovy nemají mnoho nedostatků, problém je spíše v tom jak jsou využívány, a kteří lidé s nimi pracují. Přesto jsem se já osobně jako člen Rady při projednávání tohoto závažného dokumentu snažil o některé podle
mne významné úpravy, které však nebyly Radou tehdy akceptovány:
● Členové Rady musí pravidelně dostávat zápisy z jednání všech komisí a především pak programy zasedání VV
ČJF a každý člen Rady (jeden zástupce oblasti) má právo se zúčastnit zasedání VV jako pozorovatel (na náklady
oblastí) a vznést k projednávanému tématu své připomínky.
Výsledkem mého snažení bylo pak vytvoření funkce mluvčího Rady. Toto opatření však nebylo podle mne
dostatečně účinné (např.: Rada neprováděla kontrolu činnosti jednotlivých komisí a nedostatků bylo dostatek).
K práci současného VV ČJF: Předem chci poznamenat, že obdivuji všechny dobrovolné pracovníky na všech
stupních organizačního žebříčku, kteří nezištně a nezaujatě věnují svůj volný, ale i pracovní čas a pracují ve funkcích
ČJF. Zejména v dnešní době je to nutné ocenit. Právě proto však práce takového kolektivu musí být nezbytně
poznamenána skutečností, že jde o dobrovolné pracovníky, motivované pouze osobním zájmem a to je podle mého
názoru hlavním zdrojem nedostatků. Ty bych viděl především v neexistujícícm podrobném formulování dlouhodobé
koncepce rozvoje činnosti ČJF s časovým plánem (školení, zkoušek apod.) a dále nedostatečná informační činnost
(např. absence všeobecných znalostí o stanovách a organizačních řádech jiných federací FEI a jejich systém školení
apod.). Takové informace by měly být poskytovány informačním bulletinem všem oblastem. Největší dluh však vidím
v nedostatečné marketingové činnosti VV a popularizaci činnosti ČJF a jí řízených sportovních odvětví, při styku
s medii, s potencionálními sponzorskými firmami a vládními orgány.
2. A nyní k navrhovaným změnám Stanov. V úvodu je nutno připomenout, že změny by se měly týkat samozřejmě i organizačního řádu. Obávám se, že v současné době vrcholící sportovní sezóny nebude dostatek času na náležitou přípravu úprav obou velice významných dokumentů a doporučuji posunout termín konference na jaro příštího
roku. Podle mého názoru je nutné prostudovat ještě řadu materiálů jako podkladu pro fundovanou diskuzi na dané
téma.
Hlavní myšlenky:
● je nutno urychleně připravit podmínky pro postupnou profesionalizaci řízení činnosti ČJF. V prvé etapě zřízení
další dobře honorované funkce s pracovním názvem generální manažer, jehož hlavní činností by byl marketing (příprava založení společnosti JEZDECTVÍ s.r.o. k provádění hospodářské činnosti, propagační činnosti . systematický
styk s medii (např.: aby se do Lidových novin mimo všech ostatních sportů, včetně dostihů, dostaly i výsledky z jezdectví)
● Rada ČJF by se měla stát obdobou parlamentu se svým Radou voleným prezidentem Rady. Radu svolává prezident Rady a zasedá podle potřeby min. 1x za dva měsíce. V Radě jsou zastoupeny všechny oblasti dvěma delegáty zvolenými na oblastních konferencích (předseda a jeden další člen OV ČJF). Každá oblast má v Radě hlasovací
váhu úměrnou počtu členů v oblasti. Na zasedání Rady je povinná účast všech členů VV.
● VV má svého prezidenta (obdoba předsedy vlády) voleného celostátní konferencí. Prezident navrhuje složení
Výkonného výboru, kterému Rada vyslovuje důvěru, a který může také svým rozhodnutím odvolat.
další náměty:
● zavedení možnosti individuálního členství obdobně jak to má zaveden Český svaz triatlonu - s omezením hlasovacího práva
● zřízení disciplinární komise ČJF
Toto jsou pouze některé mé nejpodstatnější osobní názory, které by měly být samozřejmě podrobeny široké diskusi, nejdříve v oblastech, ale pro urychlení projednávacího procesu i v Radě a konečnou redakci by měla provést
jmenovaná komise. Ta však, podle mého názoru, postrádá právníka, který by dohodnuté závěry a připomínky kvalifikovaně a jednoznačně formuloval.
3. Jsem si plně vědom, že všechno je závislé na konkrétních osobách, které se nových funkcí ujmou a vím, že to
je základní problém. Najít dostatek kvalifikovaných, pracovitých, nezištných a hlavně nezaujatých lidí, ochotných se
ujmout těchto mimořádně náročných funkcí. Obávám se, že to bude ústřední problém nejen při práci na úpravách
Stanov a Organizačního řádu, ale zejména při sestavování nové kandidátky vrcholných orgánů ČJF. A k tomu nám
všem dopomáhej Bůh.

Hřebci po 100 dnech
Výkonnostní zkoušky teplokrevných hřebců se
konaly 5.-6.srpna ve Slatiňanech. Před komisi ve
složení V. Sixta, J. Kutěj, L. Mamica, S. Hošák
a K. Regner předstoupilo 14 hřebců, z nichž pět
bylo českého chovu.
V celkovém pořadí se výrazně prosadili zahraniční hřebci a jako nejlepší byl hodnocen hanoverský CARTOUCHE (Carbid - Daliah) s 8,24
bdy. Na druhém místě se umístil bavorský
REGENT (Rock’n Roll - Furina) s 8.19 body
a třetí skončil opět zástupce hanoverské plemenné knihy GIJOM (Graf Grannus - Wonja) se 7.97

body. Zatímco oba hanoverští hřebci jsou majetkem V. Czabiho z Havířova, REGENT je v majetku ZH Písek.
Nejlepším českým koněm byl na sedmém
místě ÚNOS (Przedswit XVI-12 - Alka) 7.64 b.,
chov. M. Koza Svržno, maj. ZH Písek. Druhý byl
HOMÉR (Hurikán s.v. - Alarm VII /Scéna/) 7.60
(celk. 10.místo) chov. Haná Přerov, maj.MěníkKubišta a třetí nejlepší český teplokrevník byl
TAJOR (Taarlo - Jitřenka) 7.44 (11.) chov.
Měník-Kubišta, maj. J. Feldigel.

Sportovní
kalendáﬁ
28.-30.8.
29.8.
29.8.
29.8.
29.8.
29.8.
29.8.
29.8.
29.-30.8.
29.-30.8.
29.-30.8.
29.-30.8.
29.-30.8.
29.-30.8.
29.-30.8.
30.8.
30.8.
4.-6.9.
5.9.
5.9.
5.9.
5.9.
5.9.
5.9.
5.9.
5.-6.9.
5.-6.9.
5.-6.9.
6.9.
6.9.
6.9.
6.9.
6.9.
6.9.
6.9.
6.9.
10.-13.9.
12.9.
12.9.
12.9.
12.9.
12.9.
12.-13.9.
12.-13.9.
12.-13.9.
12.-13.9.
13.9.
13.9.
18.-20.9.
19.9.
19.9.
19.9.
19.9.
19.9.
19.-20.9.
19.-20.9.
19.-20.9.
20.9.

Plzeň-Sl.VŠ ZL,L,S,PREM.ST
Záryby
ZM,Z,ZL
Štiřín
drez. Z,L,S
Mažice
drez. Z,L,S
Janov
Z,ZL,L
Letohrad
Z,ZL,L
Havlíčkův Brod-Vysoká
Z,ZL,L drez. Z,L,S
Hybrálec Z,ZL,L,PREM.S,ST
Mečeříž
ZM,Z,ZL,L,S
Petrovice u Sedlčan E-MČR
Stará Role
drez.Z,L,S,ST,T
Domažlice
Z,ZL,L
Liberec ZL,L,PREM.S,PREM.ST
Brno-Líšeň
Z,ZL,L,PREM.S
Hradec nad Moravicí
Z,ZL,L
Poděbrady
ZL,L,S
Čejkovice
Z,ZL
Nebanice
CDI**
Kutná Hora
ZM,Z,ZL,L,S
Hořátev
ZL,L,S
Hrnčíře
Z,ZL,L
Klatovy
ZM,Z,ZL,L
Soběšice
drez. S,ST
Ostrava-Hrabová
Z,ZL,L,S
Liboš
Z,ZL,L
Kladno
zrušeno
Nový Jičín
KMK finále
Albertovec
V-MČR
Kosova Hora
Z,ZL,L
Rychnovek
Z,ZL
Slavkov
Z,ZL,L,S
Pravčice
Z,ZL
Vyškov
Z,ZL,L
Velká Polom
Z,ZL,L
Jeseník-Dětřichov
Z,ZL,L
Henčlov
Z,ZL,L
Praha Trojský ostrov
CSIO
Rakovník
Z,ZL,L
Liberec
Z,ZL,L
Bukovice
Z,ZL,L
Olšany
drez. Z,L,S
Líšnice
ZM,Z,ZL,L,S
Zálší
Z,ZL,L
Plzeň-Bory
ZM,Z,ZL,L
Hořice
Z,ZL,L,S
Frýdek-Místek
L,S
Olšany
Z,ZL,L,S
Boskovice
Z,ZL,L,S
Mělník ZM,Z,ZL,L,S,PREM.ST
Ptice
ZM,Z,ZL
Horní Heřmanice
ZM,Z,ZL,L
Trnová
Z,ZL,L,S
Tábor
ZM,Z,ZL,L drez. Z,L
Staré Město p.S.
drez. Z,L,S
Kolín
ZL,L,S,PREM.ST
Moravany drez. Z,L,S,PREM.ST
Frýdek-Místek
Z,ZL,L
Loštice
ZM,Z,ZL,L

Lysá nad Labem

Kůň ’98

18.-20.9. 1998

Výstava v Lysé nad Labem se již stala součástí naší odborné sezóny a na dny 18.-20. září je
připraven již její pátý ročník.
Jak nám sdělil ředitel výstavy J. Fechtner je
pro letošní rok do veletržní části přihlášeno téměř
devadesát vystavovatelů. Menší zájem je ze
zahraničí a přijede jen jeden účastník ze Slovenska. Většina západoevropských firem bude v Lysé
zastoupena díky svým domácím zástupcům.
V hipologické části bude divákům nabídnuto
okolo 80 koní všech různých plemen. ASCHK připravuje na výstavu Přehlídku nejlepších koní ČR
vybraných plemen a koně budou v rámci denních
programů více předváděni v pohybové akci. Prezentovat se bude i jízdní oddíl pražské policie,
letošní vítězové KMK, nebude chybět soutěž
v tahu, westernové ježdění ad.

pořadatel

IN-EXPO
Group s.r.o.
Zlatnická 6,
111 21 Praha 1
tel.: 02/21 87 72 51
02/21 87 72 53
fax: 02/232 48 28
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E Q U I S P O RT - D o k u l i l ov á
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

SHAGYA
ARABSK¯
KÒ≈
BABOLNA
Maìarsko
Jedineãná pﬁíleÏitost
zúãastnit se prohlídky hﬁebãína,
pﬁedvedení koní, náv‰tûvy muzea

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

Jezdecká škola Mariánské Lázně
● nákup a prodej sportovních a chovných koní doma i v zahraničí
● připouštění chov. klisen (včetně ustájení před a po porodu) hřebci světových sportovních linií
s prověřenou výkonností
● ustájení a výcvik sportovních koní ve vlastním areálu s krytou halou a ubytováním

tel. 00420-165-31 53 (69 13 12), 0602 44 99 72, fax 00420-165-62 20 70
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

Jednodenní zájezd,
16. ﬁíjna 1998
Cena: 1.500,- Kã + 40,- DM
bus, poji‰tûní, vstupné,
obûd, tlumoãník
Informace a pﬁihlá‰ky
do 13. ﬁíjna 1998:
CK Antiqua Praga s.r.o.
(ãlen ACK)
Tel./Fax: 02/53 68 32, 53 54 43

Česká jezdecká federace nabízí všem zájemcům českou verzi proslulé jezdecké učebnice Anthony Paalman - Skokové ježdění.
Kniha, která vychází v obnovených vydáních již od roku 1968 byla přeložena do deseti jazyků a získala celosvětové uznání. Text je doplněn 90 fotografiemi a 582 instruktivními kresbami a schématy. Kniha je vázaná, má 360 stran a její cena je 395,- Kč. Jezdeckým oddílům, které objednají více než 3 knihy,
poskytuje ČJF množstevní slevu.

Karel Haak stále ve formě

Když letos v únoru přebíral na podiu Smetanova domu v Litomyšli Karel Haak čestný odznak
ČJF připoměl jsem, že rok 1998 bude pro něho
jubilejním. Několik měsíců uběhlo jako voda a
31. srpna slaví pan K. Haak 90. narozeniny.
Přestože je jubilant dlouholetý přítel naší rodiny a i já vnímám jeho přítomnost v jezdecké společnosti jako samozřejmost, je přítomnost v jeho
společnosti pro mě vždy požitkem. Nejen pro to,
že jeho vzpomínky mi pomáhají připomenout či
osvětlit události známé, či blízké, ale i proto, že
prostřednictvím jeho vyprávění se ocitám i
v minulosti již jen tušené a pokud Karel Haak
zaloví úplně na dně svých vzpomínek tak
i v minulosti pro většinu z nás téměř mýtické.
Ostatně mnoho z vás mělo příležitost v malé
zkratce vyslechnout takovou vzpomínku právě
v Litomyšli.
Když navštívíte Karla Haaka doma ihned
poznáte, že jste se ocitli v blízkosti člověka, který
byl celý život ochoten podílet se na veřejném dění.
V minulosti byl nejen jezdcem a později i cvičitelem, rozhodčím a funkcionářem. Patřil k neúnavným publicistům a jeho kresby dodnes rozesmá-

vají nové jezdecké generace. O jeho osobní vitalitě svědčí i osobní počítač na pracovním stole,
který dnes slouží K. Haakovi k třídění svých vzpomínek. I když se kajícně přiznává, že se teprve učí
s computerem pracovat, mohutná složka písemností jej usvědčuje, že je pro něho počítač již
běžným pomocníkem. A protože, mě nechal
K. Haak nahlédnout i do materiálů, na kterých pracuje a které se týkají jeho soukromých vzpomínek
jak osobních tak jezdeckých, použiji teď několik
jeho vlastních řádků z opačných konců jeho života. Lépe bych hold a uznání jednomu z nestorů
naší odborné společnosti nesvedl.
Co mne přimělo vyprávět o sobě, jak to se
mnou vlastně bylo.
Jednou jsme se ve společnosti dostali do
debaty, kam až sahá naše paměť. Začali jsme si
namáhat, vzpomínat, ale moc daleko to nesahalo. Ta myšlenka mě zaujala. Vzal jsem si na
pomoc staré fotografie, stará vysvědčení, které
mě maminka schovávala , staré pohlednice,
které jsem jako kluk dostával a i dopisy z mládí.
Tak jsem to zkusil a výsledek mě přiměl k tvorbě jakéhosi curriculum vitae.
V roce 1914 jsme byli s maminkou na letním
bytě ve Staré Boleslavi. Bydleli jsme nedaleko
lázní Houštka v malém domku jako letňáci. Tam
se k nám donesla zpráva, že rukují dragouni
z tamějších kasáren a celý pluk arcivévody Karla
bude vagonovat na tamější železniční stanici. Na
nádraží jsem viděl spoustu koní, kteří byli nakládáni do vagonů a vojáci je tam dost těžko dostávali. Na nádraží se dostavili vysocí důstojníci
v úplném gala. Dragouni měli černé, dragounské
helmy, důstojníci zlaté. Loučili se s nimi jejich šlechtické manželky, všude bylo plno objímání, líbání i pláče, srážení ostruh a salutování. Shodou
okolností jsem našel fotografii z tohoto loučení
v jednom starém Světozoru a při vzpomínání si
uvědomil, že vlastně tenkrát mobilizovala rakouská vojska v přehlídkových uniformách, jako by jeli
někam na parádu.
A dál listuji stránkami s názvy kapitol „Jak se
dříve bydlelo v Praze“, „Kina mého mládí“, „Pražské kavárny“ či jedna z nejpovedenějších „Moje
účinkování ve filmu“
I mě postihlo filmování husitské trilogie Otakara
Vávry Jan Hus, Jan Žižka a Proti všem. Zajímavé
bylo, že jako s uděláním, utkvělo oko režiséra
vždycky na mě. Tak například. Nutno vyzkoušet
na koni jezdce v brnění, ať jde pan Haak do zbrojírny. Ve zbrojírně mi oblékli plnou polní, meč,
miserikord, štít, helmu s hledím a peřím a už jsem
mašíroval ke stáji. Vytáhli toho nejhodnějšího
koně se středověkým sedlem, vepředu i vzadu
s přidělaným prknem. No koně vytáhli, ale teď jak
na něj. Řinčel jsem jako pytel konzerv, nohu jsem
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nemohl zvednout ke třmenu, ruce plné zbraní.
Pomocníci vymysleli, že ke koni postaví balíky
slámy, mě na to vysadí, já unožím pravou nohu
a zřítím se do sedla. Lehko se to řeklo, ale koně
drželo asi sedm lidí a on se pořád všelijak pohyboval. Prý se bojí chocholu na přilbě. Chochol
jsem zahodil, ale moc to nepomohlo. „Až ti řeknu
teď, tak do toho spadni“. Když se po dlouhé době
rozčilený kůň dostal do kýžené pozice, zaznělo
„už“, já víceméně čirou náhodou spadl na ta sedlová prkna (díky brnění si neublíživ v rozkroku).
Hledí mi spadlo, takže jsem nic neviděl, plechovými rukavicemi uchopil otěže (což jsem si však jen
myslel), štít mi vypadl a praštil koně. Ten vypálil
ze stáje, poraziv všechny pomocníky. Snažil jsem
se úprk nějak zkrátit, ale marně. Nic jsem neviděl,
ale věděl, že za stájemi je postaven tábor Rožmberka, stany vypnuty lanovím, do kterého se asi
řítím. Čekal jsem že se rozhodně i s koněm svalím a brnění pomačkám. Avšak co to, kůň najednou stojí, chvěje se na celém těle, já si zvedl
hledí a koukám, že stojíme mezi stany a na
všechny strany od nás lanoví. Koukám, že
v rukou třímám nějakou středověkou parádu,
která neměla s otěžemi nic společného, meč jsem
měl v podpaždí, na misericordu jsem seděl a ve
třmenech jsem vůbec nebyl. Doběhli zoufalí
pomocníci a divili se že jsme ještě naživu. Dál šel
kůň již hodný a nakonec jsem sklidil obdiv, ale byl
rád, že jsem nemusel již podobnou torturu opakovat.
A tak se probírám dál až k popisu návštěv při
závodech v Cáchách či k 17 hodinovým letům do
Los Angeles a téměř nemohu uvěřit, že na začátku stojí dámy v kloboucích s kajčím peřím a dragouni pluku arcivévody Karla.
Vážený pane Haaku, přeji Vám mnoho zdraví
a spokojenosti i do další práce, protože se toho
jistě ještě najde mnoho ve Vaší paměti, díky za ty
vzpomínky, které ač jsou určeny nejbližším si
zaslouží i širší pozornost a na krásné chvíle ve

Na kreslířské umění Karla Haaka vzpomínají
všichni jeho přátelé

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
Cestovní kancelář Pegason, Ve Lhotce 23
142 00 Praha 4 - Tel/Fax: 02/496 301
ZÁJEZDY PRO PŘÁTELE KONÍ

● AMERICANA Augsburg - Německo
9. Westernové mistrovství Evropy 18.-21.9. 1998
Špičkový jezdecký westernový program - výstava trhy
Cena 2 650,- Kč - odj. z Prahy 2 900,- odj. z Brna
● LIPICÁNSKÉ GALA - Piber - Rakousko
425 let Španělské jezdecké školy Vídeň + 200 let
hřevčína PIBER
25.-27.9. 1998 Cena 2 990,- Kč
● MAĎARSKÝ JEZD. FESTIVAL - Oroszlany Maďarsko
25.-27.9. 1998 Cena 2 750,- Kč

● SVĚTOVÉ JEZDECKÉ HRY - Řím - Itálie
Největší světové jezdecké soutěže
Skoky - Drezúra - Military - Spřežení - Voltiž
30.9. - 5. 10. 1998 a 7. - 12. 10. 1998
Cena 5 900,- Kč
● VÍTĚZNÝ OBLOUK - Paříž - Francie Světoznámý dostih
2.-5.10. 1998 Cena 3 640,- Kč, 3.-5.10. 1998
Cena 3 190,- Kč

Pojeďte s Pegasonem za koňmi!

Inzerce
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Prodám letošní hříbata (hřebečci) po 567 Bentley, 229 Azol, 410 Carol a po 670 Granát. Hříbata jsou z klisen po 410
Carol, 271 Przedswit svr.2, po Advocat (hann.) a po 440 Ascot. Cheb tel.: 0166/43 07 05.
Prodám 5l. kl. po Q-II 69, 4l. kl. po Avignon, 6 měs. kl. - malý jezd. kůň - izabela. Tel.: 0189/911 535 po 20.00 hodin.
Prodám 4l. klisnu po Garnizon z Lara po Korok, tm. hnědka, parkúr -ZM-, -Z- umístění, a 3l. klisnu po Fliper z Lara po
Korok, obsednutá. Cena dohodou. Dubenec u Dvora Králové n.L., tel.: 0437/94 104 mezi 12 - 13 hod. a po 21. hodině.
Prodám 5l. val. v remontním výcviku s pěknými chody, po 365 Zoro z Unka (JK Leština) hnědák, hodný, lehce ošetřovatelný, vhodný pro sport i turistiku. Cena dohodou. Dvůr Králové n.Labem. Tel.: 0603 220 949 nebo večer 0603 214 096.
Ustájím koně v boxech. K dispozici je písková jízdárna, pastvina, celodenní opatera, přeprava koní. Od stanice
metra „Zličín“ jen 5min MHD. Tel.: 02/30 25 734, 0603 44 09 19.
Koupím jezd. poníka nebo malého sport. koně, 100% hodného při ošetřování a v sedle pro 8l. dítě. Tel.: 0652/71 07 94,
0652/41 729 večer.
Prodám 5l.kl., červená šimla, větší rámec, po 43 Shagya Mimoň., pro sportovní i rekreační ježdění, zdravá hodná.
Tel.: po 19.00 hod. 048/51 47 328.
Prodám 5l. val. po A1/1, m:ČT, výk. -ZL-, všestranný, hodný. Dále dvě chov. kl. (11l. běl. a 15l. vran.), několik hř. po
isabel hřebci, dva dvoul.hř. (strakáč a tm.hd.). Tel.: 0412/585 033 (déle zvonit).
Prodám hřebečka 18 měs., po 169 Konsulent-7, pěkný - dohoda. Tel.: 048/514 50 41 večer.
Prodám 8l. klisnu ČT po Przw. XIII-52, KVP 178 cm, skok -Z-, drez S - dobře přiježděná, hodná. Tel.: 0601/29 49 75.
Prodám autobus KAROSA r.v. 1986, přestavěn pro 6 koní v r. 1992, cena 90 000,- Kč, tel.: 02/365 200 po 21. hod.
Prodám Avii, 4 koně, po STK, dohoda jistá. Tel.: 0602 23 23 62.
Prodám 8l. val. po Libanon, vhodný pro začínajícícho závodního skok. jezdce pro stupeň Z až L, cena dohodou.
Tel.: 0202/811 109 dopoledne, 0202/811 502 večer.

Výsledky
Horní Město 26.7. -ZM- děti (4) 1. Kincl FINN (Hor.Město), 4l. (11) 1. Křížek - FAREL
(Hamříkova stáj), -Z- děti+jun. (16) 1. Novosadová - ČUK (Lanškroun), koně start.
2.rokem (21) 1. Patočková - JORDÁN (Lanškroun), ostatní (13) 1. Kotyzová - LADUNKA
(Lanškroun), stupň.obt. do 110 (41) 1. Šopíková - LION (Hor.Město), -L- (16) 1. Doležalová - QUONIAM III-16 (Troubky), 2. Theimer
- LESÁK (Rudná), 3. Patočková - KAIO (Lanškroun).
Rožnov pod Radhoštěm 1.-2.8.
dvouf.sk. 110/120 jun.(6) 1. Polašková SANTA (Frenštát), sen. (23) 1. Naďová TABASCO (Frenštát), -L- (39) 1. Humplík MANDY CIMINGA, 2. Humplík - JODID OIL
TEAM (Op.Kat.), 3. Eim - JERSEY ORLING
(Tlum.), -S- (18) 1. Humpík - JODID OIL
TEAM (Op.Kat.), 2. Eim - JERSEY ORLING
(Tlum.), 3. Hošák - RADEGAST TONAK
(N.Jičín), stup. obt. do 120 (15) 1. Pospíšilík
- DILLY (Pospíšilík), stup. obt. do 110 (15) 1.
Ondryáš - KLEŠA (Frenštát), KMK -ZL- (8) 1.
FLEET BEL - Olšák (Havířov), 2. AUTONOM
- Pěkníková (Hor.Bludovice), 3. TARA Kubištová (Měník), -L- (7) 1. ALBERTOVEC
UNIE - Kopiš (Frenštát), 2. FINN KURÝR Vala (Bruntál), 3. WINNY - Urban (Pospíšilík),
-S- (4) 1. DAJÁNA - Pěkníková (Hor.Bludovice), 2. PORTÉR - Eim (Tlum.), 3. JINWA Hošák (N.Jičín), kom. J. Jindra.
Kněžmost 8.8. -ZM- 4l. (10) 1. Pavelková ADRIE (Poděbrady), děti (4) 1. Veselý LUCINKA (Čakovičky), stup.obt. do 110 (50)
1. Moudrý - ČAKIS (Moudrý), -ZL- Memoriál
V. Kubína (42) 1. Moudrý - ANATOL (Moudrý), -L- (23) 1. Hanuš - VANDA, 2. Hanuš QUENTA (Vlkava), 3. Marková - DANCER
(Poříčí).
Albertovec 8.8. 3.kolo Albert.let. kritéria
dvouf.sk. 100/110 4l. (33) 1. Kutláková ATHOS (Hor.Město), děti (4) 1. Fiřtová ARTEX (Horymír), jun. (14) 1. Bočková - ERA
SPEEDWAY TRADING (Op.Kat.), dvouf.sk.
110/120 4l. (12) 1. Vala - FINN ARNOLD
(Bruntál), 5l. (31) 1. Pospíšilík - DILLY (Pospíšilík), ostatní (19) 1. Vrubel - KRÉDA (Alber.)
-L- 5l. (6) 1. Vrubel - VIST (Albert.), 2. Schmid - KARMÍN (Baník), 3. Živníček - URÁNIE
(Hradec n.M.), 6l. (8) 1. Masár - REZNAK
(Baník), 2. Pěkníková - DAJÁNA (Hor.Bludovice), 3. Šípoš - DENA (Bukanýr Kuželka),

ostatní (10) 1. Hrušková - FLÍČEK (Op.Kat.),
2. Gladišová - ARINA (Gladiš), 3. Repper HAJDY (Svinov), -S- (7) 1. Holý - SARGONI,
2. Holý - QUINTET, 3. Vrubel - CERKÁRIE
(Albert.), KMK -ZL- (16) 1. MGT DIAS Masár (MGT), 2. GAMA NUGET - Špalková
(Baník), 3. DOLLY - Pospíšilík (Pospíšilík), -L(16) 1. ALBERTOVEC UNIE - Kopiš (Frenštát), 2. IKAR - Holý, 3. ATOM - Višinka (oba
Albert.), -S- (5) 1. REZNAK - Masár (Baník),
2. DAJÁNA - Pěkníková (Horní Bludovice), 3.
CASIN GARANCE - Holá (Casin Svinov),
kom. J. Jindra. 1. Masár - REZNAK (Baník),
ostatní (10) 1. Hrušková - FLÍČEK (Op.Kat.)
Modletice 8.-9.8. -ZM- 1. Král - SHERRY
(Iros), -Z- (44) 1. Malinová - WHITE STONE
(Prings Benešov), -ZL- (52) 1. Kozáková CEDRA (Mělník), -L- (21) 1. Pecháček - FINN
VAL (Pecháček), 2. Plimlová - VENDULA
(Poříčí), 3. Pecháček - LATINUS (Pecháček).
Třebíč 8.-9.8. Cena Vysočiny post.obt. do
100 (35) 1. Papoušek K. - KEN (Třebíč), -Z(30) 1. Kratochvílová - CASIOPEA (Třebíč), L- (11) 1. Papoušek K. - KEN (Třebíč), 2.
Papoušek J. - KARI, 3. Papoušek J. - KARMEN (Srnín), post.obt. do 120 (11) 1. Tretera - KATHLEEN (Tretera), -L- (22) 1. Papoušek J. - KARMEN (Srnín), 2. Tretera - RONA
(Tretera), 3. Dvořáková - DUKAR (Rynárec),
-S- (10) 1. Bulíčková - ROMIK (Třebíč), 2.
Tretera - RONA (Tretera), 3. Papoušek K. KEN (Třebíč), KMK -ZL- (8) 1. AMACORD
GLADIŠ - Tretera, 2. POLYNEZIE - Tretera
(Tretera), 3. KENTA - Bulíčková (Třebíč), -L(3) 1. HARFA - Malbohan (Malbohan).
Chotýšany 15.8. -L- (23) 1. Skřivan GARGANO WEPOL (Manon), 2. Olšák GRANDINA (Havířov), 3. Málek - DUHA
(Málek), -S- (13) 1. Doležal - ROMINA (Bost),
2. Skřivan - NARACONDO PROFISTAV
(Manon), 3. Doležal - CRAZY BOY (Bost), -Skvalifikace B (33) 1. Doležal - KRIS KENTAUR (Bost), 2. Eim - ORLING JERSEY
(Tlum.), 3. Hošák - RADEGAST TONAK
(Nový Jičín), -ST- kvalifikace A (16) 1. Jindra
- SIRAH (Sp.Poříčí), 2. Matějka - LINO
J (Chomutov), 3. Skřivan - LABE JEFF LB
TECH (Manon), 4. Navrátil - AKTIV (SinusBříza), 5. Pecháček - FINN KOREA (Pecháček).
Albertovec 15.8. Finále Albert. letního kritéria - výsledky po 4. kolech - 4letí (42) 1.

AQUINO A - Vrubel (Alert.), 2. FINN
ARNOLD - Vala (Bruntál), 3. ATHOS - Kutláková, CARSON - Šopíková (obě Hor.Město),
5letí (25) 1. IKAR - Holý, 2. GOLDBERG Vrubel, 3. BARIÉRA - Holý (všichni Albertovec), 6letí (9) 1. QUARTET - Vrubel (Albert.),
2. CASIN GARANCE - Holá (Casin Svinov),
3. DENA - Šípoš (Buk.Kuželka), dále
dvouf.sk. 100/110 4l. (18) 1. Kutláková ATHOS (Hor.Město), děti (3) 1. Kincl - FINIŠ
(Hor.Město), jun. (12) 1. Gladišová ROŠÁDA (Gladiš Tour), dvouf.sk. 110/120
4l. (17) 1. Vrubel - AQUINO A (Albert.), 5l.
(12) 1. Žilinský - NĚHA (University), jun. (12)
1. Nákelná - SANTA (Hor.Bludovice), sen.
(16) 1. Bosák - BURA (Albert.), -L- 5l. (11) 1.
Čada - TANGO (Libchavy), 2. Holý - BARIÉRA, 3. Holý - IKAR (Albert.), 6l. (9) 1. Šopíková - LION (Hor.Město), 2. Šípoš - DENA
(Bukanýr Kuželka), 3. Peřichová - ČERKA
(Hrabová), ostatní (15) 1. Čada - HUMOR
(Libchavy), 2. Vrubel - KASKANĚTA, 3.
Bosák - BURA (oba Albert.), -S- 5l. (5) 1. Vrubel - GOLDBERG, 2. Holý - BARIÉRA, 3.
Višinka - AC ATOM (všichni Albert.), 6l. (3) 1.
Šípoš - DENA (Kuželka), ostatní (5) 1. Holý QUINTET (Albert.), 2. Vítková - INTRIGA
(Vítek), 3. Zwinger - TUDOR JÖKOBAU
(Op.Kat.), -ST- (6) 1. Vítek - TOPIK (Vítek), 2.
Holý - QUINTET (Albert.), 3. Vítková - INTRIGA (Vítek). Loučeň 16.8. -Z- koně 1.rokem
(13) 1. Němec - DUKÁT (Nymburk), jun. (20)
1. Techlovský - BARON (Kojovice), -ZM- (15)
1. Tešlová - VARNA (Horky), -ZL- (34) 1.
Vodseďálková - KADET (Horky), mini-maxi
(10) 1. Chalupová - LONDON (KJŠ).
Milotice nad Bečvou 16.8. stup.obt. do
100cm jun. (18) 1. Snášel - DUSTIN (Olomouc), sen. (34) 1. Kubrický - DIETWARDIVETA (Kubrický), dvouf.sk. 110/120 jun.
(17) 1. Polášková - SANTA (Frenštát), sen.
(44) 1. Bodlák - DOLLY (JP Zlín), -L- (19) 1.
Naďová - TABASCO (Frenštát), 2. Složil LÉKOŘICE (Oldřichov), 3. Hošák - KONORTONAK (Nový Jičín).
Plzeň 21.-23.8. -Z- (16) 1. Straková - CHURITO (Pazderna), -L- (26) 1. Buben - BORN
(Buben), 2. Naštická - FARIA (Topoĺčanky),
Ronisová - ADMIRÁL (Troja), -S- (18) 1.
Schützová - ROMEO (Pegas), 2. Charvátová
- SAM (Dosta), 3. Buben - BORN (Buben), Kür S- (5) 1. Shützová - ROMEO (Pegas), 2.

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
Kobližková - ÁRIE (Hlinovská), 3. Hyťhová VIKING (Bory), -Kür SG- (4) 1. Čmolík CHANSON (St.Role), -Kür IM-I- (4) 1. Mikolasová - WATZMANN (St.Role), -L- (15) 1.
Naštická - FARIA (Topoĺčianky), 2. Buben BORN (Buben), 3. Koblížková - AURELIÁN
(Hlinovská), -S- (22) 1. Henriksen - KAMIR
(Žižka), 2. Buben - BORN (Buben), 3. Schützová - ROMEO (Pegas), -SG- (12) 1. Mikolasová - WATZMANN (St.Role), 2. Komenda JENA (Caballo), 3. Charvátová - DREAM
DANCER (Dosta), -T- (3) 1. Komenda - JENA
(Caballo), -YU- (18) 1. Henriksen - KAMIR
(Žižka), 2. Rusnáková - FORMÁT (Topoľčianky), 3. Titova - DIVNÝ (Třeboň), -YD- (9) 1.
Komenda - JENA (Caballo), 2. Schützová ROMEO (Pegas), 3. Charvátová - SAM
(Dosta), -IM I- (5) 1. Mikolasová - WATZMANN (St.Role), 2. Komenda - JENA (Caballo), 3. Charvátová - DREAM DANCER
(Dosta), -SG+IM I- Velká cena Plzně 1. Mikolasová - WATZMANN (St.Role), 2. Komenda
- JENA (Caballo), 3. Charvátová - DREAM
DANCER (Dosta).
Humpolec 21.-23.8. Finále ZP všestrannost -soutěž nadějí- (20) 1. Pažoudka BATULE (Bakov), 2. Chvojka - GOYA (Stolany), 3. Vrtek L. - DYNASTIE (Hor.Heřmanice), -BP- (18) 1. Dvořáková - DANY (Žirovnice), 2. Myška - LITERA (Měník), 3. Brabencová - DIOM (Hybrálec), -SP- (22) 1. Hatla SZIALENIEC (Měník), 2. Krobotová - LOGIKA (Šumperk), 3. Vrtek L. - DINÁR (Hor.Heřmanice), -ZP- (8) 1. Krčmář - SIBIRSK (Hybrálec), 2. Hatla - IVORY COUNT (Měník), 3.
Marková - TARZAN (Žabovřesky).
Bělá pod Bezdězem 22.-23.8. -ZM- děti
(8) 1. Veselý - LUCINKA (Veselí), 4l. (17) 1.
Studnička - PEGGY (Vrchovany), dvouf.sk.
100/110 odd. A (55) 1. Malík - QUENN ANNE
(Uhříněves), odd.B (46) 1. Vodseďálková KADET (Horky), dvouf.sk. 110/120
odd.A (37) 1. Pekárková - DIXON (Lysá n.L.),
odd.B (29) 1. Techlovský - ROMŽE (Kojovice), stupň.obt. do 120+žolík (36) 1. Moudrý
- ESPRIT (Moudrý), -L- (42) 1. Vodseďálková
- AMONA (Horky), 2. Pecháček - FINN VAL
(Pecháček), 3. Drbal - NARA (Kolín), -S- (32)
1. Pecháček - MORNING STAR STING
(Pecháček), 2. Hanuš - QUENTA (Vlkava), 3.
Zatloukalová - AROT (Ústí), -ST- (17) 1.
Zatloukalová - AROT (Ústí), 2. Šimun - QUEBECK (Seco Praha), 3. Švarc - VALERIE
(Rádlo), 4. Pecháček - MORNING STAR
STING (Pecháček), 5. Sloup - VENETO
(Lysá n.L.).
Frenštát p.R. 22.-23.8. stupň.obt. do 120
(47) 1. Humplík - MANDY CIMINGA
(Op.Kat.), -S- (38) 1. Voksa - LYNCH (Tarpan), 2. Toth - RAQUEL (Žďár), 3. Eim - JERSEY ORLING (Tlum.), stupň.obt. do 120
(28) 1. Masár - REZNAK (Baník), -ST- Cena
Radegastu (17) 1. Hošák - RADEGAST
TONAK (N.Jičín), 2. Vítková - INTRIGA
(Vítek), 3. Humplík - JODID OIL TEAM
(Op.Kat.), 4. Toth - RAQUEL (Žďár), 5. Vítek
- TOPIK (Vítek), mini-maxi (175cm) 1. Toth RAQUEL (Žďár).
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