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Finálové Chot˘‰any
Není pravděpodobně příliš mnoho majitelů
v ČR, kteří by mohli vstoupit do povědomí jezdecké veřejnosti tak rychle a tak razantně
jako Petr Mach. Ačkoli ho většina z nás znala
díky jeho dřívějšímu působení ve fotbalové
Spartě a většina z nás i věděla, že koně se
v posledních letech stali jeho zálibou, teprve
po letošní sezóně je jméno Petra Macha
a stáje Chotýšany neopominutelnou součástí
české jezdecké společnosti.
Idea uspořádat seriál štědře dotovaných
soutěží zakončený finálem zazněla poprvé
v průběhu loňské sezóny. Podle našich referátů z jednotlivých předfinálových kvalifikací
již většina z vás ví, že středisko v Chotýšanech prošlo mnoha změnami a stalo se v současné ČR, ale pravděpodobně i ve východní
Evropě, jedním z nejluxusnějších jezdeckých
center.
Všechny změny, které diváci doposud
v Chotýšanech v letošním roce zaznamenali,
byly při závěrečném finále 25.-27. září korunovány zvětšením kolbiště a vystavěním
zvláštní tribuny pro významné hosty po vzoru
pražského CSIO.
Pískové podloží chotýšanského povrchu
sice i tentokrát přes snahu pořadatelů nebylo
nejpevnější, ale to je pravděpodobně problém
většiny nových pískových povrchů.
V průběhu tří kvalifikací získalo ke startu ve
finále poháru B oprávnění 25 a ve finále poháru A 20 nejlepších jezdců. Protože však letošní sezóna byla velmi obtížná, mnozí jezdci

z konce předfinálových pořadí svého práva
nevyužila. K finále poháru B se tak přihlásilo
23 a k finále poháru A dokonce jen 13 jezdců.
Ještě více byly redukovány startovní listiny
zahajovacích soutěží. V pátek byl tak program
skutečně jen symbolický. Nicméně to, že 0,5
vteřina stála I. Zatloukalovou (AROT) vítězství, muselo jezdkyni obzvláště mrzet, protože
sponzor všech chotýšanských zahajovacích
soutěží Sedlářství Jan Hauzr věnoval k finálovému vyvrcholení pro vítěze jezdecké sedlo.
Z toho se nakonec radovala A. Plimlová
(FRESKA). Ještě snazší cestu k vítězství měl
M. Šoupal (SPOTLIGHT 7), který zvítězil
v zahajovací soutěži skupiny A v závěru soboty. Tomu stačily k zisku druhého sedla 3
tr.body a soupeřem mu byli pouze 4 jezdci.

Favorité se divili
A. Tůmová postavila mezi jezdce a statisícovou dotaci parkúry na středním stupni obtížnosti, které však terén kolbiště přeci jen poněkud komplikoval. Více než rozměry překážek
byly kursy komplikovány technickou obtížností
a řady překážek či časté distance udělaly
z finálových parkúrů velmi atraktivní podívanou.
Sobota patřila jezdcům a koním střední
úrovně a zde je potřeba říci, že tato kategorie
nebyla v Chotýšanech zcela ve své kůži.
Protože jezdci nastupovali k finálové soutěži (-S+S-) v obráceném pořadí než bylo umístění po kvalifikacích, začal program hned
několika dvoucifernými
výsledky a vyloučeními.
I když se postupně na
start dostávaly lepší
a lepší dvojice nakonec
prvé kolo dokázal bez
trestných bodů absolvovat
pouze
P.
Humplík
a MANDY CIMINGA, ale
i on k tomu potřeboval jistou dávku štěstí. Chybě se
nevyhnul ani dosavadní
fenomén soutěže KRIS
P. Doležala a další. V každém případě s jednou chybou nastupovalo do druhého kola sedm dvojic
a tak byl boj o prvenství
náležitě dramatický.
Ve druhém kole pak
bezchybných výsledků
přeci jen přibylo (6). KRIS
však k jedné chybě přidal
ještě dvě a skončil až
desátý. Ke svým čtyřem
bodům již nic nepřibylo na
kontech M. Matějky s pře-

Karlovy Vary se svým závodištěm byly vždy
v jezdeckém sportu synonymem kvality především díky zázemí. V sedmdesátých letech
to bylo jediné středisko, které díky velkorysosti rakousko-uherských stavitelů disponovalo
rozsáhlými boxovými stájemi a nejeden účastník karlovarského mítinku poskytl svým koním
lepší ustájení než jaké měl doma.
Přes to potřebovala dráha i přilehlé zázemí
řádnou rekonstrukci. K té se odhodlal až současný spolumajitel závodiště Vlastimil Balcar.
Ten působí v karlovarské jezdecké společnosti
šestý rok a za tuto dobu je na jeho kontě již
několik pořadatelsky zdařilých sportovních
akcí. Ta, která byla na programu ve dnech 2.4. října však byla určitě dosavadním vrcholem.
To, že jezdecký oddíl V. Balcara má blíže
k soutěžím všestrannosti je dostatečně
známé. Proto snad ani nikoho nepřekvapila

(Pokračování na str. 3)

(Pokračování na str. 2)

T. Navrátil a AKTIV se stali finálovými vítězi Sparta Cupu skupiny A

L. Vrtek s DINÁREM si velmi dobře vedli při
sobotním krosu. Generálním sponzorem CCI
byla pojišťovna Zürich, jak dokládá překážka
na snímku

CCI* do Švédska

SPORT

CCI* do Švédska
(Dokončení ze str. 1)
ambice uspořádat mezinárodní soutěž všestrannosti CCI*. Karlovy Vary mají pro takové
střetnutí hned několik výhodných podmínek.
V prvé řadě se jedná o krásné a přes jistý
odstup i evropsky proslulé město. Samo
město již nabízí všem zahraničním účastníkům příjemné prostředí. Postupně budovaná
dráha všestrannosti na dostihovém závodišti
splňuje všechny parametry moderních drah,
snad s výjimkou naprosto rovinatého terénu.
A již zmiňované zázemí pro koně poskytuje
komfortní standard nebývalé úrovně.
Vhodně zvolený termín, pečlivě zpracované
propozice spolu s propagačními materiály
města a určitě i absence jarní soutěže v Hořovicích způsobily, že na stole V. Balcara se
brzy začala snášet záplava přihlášek nejen
domácích jezdců, ale i ze zahraničí. Postupně
se přihlásili zástupci Itálie, Německa, Litvy,
Rakouska, Polska a Švýcarska. I když se
nakonec Rakušané omluvili i tak byla mezinárodní účast v Karlových Varech ohromující
a s doplněním našich jezdců (16) se startovní
listina ustálila na čísle 41.
Páteční drezúrní zkouška za poslední dva
roky již po bůhví kolikáté provázela jezdce
občasnými přeháňkami, ale hlavně zamračené nebe nevěstilo nic dobrého. Předchozími
dešti nasáklé závodiště bylo tradičně ve své
zadní části měkčí a hlavní rozhodčí gen.
Hardy Eisenstaedter z Rakouska dokonce přistoupil k vynechání jednoho skoku v sobotním
steeple chase.

Z českých jezdců měl po drezúře nejlepší
pozici P. Mack s DIEGEM
Drezúry však nakonec proběhly ještě únosně. Na čele soutěže CCI se usadil s převahou
Němec M. Hinz (GOODNESS). Na druhém
místě byl po dobrém výkonu P. Mack
(DIEGO) před dalším německým jezdcem K.
Kruschke (RIKITIKITAVI).
Současně s mezinárodní soutěží probíhala
drezúrní část i rámcové národní soutěže -Z-,
ke které se přihlásilo 39 dvojic. Program byl
tedy nabitý a pátek byl doslova plný drezúry.
Sobota naštěstí přinesla jen zimu, ale bez
deště. První jezdec CCI se na startu objevil již
v 8.00 a i tak stačil den jen tak tak. Kompletní
soutěž probíhala stejně jako v Humpolci po
skupinách.
Již po prvých výkonech, bohužel hlavně
našich jezdců, bylo vidět, že po drezúrním
pořadí pravděpodobně nezůstane kámen na
kameni. Vedle bodů za zastavení či vyhnutí
přibývalo i odstoupení pro zranění či diskvalifikace po odepření poslušnosti.

REPORTÁŽE
Po sobotní terénní
zkoušce tak bylo startovní
pole o 12 dvojic chudší
a po třetí kondiční zkoušce
ještě jedna dvojice přibyla.
Bohužel v deseti případech se jednalo o české
zástupce a nad tak velkým
procentem neúspěšnosti
by se měli zamyslet nejen
samotní jezdci a trenéři,
ale i naše komise všestrannosti.
Závěr soutěže se také
neobešel bez hrůzostrašně vypadajícího pádu
K. Diringera (SOUHRA),
po kterém následoval převoz jezdce naštěstí „jen“
z těžkým otřesem mozku
do nemocnice.
Po sobotě tak sice
M. Hinz zůstal ve vedení,
ale za ním se pořadí měnilo. V prvé řadě zmizela
z čelných pozic značka CZ
a naše barvy v tu chvíli
nejlépe hájil L. Vrtek
s DINAREM, který terén
absolvoval jako jeden ze
dvou Čechů čistě. Druhým, který nám udělal Nejzajímavějším jménem na startovní listině v Karlových Varech byl
radost, byl M. Slezák švédský jezdec P. Fredricson a papírové předpoklady se nakonec vyplnis DANNYJ, ale i domácí
který zvítězil před A. Krobotovou (TRY WALT)
museli být s výkonem D. Balcarové s NAVIa R. Heidenreichem (BESSY). Ale pak nastouGACÍ spokojeni, když dvojice inkasovala jen
pili jezdci k poslední části soutěže CCI*.
drobnou penalizaci za čas. Bohužel až na 18.
Přes skepsi švédského kouče přinesla
místo se po dvou zastaveních propadl P.
neděle přeci jen řadu změn. Bezchybných
Mack a DIEGO. Čelo v té chvíli tedy patřilo
výkonů bylo jako šafránu a skoky tentokrát
dvěma německým jezdcům a na třetí příčku
padaly všem bez rozdílu. Z našich si nejlépe
se vyhoupl Švéd P. Fredricson s FEARLESS
vedla D. Balcarová, která inkasovala jen dvaPHIL. Švédové jako jediní přivezli ekipu se
krát a to ji nakonec vyneslo celkové osmé
zvučnějšími jmény a proto také poutali značmísto, nejlepší pro ČR. L. Vrtek s DOMINANnou pozornost. Sobotní terén zvládli všichni tři
TEM měl stejný výsledek, ale bohužel DOMIšvédští zástupci bezchybně a proto jsme osloNANT již útočil jen na zadní pozice a skončil
vili vedoucího týmu pana J. Fredricsona.
19. Jeho lepšího DINÁRA stálo 20 tr.bodů elitPane Fredricsone, v týmu který v Karloní umístění a nakonec se dvojice musela spových Varech vedete, se nalézají jezdci se
kojit s 11. místem. Stejně tak M. Slezák, který
zkušenostmi z nejtěžších military světa.
získal 25 tr.bodů, si pohoršil a skončil 13.
Můžete nám něco o svých svěřencích říci?
Ke konci soutěže to vypadalo, že Němci
„Trochu přeháníte, protože zkušenosti ze
nebudou mít se ziskem prvenství žádné stasvětovými soutěžemi má můj syn P. Fredricrosti, ale P. Fredricson šel bezchybně pouze
son a S. Lidbeck. Ti oba startovali na OH
s 0,75 za čas a když K. Kruschke shodil
v Barceloně a na Světových hrách ve Stock5x a dva dny vedoucí M. Hinz 2x, první prvenholmu. M. Garlund sice není žádný nováček,
ství z karlovarské CCI* putuje do Švédska. Na
ale taková zkušenost mu přeci jen chybí. Můj
M. Hinze zbylo druhé místo a třetí byl polská
syn také zvítězil např. při CCI*** v LuhmühleJ. Krzyzanowska (WOJAZAR).
nu. Zde v Karlových Varech máme mladší
O celkové zhodnocení jsme požádali hlavkoně, ale jejich jména si zapamatujte, protože
ního rozhodčího H. Eisenstedtera. Ten nám
věřím, že o nich ještě uslyšíte.“
prozradil, že je zaměstnán na ministerstvu
A jak hodnotíte karlovarskou soutěž?
životního prostředí, ale i na náš dotaz ohledně
„Bez lichocení musím říci, že je vše naproselektrárny v Temelíně, reagoval přátelsky:
to perfektní a pořadatelé mají v mojí osobě od
„Máte pravdu, v Praze na ministerstvu
těchto závodů velkého propagátora. A pokud
životního prostředí jsem minimálně 2x do
budu moci něco ovlivnit, tak v příštím roce
roka, ale v Karlových Varech jsem poprvé.
nebude Švédsko v Karlových Varech chybět.
Musím říci, že jsem příjemně překvapen.
Jednu malou výtku bych však přeci jen měl.
Závodiště leží v krásném prostředí a lesy
Podle výkonů dnešního dne je vidět, že kurs
okolo jsou mně jako odborníkovi přes životní
crossu byl velmi volně změřen. Jakkoliv se
prostředí obzvláště příjemné.
možná divíte proč horuji pro přísnější časový
Pokud mám představit sebe, tak jsem
limit, důvodem je skutečnost, že v případě
bývalým aktivním jezdcem a v sedmdesátých
mnoha bezchybných výkonů není velká šance
letech jsem byl i v užším olympijském výběru
na změnu pořadí po drezúře. Proto je většina
pro OH v Mnichově. V roce 1972 jsem také
crossů dnes přísně měřena a drobné penalizvítězil v rakouském šampionátu.
zace za čas pak přeci jen soutěž po drezúrní
Pokud mám hodnotit karlovarskou soutěž.
zkoušce ovlivňují.“
Dráha má jedno neuvěřitelné plus. I když
Bezchybných výsledků bylo po sobotě celjsme neviděl vše na světě, myslím, že se
kem deset. Ale, že ještě není vše tak jasné,
jedná o jedinou světovou trať, kde jsou všechukázala neděle.
ny skoky terénní zkoušky vidět z jednoho
Sobota však končila na karlovarském závomísta. I proto si myslím, že právě pro divácdišti neuvěřitelným rejem terénní zkoušky -Z-.
kou přehlednost má toto závodiště velkou
Díky časové tísni byli pořadatelé nuceni sáhbudoucnost.
nout k netradičnímu pojetí a jezdci startovali na
Organizace nemá žádné vady a veškeré
trať ve dvouminutových intervalech. I když to
drobné nedostatky, které se vyskytly, byly
jistě přineslo organizační nesnáze, za diváky
okamžitě odstraněny. Moje zpráva na FEI
musím říci, že podívaná to byla vskutku dokobude proto velmi příznivá.“
nalá a i do budoucna bych se za takové tempo
Za zpravodaj Jezdec jen dodám, že s tímto
přimlouval.
hodnocením se shodovala většina vyjádření
Pro úplný pořádek řekněme, že v nedělně
všech účastníků jak z řad jezdců, tak z řad
dopoledním závěru potvrdil své předchozí
odborné veřejnosti, která byla v Karlových
dvoudenní vedení J. Hatla se SZALENIECEM,
Varech přítomna.
-cyn-
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ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Finálové Chotýšany
(Dokončení ze str. 1)
svědčivou LIPKOU UNIREN, S. Hošáka
s dokonalým RADEGAST TONAK a i letošní
ženské mistryni ČR A. Plimlové s FRESKOU.
Ti všichni s napětím čekali na posledního
P. Humplíka, který měl jediný cestu k vítězství
zcela volnou. Mrštná MANDY CIMINGA, která
do finále postoupila z 15. místa, nedala nikomu šanci a z prvého finálového vítězství se
radovali opavští.

perfektní jízdu bez chyb
a s konečným součtem 4
tr.body získal vítězství
i s druhým místem. S třetí
pozicí se musel spokojit
J. Skřivan. Další příčka
patřila J. Jindrovi před P.
Doležalem a M. Matějkou.
Přes větší zatížení koní
(tři kola v jednom dni), kterému předcházely snahy
o změnu propozic a rozložení soutěže do dvou dní,
byla tak nedělní koncentrace nejlepších jezdců a koní
pro diváky perfektní podívanou. Výběr toho nejlepšího, čím česká skoková
špička disponuje, připravil
divákům skutečný extrakt,
který se např. v kávě nazývá mocca. Pořadatel navíc
přidal mezi prvé a druhé O svých možnostech nemusí RADEGAST ( S. Hošák) nikoho překolo ukázkovou soutěž svědčovat
mini-maxi pro chovné
hřebce, kterým sekundovala i 5l. klisna
COLUMBIE (P. Doležal) ze stáje Bost. Ta
nakonec spolu s opavským ÚSKOKEM
(J. Hruška) překonala výšku 190 cm a tím se
postarala i o další nervy lehtající zážitek odpoledne.
JO Sokola Opava Kateřinky uspořádal ve
dnech 3.-4. října 2. ročník Memoriálu E. RežPříště mezinárodně
nara. Součástí závodů pak bylo i oblastní
V průběhu odpoledne netajil P. Mach spomistrovství ve skocích mužů a žen.
kojenost s letošním zahajovacím ročníkem.
Přes předcházející deště byla půda optimálProtože se již několik měsíců hovoří o mezinání a jezdci proto mohli předvádět dobré výkorodní budoucnosti chotýšanských soutěží
ny. Příjemná byla účast Petra Režnara, syna
zeptali jsme se na záměry přímo P. Macha:
Ericha Režnara, který působí momentálně
„Vše bude rozhodnuto do konce října, ale uvajako profesionální jezdec ve Švýcarsku. Do
žujeme o dvou konkúrech typu CSN a závěOpavy přivezl dva mladé koně, ale s jedním
rečném CSI-B. Hovořili jsme i o modelu, ve
dokázal zvítězit ve stupňované obtížnosti do
kterém by se čeští jezdci kvalifikovali např.
120cm.
z mistrovství republiky. Pozvat se chystáme
Ve dvoukolové soutěži Memoriálu -S+STasi deset evropských národních federací
se představilo 24 dvojic. V prvém kole bylo
a čeští jezdci by měli mít vyhrazeno zhruba
šest, ve druhém pak čtyři bezchybné výkony.
15-20 míst. Ale o všem se teprve jedná.“
Proto muselo o vítězi rozhodout rozeskakováNechme se tedy modelem Sparta Cup
ní. V něm předvedl nulu pouze J. Pecháček
1999 překvapit.
s FINN KOREOU, který tak přesvědčivě zvítězil. Druhý byl slovenský Š. Necela s DONALDEM, který byl s jednou chybou rychlejší než
S. Hošák s FENOMOU TONAK. Čtvrtou
a pátou příčku obsadil J. Skřivan, který byl
JK Kuželka Orlová, firma Kratochvíl a stáj
s MISS ORLING v rozeskakování vyloučen
Václav - Drábik Horní Suchá uspořádaly 26.a s NARACONDO PROFISTAV měl ve dru27. září 3. ročník o Pohár města Havířova.
hém kole jedno shození.
O soutěže byl mimořádný zájem a tak byla
V oblastním šampionátu si nejlépe
většina z nich dělena. Možná to způsobily i hodv ženách (-L+S-) vedla domácí V. Hrušková
notné věcné ceny, kterými byla celá řada domás FLÍČKEM a v mužích (-S+ST-) S. Hošák
cích spotřebičů (mrazící boxy, ledničky ap.).
s FENOMOU TONAK. Severomoravská
V hlavní dvoukolové soutěži (-L+S-) se na
oblast vypsala i soutěž družstev (-L+S-), kde
startu sešlo 34 dvojic. Celkový bezchybný
mezi čtyřmi tými zvítězila Ostrava.
-jgevýsledek se objevil na kontě osmi jezdců a tak
se o vítězi rozhodovalo v rozeskakování.
S celkovou nulou nakonec zvítězila nejrychlejší P. Špalková se SINDY MARTEX (Baník)
před V. Holým (QUINTET) z Albertovce
Předposlední závody jezdecké sezóny
a svým stájovým kolegou L. Masárem
v Kolíně patří tradičně Memoriálu V. Bohás RAMON NICE HORSE.
-jgeče. Letos byl na programu 19.-20. září
a konal se již 19. ročník. Jméno tohoto
zakladatele jezdeckého sportu v Kolíně
a dlouholetého trenéra a funkcionáře jez● Se závodní kariérou se při drezúrních
deckého oddílu nesla předposlední soutěž
závodech ve Staré Roli rozloučil 21 letý
(-S-) a vítězství v ní si mezi 38 jezdci vybobavorský WATZMAN Iry Mikolasové, který za
joval J. Pecháček s FINN KOREOU. Do
JK Stará Role v letošním roce startoval a při
rozeskakování se probojovalo celkem 12
mistrovství ČR v drezúře získal zlatou medaili
jezdců a za J. Pecháčkem skončila nejen
● Na startu CCI* ve Karlových Varech viděli
A. Plimlová (FRESKA) na druhém místě,
diváci naposledy militaristu KAOLÍNA I. Kočíale na třetí pozici i zástupce stáje Becher ze
ka. Bohužel soutěž ukončil KAOLÍN pro zraněslovenského Stropkova, bývalý českosloní předčasně, ale i tak se v neděli 4. října
venský reprezentant V. Langer (POLAK).
dostavil k závěrečnému defilé své kariéry.
Tato stáj bývá tradičním hostem v Kolíně.
Nejlepší trojice ze soutěže -S- pak stála na
● Na závodech ve Staré Boleslavi bylo přistupních nejvyšších i v závěrečné soutěži praveno rozloučení pro dalšího matadora
ST- (22 dvojic). Zde však V. Langer
našich kolbišť. M. Chýle tak slovem do koňJ. Pecháčkovi porážku oplatil, když zvítězil
ského důchodu doprovodil 18letého TORA,
(POLAK) po rozeskakování čtyř jezdců před
který stál na počátku kariéry našeho současMORNING STAR STING a opět A. Plimloného reprezentanta T. Navrátila a po něm
vou (VENDULA).
dělal radost mnoha dalším jezdcům.

Memoriál
Ericha Režnara

V sobotu se radovali opavští zásluhou
P. Humplíka a MANDY CIMINGA

Sparta pro AKTIVA
Nedělní program přinesl i další škrty ve
startovní listině, když nenastoupil Z. Žíla a ani
v Novém Jičíně zraněný P. Eim. O prvenství
v nejlépe dotované soutěži naší jezdecké historie (40 000,- USD) tak nastoupila pouhá
dvanáctka jezdců. Na ty čekala nejprve tříkolová soutěž -ST-, -T- a zkrácené -T-.
Kurs parkúru se nesl přesně v nastoupeném duchu a prvé -ST- absolvovaly čtyři dvojice bez trestných bodů. Nejlepší pozici si tak
vypracovali T. Navrátil s oběma svými koňmi
LE CORDIAL S a AKTIV, J. Skřivan s LABE
JEFF LB TECH a P. Doležal s CRAZY BOY.
Pochopitelně v té chvíli ještě čekala jezdce
dvě kola a tak bez šancí nebyli ani další, i když
v rozměrech jedné chyby se udržel již jen J.
Skřivan s NARACONDO PROFISTAV (4,75).
Druhé kolo soutěž příliš nevyjasnilo. K nule
přidali pouhé čtyři body J. Skřivan a T. Navrátil (AKTIV). P. Doležal sice předvedl velmi
dobrý výkon v sedle ROMINY (4tr.body), ale
ta byla dvěma chybami zatížena z -ST- a naopak CRAZY BOY chyboval 4x a z bojů
o vítězství byl vyřazen. Po -T- si polepšili
dobrými výkony s jedinou chybou i J. Jindra
(SIRAH) a M. Matějka (LINO J).
Závěrečné -T- tak připravilo napínavou
podívanou, protože o vítězi mohla rozhodnout
jediná chyba.
První čistý výkon podal opět v pohodě skákající CRAZY BOY, ale předchozích 16 tr.
bodů již bylo mnoho. Další nula se ocitla na
kontě J. Jindry, který tak se součtem 12 tr.
bodů mohl při troše štěstí pokukovat i po nejvyšší příčce. Naději mu však vzápětí sebral T.
Navrátil s LE CORDIAL S, který také po bezchybném výsledku celkově skončil s 8 tr.body.
Po něm startoval J. Skřivan s LABE JEFF,
který v závěrečném parkúru shodil jednou, ale
přes shodných 8.tr.bodů se posunul až za LE
CORDIAL, protože v tomto případě rozhodoval lepší výsledek ze třetího kola. Vše tedy
záviselo na AKTIVOVI, ale T. Navrátil, v té
chvíli již ve vedení s LE CORDIAL, předvedl

Mrazák pro Špalkovou

Memoriál V. Boháče

Loučili se
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ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Junioři musí jezdit

V Římě zahájeno

V pondělí 5. října pozdě v noci se ze zájezdu na CSI/Y/J z belgického Walkenraedtu vrátila naše juniorská skoková výprava. Přestože
trojici juniorek K. Vodseďálkovou (AMONA,
MORNING STAR STING), Z. Zelinkovou
(ROSEMARIE, LABE JAMES) a L. Polákovou
(KASKÁD, MATHEA) oficielně vedl A. Starosta, při návratu do ČR jsme informaci díky
mobilnímu telefonu získali od otce v letošní
sezóně výkonnostně nejvíce akcelerující juniorky St. Poláka.
„Do Walkenraedtu jsme dorazili ve čtvrtek
brzy ráno a celý transport proběhl bez problémů a i šestice koní zvládla vše dobře. Jakkoliv
se podle rozpisu jednalo o v podstatě snadnější soutěže do výšek 120 a 130 cm, nečekaly v Belgii naše jezdkyně snadné starty.
Prvým zásadním problémem bylo, že se jednalo o halové soutěže a atmosféra v jasně
osvětlené hale, s o to výraznějšími barvami
překážek i reklam a zaplněnými tribunami,
kladla výrazně zvýšené nároky nejen na psychiku našich jezdkyň, ale pochopitelně i koní.
Výkony na parkúrech, které nás sice nijak
nepřekvapily rozměry, ale díky halovému prostoru byly velmi technicky náročné, pak byly
často úplně rozdílné s tím co koně naznačovali na opracovišti. Koně nás dokonce občas
překvapili, mile i nemile, naprosto rozdílnou
formou od svých posledních domácích startů.
Prvé dva dny tak byly, pro jezdce i koně,
spíše seznamovací s novým prostředím. Ke
klidu pochopitelně nepřidala ani konkurence
téměř desítky států s jezdci zvučných jmen
známých jezdeckých fenoménů. V pátek jsme
se proto nevyhnuli ani dvěma vyloučením
(LABE JAMES, MATHEA) a další výkony byly
s více chybami. V sobotu jsme sice již vyloučení neměli, ale i tak se žádná z našich jezdkyň nedokázala prosadit. A tak teprve v neděli
začalo být prostředí pro naše dvojice přijatelnější a odrazilo se to i na výkonech. I když
jsme se rozhodli neúčastnit hlavní soutěže
(140) a všechny naše dvojice startovaly ve
stupňované obtížnosti do 125 cm se žolíkem,
nejednalo se o jednoduchý parkúr. Z vítězství
se radovala dcera J. Whitakera. My jsme měli
čtyři starty s jedinou chybou a tak L. Poláková
(KASKÁD, MATHEA) byla mezi 54 jezdci 17.
a 26. a Z. Zelinková (ROSEMARIE, LABE
JAMES) 18. a 33.
Celý vývoj konkúru jen potvrdil, že pokud
mají být naši svěřenci a koně úspěšní, musí
takovou atmosféru zažívat co nejčastěji.
Obtížnost soutěží nebyla rozhodně nad jejich
síly, ale podstatnou roli zde sehrála psychika,
a to stejným dílem u jezdců i koní.“

Světové jezdecké hry se
rozeběhly na plné obrátky.
Ještě před večerním slavnostním zahájení 30. října
začaly drezúrní soutěže
WORLD
EQUESTRIAN
týmovou soutěží Grand
GAMES
Prix. Podle očekávání
začaly hned od počátku přibývat nejrychleji body
v německém družstvu. Po
druhém GP bylo již vše
jasné a zlaté medaile získalo Německo ve složení
I. Werth (GIGOLO), U. Salzgeber (RUSTY),
K. Rehbein (DONNERHALL a N. CapellmannBiffar (GRACIOSSO).
Po prvých soutěžích vše také směřovalo
k Isabell Werth (GIGOLO), která nakonec
těsně zvítězila před Holanďankou Anky van
Grunsven (BONFIRE) o 0,08 % bodů. Třetí
místo a bronzová medaile je úspěchem pro
další členku německého týmu U. Salzgeber
(RUSTY), která se dostala před K. Rehbein
(DONNERHALL). Pátá skončila L. Nathorst
(WALK ON TOP) ze Švédska.
I. Werth tak ke svému olympijskému zlatu
přidala další světový triumf.
Ve čtvrtek 1. října zahájili i militaristé.
V Římě bylo poněkud chladněji (21 °C) a tak
soutěž probíhala v ideálních podmínkách.
Po dvou drezúrních dnech a terénní
zkoušce se na čele usadil dnes již legendární
Mark Todd (BROADCAST NEWS) a s ním
i celý novozélandský tým. Po nedělním parkúru však bratrovražedný boj mezi jezdci
Nového Zélandu vyvrcholil a nakonec se ze
zlata radoval Blyth Tait (READY TEDDY),
který zvítězil s celkovými 43,40 body. Mark
Todd se musel spokojit se stříbrem za výsledek 44,25 a třetí byla švédská zástupkyně
P. Tornqvist na MONAGHAN (45,60). Další
příčky patřily opět zástupcům Nového Zélandu J. Vaughn (BOUNCE) a A. Nicholson
(NEW YORK), kteří tak potvrdili světovou
převahu posledních let a v týmové soutěži
získali přesvědčivé prvenství před Francií
o 45,2 bodu. Bronz si odnesli jezdci Velké
Británie před USA a Švédskem. Protože
prvých šest celků ze Světových her získává
automaticky i kvalifikaci na OH do Sydney,
radovalo se i šesté Irsko. Tři místa pro OH
2000 budou ještě ve hře při otevřeném ME
1999 v Luhmühlenu. (Desátým týmem OH
bude hostitelská Astrálie).

L. Poláková zaznamenala z našich juniorů
v letošní sezóně pravděpodobně největší
nárůst výkonnosti
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ROMA

Sportovní
kalendáﬁ
10.10.
10.10.
10.10.
10.10.
10.10.
10.10.
17.10.
17.10.
17.10.
17.10.
17.10.
17.-18.10.
18.10.
21.-22.10.
24.-25.10.

Praha-Gabrielka
Z
Trnová
drez. Z,L,S
Kolín
Z,ZL
Cheb-Háje
Z,ZL,L
Drásov
Z,ZL
Svinčice-hala
zrušeno
Kutná Hora
ZM,Z,ZL
Jindřichův Hradec
Z,ZL
Kolesa
Z,ZL,L
Telč
Z,ZL
Litovel-Karlov
ZM,Z
Hořovice
ZM,Z,ZL,L,S,ST
Hustířany
Z,ZL
Praha-Tr.ostrov drez.FEI-test
Svinčice-hala ZM,Z,ZL,L,S,ST,T

Blahopřejeme...
...dostihovému trenérovi Františku Vítkovi,
který oslavil 17. září šedesátiny.
...jezdci a trenérovi Marcelu Čackému,
který 19. září slavil sedmdesátku.
...řediteli Španělské školy ve Vídni Jaromíru Oulehlovi k 55. narozeninám, které připadají na 23. září.
...předsedovi středočeské oblastní federace
Zdeňku Štekerovi k padesátinám, které se
slavily 8. října

Vzpomínáme...
...dne 11. září by se 70 let dožil Jaromír
Zvoneček, známá postava pražské jezdecké
společnosti. J. Zvoneček tragicky zemřel 21.
prosince 1985.
...13. září uplynula 15 let od smrti Ferdinanda Gütlinga, cvičitele, který stál na prahu
kariéry mnoha jezdeckých generací.
...5. října uplynulo pět let od smrti akademického malíře Radomíra Koláře.

Obrazy v Pardubicích
Při příležitosti letošní Velké pardubické proběhla v úterý 29. září v galerii Gong v Pardubicích vernisáž výstavy obrazů I. Jurné-Lipské
a D. Říhánka. Výstava trvá do 13. října. -gott-

Zasedání Rady ČJF
V Praze proběhlo 23. září zasedání Rady
ČJF. Na programu schůze bylo vedle schválení nového termínu Konference ČJF, která je
o týden posunuta a koná se 28. listopadu
v Humpolci, i klíč k vyslání delegátů. Bylo rozhodnuto, že každý delegát bude zastupovat
300 zaregistrovaných členů federace a podle
počtů členů tedy oblastní konference zvolí příslušné počty delegátů. Podle registrovaných
členů v ČR by tak na Konferenci mělo jednat
přibližně 60 delegátů.
Schválen byl také mezinárodní kalendář
jezdeckých soutěží pro rok 1999:
21.-23.5. CCI* Kolesa-Kladruby n.L.
4.-6.6. CSI-C Poděbrady
4.-6.6. CVI** Frenštát pod Radhoštěm
18.-20.6. CDI** Brno
2.-4.7. CAI-B 1/2/4 Kladruby n.L.
23.-25.7. CAI-A 1/2/4 Nebanice
30.7.-1.8. CCI** Humpolec
3.-5.9. CSI-B Chotýšany
3.-5.9. CDI** Mariánské Lázně
16.-19.9. CSIO Praha
1.-3.10. CCI* Karlovy Vary
Rada dále určila pracovní skupině, která
vytváří návrh nových Stanov ČJF, aby na
svém jednání 30. září připravila verzi Stanov,
která bude předložena Radě ke schválení.
V případě jejího schválení Radou pak bude
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tato verze jako jediná předložena Radou ke
schválení Konferenci.
O výsledku jednání této skupiny nás informoval M. Mentlík. Na základě všech připomínek ke Stanovám ČJF (svůj návrh změn
vypracovaly všechny oblasti s výjimkou
Prahy) dospěla pracovní skupina k nové verzi
Stanov, která bude předložena Radě ČJF ke
schválení a po jejím projednání Radou bude
definitivní verze předložena Konferenci ČJF
ke schválení. Pracovní návrh obsahuje několik
zásadních změn, které vycházejí z většinového názoru oblastních federací:
- Konferencí ČJF by měl být volen pouze
Prezident ČJF
- výk. výbor ČJF by měl být pouze 5ti členný
- Rada ČJF (zástupci oblastí) by měla ze
svého středu zvolit předsedu, který bude řídit
jednání Rady
- Rada na návrh prezidenta jmenuje další tři
členy výkonného výboru: viceprezidenta pro
sport, viceprezidenta pro ekonomiku a marketing a předsedu legislativní komise. Pátým
členem VV ČJF bude generální sekretář ČJF.
- dále je navrženo, aby Konference vedle
dozorčí komise (dozírá na hospodaření ČJF)
zvolila i disciplinární komisi (dozor nad sportem).
Jak s tímto návrhem naloží Rada ČJF
budeme nadále sledovat.

EQUI BOŘEŇ SVINČICE
434 01 Svinčice,
Tel.: 035/63 00 231, Fax: 035/63 00 382
pořádá

23.-25.října
halové závody
Zveme všechny příznivce jezdeckého sportu ke sledování nejkvalitnějších halových soutěží sezóny
Začátky soutěží: pátek 12.00 hodin
sobota a neděle vždy v 9.00 a 13.00 hodin
Sobotní hlavní soutěž – skok do 140 cm se žolíkem

v neděli pak dvoukolová Velká cena
– skok do 140cm + 8 př. do 150cm

Francie na vrcholu
Vyvrcholení letošního
seriálu Samsung Nations Cup Series, v pořadí již druhé finále, připravilo většině týmů
poněkud větší organizační zatížení. V sobotu
12. září se konal závěrečný třicátý pohár
v kanadském Calgary
a finále bylo na programu již o osm dní později
v německém Donaueschingenu. Organizátoři ve Spruce Meadows patří k nejlepším
v severní Americe a CSIO Calgary je velmi
prestižní soutěž. Proto do Kanady pozvané
státy musí reprezentovat skutečně špičkoví
jezdci. Pochopitelně pro finálový start museli
být připraveni také ti nejlepší. Přestože většina týmů kvalifikovaných do finále disponuje
větším počtem „jedniček“, téměř žádný z favorizovaných celků se nevyhnul rychlým přesunům některých jezdců, kteří startovali za
národní tým při obou soutěžích.
A tak z vítězného calgarského týmu
Německa se do Donaueschingen přesouval
L. Nieberg, který nechal v Kanadě ESPRITA
FRH a v Německu na něho již čekal FOR
PLEASURE, a L. Beerbaum, který z PS PRIAMOS přesedl na CHAMPION DU LYS.
V Kanadě druzí Američané vyslali i do SRN
A. Fireston, která nechala na severoamerické
půdě GUSTL P a v SRN ji čekal MAJOR. Švýcarsko, které se do finále dostalo po odřeknutí
účasti Irska na divokou kartu, reprezentovala
v obou týmech Lesley McNaught (GYSSMO
➜ DULF). Za Holandsko se rychle přesunuli
Jos Lansink (HIGHT VALLEY ➜ CARTHAGO
Z) a Jan Tops (LA SILLA ➜ MONTEMORELOS) a pouze v obou soutěžích zastoupená
Itálie sestavila dva úplně odlišné týmy.
Z favoritů chyběla v Kanadě jen Francie.
Protože přepravu všech evropských týmů
hradí calgarští pořadatelé, na francouzské
koně a jezdce tentokrát místa v letadlech
nezbyla. I proto možná byl pro uražené Francouze finálový výsledek v Německu tak důležitý. Týmu ve složení A. Ledermann
(ROCHET M), H. Bourdy (HELIOS), E. Navet
(ATOUT D’ISIGNY) a T. Pomel (THOR DES
CHAINES) se tak neúčast v Kanadě stala
značnou motivací.
Pravidla pro finále zaručují vítězům a umístěným zisk dvojnásobného počtu bodů. Vzhledem však k tomu, že tři země- Francie,
Holandsko a Německo - postoupily do finále
s 34 body bylo jasné, že o pořadí na prvých
pozicích rozhodne výsledek z Donaueschingen. Osmici nejlepších doplňovala Belgie
a Rakousko.
U finálového Poháru byl uplatněn klasický
model. Do druhého kola postupovalo šest
celků a i ve druhém kole nastoupili k soutěži
všichni čtyři jezdci a nejhorší výkon se škrtal.

Po prvém kole se na čele usadily celky
Francie, Holandska a USA s výsledkem 4
tr.body, těsně následované Německem s 8
body. Pátá Itálie již měla 16 a šesté Švýcarsko 20. Do druhého kola se podle očekávání
nedostala Belgie (24,5) a Rakousko, které
i s H. Simonem - E.T. (4) nasbíralo 28 tr.b.
Druhé kolo soutěž náležitě zdramatizovalo,
když Francie absolvovala s nulou, stejně jako
Holandsko a Německo. Američané nasbírali
20 tr.bodů a skončili nakonec jen o jedinou
chybu čtvrtí před pátou Itálií. Druhé kolo tak
rozhodlo i o třetí pozici Německa (8), ale
o vítězství se se shodným výsledkem 4 bodů
rozeskakovala Francie a Holandsko.
Francie první dokázala zopakovat celkovou
nulu, když se škrtal výsledek H. Bourdyho,
který po dvou nulách v základních kolech shodil
v rozeskakování dvakrát. Holanďané měli
v rozeskakování dva bezchybné výsledky a 3
body P. Geerinka. Vítězství by jim zaručila již
jen velmi rychlá nula J. Lansinka s MONTEMORELOS. Ti se však chybě nevyhnuli a tak s celkovými třemi body skončilo Holandsko druhé.
Poslední vítězství tak vyneslo do čela celoročního hodnocení Francii (46) před Holandsko (42) a Německo (40). Dále se týmy seřadily: Itálie (34), USA (29), Belgie (22), Irsko
(21), Rakousko (18), Švýcarsko (17), Švédsko
(16), Velká Británie (15), Maďarsko (14), Brazílie (13), Kanada (11), Dánsko a Turecko
(10), Bulharsko (8), Polsko (6), Řecko (5)
a Finsko, Norsko a Rumunsko (4).
V soutěži jednotlivců mezi jezdci i koňmi
získali prvenství společně v letošních pohárech skutečně fenomenální Jeroen Dubbeldam a V&L DE SJIEM. Tato dvojice dokázala
pro holandský tým bezchybně absolvovat obě
kola PN v Mechelen, Luzernu, Falsterbo
a Rotterdamu a jedno čisté kolo navíc přidala
v Dublinu. Druhý skončil italský jezdec
G. Dominici, který bodoval s koňmi ILLER
a FRISO. FRISO byl i druhým nejlepším

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
koněm. I umístění na třetích místech patřilo
společné dvojici. Tentokrát se radovali Francouzi, když třetími nejúspěšnějšími byli Thierry Pomel a THOR DES CHAINES. Ti navíc
celou soutěž završili trojnásobnou nulou
z Donaueschingenu (obě kola + rozeskakování).
Samsung Nations Cup tak má svého druhého vítěze, ale v Záhřebu (24.-27. září)
a v Aténách (1.-4. října) se začaly rozdělovat
prvé body nového ročníku soutěže.

Král je mrtev, ať žije král
Ještě neuplynul ani týden od závěrečného
vyvrcholení Samsung Cup 97/98 a v chorvatské metropoli se bojovalo o prvé body nového
ročníku. Vedle domácích se k soutěži dostavilo
pět týmů. Nejlépe si vedli Švýcaři, kteří dorazili
do Záhřebu s M. Fuchsem. Ten přispěl k vítězství týmu dvěmi bezchybnými jízdami v sedle
brazilské INTERPANE ADELFOS. K vítězství
stačilo švýcarskému týmu 12 tr. bodů, když
druhé Německo bylo o jednu chybu horší. Na
třetí pozici skončili současně Rakušané s Italy
(28). Pátí byli Maďaři (40) a poslední vyšli
bodově naprázdno domácí jezdci (52).
Nepoměrně vyšší kvalitu měla další soutěž,
která se konala 1. října v Aténách. Na startu
Poháru se objevilo 11 týmů a o úrovni soutěže vypovídá, že k postupu do finále nestačilo
13 bodů na kontě maďarského týmu, ale ani
12,5, které obdržela Velká Británie. Před branami skončili i Italové a Chorvati.
Po dvou kolech se radovalo Irsko, když
M. Hughes (VAOR D’ISIGNY) a E. Doyle
(WINGATES KING KOAL) předvedli dvě nuly.
Druzí skončili Švýcaři s P. Freimüllerem a
D. Etterem před velmi dobrými Řeky. Ti
nasbírali během dvou kol 16 tr. bodů a byli
lepší než tým Belgie, Francie, Rakouska
a Holandska.
Na přelomu října a listopadu se bude Pohár
národů třikrát odehrávat na severoamerické
půdě (Washington, New York a Toronto)
a závěr roku patří tradičně belgickému
Mechelen (26.-30.12.). Po zimní pauze pak
Evropa zahájí v La Baule (6.-9. května).

CSI Brémy
Velké finále v Bremách
(2.-4.10.)
vyhrál
Ir
P. Charles (TRAXDATE
A CARNAVELLY) po bezchybném rozeskakování
před J. Lansinkem (NISSAN CARTHAGO) a
L. Beerbaumem (NERON
DE LA TOURELLE). Čvrtý
skončil R. Tebbel (RADIATOR).
Dobrou formu před
Římem prokázal i J. Whitaker dvěma vítězstvími
s V.V. GRANNUSCH.
Cena Brém se stěhuje do Francie zásluhou
P. Delaveau (CANTER DE
L’ODON).
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Na zlatou medaili se ještě v sobotu 3. října v Římě těšil Mark Todd
na BROADCAST NEWS. Nakonec se museli spokojit se stříbrem.

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

Inzerce
Informace pro inzerenty: cena řádkové inzerce je 100,- Kč za řádku A4, nebo 25,- Kč za 1cm2. Platba je
pro předplatitele prováděna přiloženou složenkou u zpravodaje, ve kterém je inzerát vytištěn. Na
žádost vystavíme fakturu. Inzerenti, kteří neodebírají zpravodaj, platí předem. Žádáme všechny inzerenty, aby na složenku uváděli jméno, pod kterým byl inzerát objednán, protože jinak nejsme schopni
plátce identifikovat.
● Jezdecké středisko na okraji Prahy přijme ošetřovatele - správce. Tel.: 0603 517 242.
● Prodám 3,5 l. kl. po zákl. zkouškách, o: Diktant 36, M: po Marin Suchý, dále 1,5 l. kl., o: Tarlo Kubišta,
m: po Marin Suchý a 1,5 l. val., o: 366 Tarlo, m: po 102 Div 56. Všichni bezvadného charakteru a exteriéru. Dále prodám Avii 30 po TK, nová nástavba na 3 koně + příslušenství. Tel.: 0303/52 340 večer.
● Prodám klisnu ČT, 11 let, ryzka, hodná, spolehlivá pod sedlem, vhodná pro začínajícího jezdce
(rekreační ježdění) i do chovu. Cena dohodou. Tel.: 0603 803 752, 02/79 83 109.
● Prodám 6-ti letou kobylku, hnědka, KVH 162 cm, o: 2459 Cattaro, m: po Catalin II-36, skok -ZL-,
zdravá, hodná. Cena 42 tis. Tel.: 069/652 15 74 večer.
● Prodám valacha 1/1 po Saher, 3,5 roku, tm. hnědák s odznaky, velmi líbivý a hodný, KVP 160cm.
Tel.: 0603 214 482 út a čt - 14-17.00 nebo každý večer na 0368/31 87.
● Prodám valacha, 6l., o: Ramiro-47, m: Flopa po P-X, výkonnost skok -L-, drez -S-. Tel.: 02/791 52 23,
02/75 74 30.
● Prodám klisnu A1/1, 11 let, březí po Law Sozory. Vhodná pro rekreační ježdění, chov i pro děti. Dále
prodám 9l. hřebce A1/1, o: Sharp End, m: Giza po Veronal, zaskákaný, vyzk. i na parkúru. Použití
pro dostihy, parkúr, chov. Cena dohodou. Tel.: 049/59 51 462
● Prodám 5l. klisnu, ryz. o: Mervan, m: Quoniam, hodná, cena dohodou. Tel.: 0433/59 25 25.
● Prodám balíkové seno, včetně dopravy. Tel.: 0602 215 484, 0321/79 70 73.

Výsledky
Stará Role 29.-30.8. drezúra -Z- děti (4)
1. Balcar - KAVAL (KV), 4+5 l. (14) 1. Birgit
- PELEGRINO (SRN), -Kür L- (12) 1. Koblížková - AURELIÁN (Hlinovská), -YD- (7) 1.
Mikolasová - WATZMAN (St.Role), -JUjun. (5) 1. Čmolíková - MANGIA (St.Role),
ostat. (11) 1. Koblížková - AURELIÁN (Hlinovská), -Kür S + YD- (8) 1. Koblížková ÁRIE (Hlinovská), -YD+SG- (7) 1. Mikolasová - WATZMAN (St.Role), -Kür IM-I + IM-I(5) 1. Mikolasová - WATZMAN (St.Role).
Olšany 12.9. drezura -Z- děti (3) 1.
Vymazalová - MIKI (Kometa), -Z- ml.koně
(4) 1. Neveselá - IVAN (Dobronín), -Z- (7) 1.
Strmisková - ZANY (Kometa), -L- (10) 1.
Koblížková - AURELIAN (Hlinovská), -JU
93- (7) 1. Koblížková - ARIE (Hlinovská), JU 97- (3) 1. Koblížková - ARIE (Hlinovská).
Olšany 13.9. post.obt. do 100 (17) 1.
Vacuška - CARDÁŠ (Baletka), dvouf.sk.
100/110 (28) 1. Prokeš - CASIAN (Prokeš),
-ZL- (17) 1. Pupová - DIAMON (Olšany), L- (6) 1. Straka - TROPHY (Popice).
Kolín 19.-20.9. Memoriál V. Boháče
dvouf.sk. 100/110 (44) 1. kačírková HVĚZDNÁ (Gapo), dvouf.sk. 110/120
1.odd. (39) 1. Papoušek - DOWIL (Srnín),
2. odd. (38) 1. Čada - TANGO (Libchavy), L- (58) 1. Chmelař - Przedswit XVI-64
(Písek), 2. Čada - TANGO (Libchavy), 3.
Papoušek - KARMEN (Srnín), stupň. obt.
do 120 (35) 1. Papoušek - DOWIL (Srnín),
-S- (38) 1. Pecháček - FINN KOREA (Bruntál), 2. Plimlová - FRESKA (Poříčí), 3. Langer - POLAK (SR), -ST- (22) 1. Langer POLAK (SR), 2. Pecháček - MORNING
STAR STING (Pecháček), 3. Plimlová VENDULA (Poříčí).
Plzeň-Bory 19.-20.9. volba př. do 100
1. Krátká - OREST (Slavia Plzeň), -ZM- 4l.

1. Matějovič - TORIN (Domažlice), děti 1.
Bardoňová - LICAS (Opatrný), volba dr.do
100 1. Černý - LIBAR (Slavia Plzeň), -Z- 1.
Jindra - MARKON (Sp.Poříčí), -ZL- 1. Luža
- DELINA C 2050 (Němčovice), dvouf.sk.
110/120 1. Bardoňová - CIMBURA (Opatrný), -L- 1. Smaha - BUGI (Plzeň), 2.
Dohnal - DAREK (Úněšov), 3. Krpela ASTOR (Němčovice).
Moravany u Brna 19.-20.9. drezúra -Z(11) 1. Klimešová - FEREE (Dosta Brno), JU 97- (20) 1. Rusnáková - FORMAT (NH
Topľčianky), -JU 97- (12) 1. Henriksen KAMIR (Žižka), 2. Rusnáková - FORMAT
(NH Topoľčianky), 3. Koblížková - ARIE
(Hlinovská), -JD 93- (13) 1. Jeřábková ORI (Havl.Brod), -JD 97- (15) 1. Rusnáková - FORMAT (NU Topoľčianky), 2. Henriksen - KAMIR (Žižka), 3. Charvátová - DENVER (Dosta), -SG- (11) 1. Žižková POZOR (Žižka), 2. Schützová - ROMEO
(Pegas), 3. Charvátová - DREAM DANCER
(Dosta).
Chotýšany 25.-27.9. -L- (18) 1. Plimlová
- FRESKA (Poříčí), 2. Zatloukalová - AROT
(Ústí), 3. Humplík - MANDY CIMINGA
(Opava), Sparta Cup sk. B -S+S- (23) 1.
Humplík - MANDY CIMINGA (Opava), 2.
Plimlová - FRESKA (Poříčí), 3. Hošák RADEGAST (N.Jičín), -S- (5) 1. Šoupal SPOTLIGFHT 7 (I.SPZ), Sparta Cup sk.
A. (12) 1. T. Navrátil - AKTIV, 2. T. Navrátil
- LE CORDIAL S, 3. J. Skřivan - LABE
JEFF LB TECH (Manon), 4. J. Jindra SIRAH (Poříčí), 5. P. Doležal - CRAZY
BOY (Bost).
Karviná 26.-27.9. dvouf.sk. 100/110
1.odd. (37) 1. Špalková - GAMA NUGET
(Baník), 2.odd. (29) 1. Kutláková - ATHOS
(Horní Město), dvouf.sk. 110/120 1.odd.

(46) 1. Peřichová - ČERKA (Hrabová), 2.
odd. (37) 1. Kubrický - ALS AMIGO (Kubrický), -L- (26) 1. Peřichová - ČERKA (Hrabová), 2. Kopiš - ALBERTOVEC UNIE, 3.
Orság - ALBERTOVEC LAMINA (oba Frenštát), -L+S- Pohár města Havířova (34) 1.
Špalková - SINDY MARTEX (Baník), 2.
Holý - QUINTET (Albertovec), 3. Masár RAMON NICE HORSE (Baník).
Brno-Veveří 26.-27.9. post.obt. do 110
(22) 1. Pospíšil - TRADICE (Bořitov), -ZL(28) 1. Kuba - GAVORA (Prostějov), -L(27) 1. Romsyová - SLAVÍN (Ochoz), -S(19) 1. Toth - RAQUEL (Žďár n.S.), 2.
Pospíšil - TRADICE (Bořitov), 3. Straka TROPHY (Popice).
Vysoká nad Labem 27.9. -Z- 4+5l. (29)
1. Friedbergerová - VIORIKA (Majtan),
stupň.obt. do 110 + žolík 1. odd. (23) 1.
Vobořilová - DUBLETA (Měník), 2.odd. (33)
1. Čada - TANGO (Libchavy), -L- (25) 1.
Čada - HUMOR, 2. Čada - TANGO (Libchavy), 3. Pucherová - BIANKA (Pucher).
Zlín 27.9. post.obt. do 100 (25) 1. Králíková - LORIETA (Milotice), -Z- (32) 1.
Daněk - HRDINKA (Dubňany), -ZL- (26) 1.
Pospíšilík - DILLY (Pospíšilík), -L- (8) 1.
Pospíšilík - DILLY (Pospíšilík).
Stará Role 26.-27.9. -ZM- děti (16) 1.
Donthová - TRAVIATA (Donthová), -Z- (43)
1. Kavka - SAPRISCA (Kavka), volba př.
do 110 (51) 1. Kavka - GRANAT (Kavka), ZL- jun. (30) 1. Kavka - GRANAT (Kavka),
-L- (17) 1. Veselovský - PRETTY WOMEN
(KV), 2. Kafuňková - DEKOR (St.Role), 3.
Kavka - GRANAT (Kavka).
Stará Boleslav 3.-4.10. dvouf.sk.

PROSTĚJOV
Potřeby pro jezdecký sport
Výroba-Velkoobchod
Největší výrobce a dovozce
potřeb pro jezdecký sport
v České republice.
● Vlastní výroba více než 100
druhů jezdeckých potřeb,
jejichž vývoj a testování probíhá ve spolupráci s profesionálními jezdci ing.J. Hanulayem
a J. Skřivanem.
● 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 našem katalogu 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
110/120 (40) 1. Sloup - MONET (Lysá
n.L.), -L- (52) 1. Ditl - MIO (Svinčice), 2.
Jandourek - QEEN TRANQUILITAS (St.
Bol.), 3. Švarc - VALERIE (Rádlo), -S- (26)
1. Beranová - BLACK (Tarpan), 2. Chelberg - GAUDÍ (Žižka), 3. Ledecký - KORA
(Stará Bol.), dvouf.sk. 100/110 (56) 1.
Moudrý - VENEZIA-T (Záryby), dvouf.sk.
110/120 (56) 1. Jandourek - ADINA
(St.Bol.), jeden jezdec + 2 koně (10) 1.
Jandourek - BONNETTE, QEEN TRANQUILLITAS (St.Bol.), -HL- (23) 1. jakubalová VENETO (Lysá n.L.), 2. Ledecký - VERDI,
3. Jandourek - BONNETTE (St.Bol.).
Opava 3.-4.10. stupň.obt. do 120 (31)
1. Režnar - IRA DE CORDEY (Opava), -L(39) 1. Humplík - MANDY CIMINGA
(Opava), 2. Skřivan - MISS ORLING
(Manon), 3. Merva - SCARLETT (Arpex),
dvouf.sk. 120/130 (22) 1. Hruška - RAMÍR
FERAM (Opava), 2. Půlpán - ROMANO
(Sparta), 3. Gladišová - KALKA (Gladiš), S+ST- Memoriál E. Režnara (24) 1. Pecháček - FINN KOREA (Bruntál), 2. Necela DONALD (SRN), 3. Hošák - FENOMA
TONAK (Nový Jičín), -ST- (22) 1. Pecháček
- FINN KOREA (Bruntál), 2. Skřivan - MISS
ORLING (Manon), 3. Hošák - FENOMA
TONAK (Nový Jičín).

CN
JEZDECKÉ A WESTERNOVÉ POT¤EBY
GALERIE A VETE·NICTVÍ

● kompletní sortiment jezdeckých potřeb

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

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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