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Medailové souboje zahájeny
Červenec je v ČR tradičně měsícem mistrovských klání. Letos začaly medailové souboje již
poslední víkend v červnu a zahájení připadlo
juniorům a mladým jezdcům ve všestrannosti.

Osamocený mistr
Naše militaristické mládí se sešlo ve dnech
25.-27. června v Karlových Varech, kde se
pořadatelem Mistrovství ČR ve všestrannosti
stal Český jezdecký klub KV. Vedle otevřených
soutěží -Z-, -L- a -S- zde bojovali o medaile
letos rozděleně junioři na úrovni národní -La mladí jezdci v soutěži -S-.
Letošní rozdělení soutěže do dvou věkových
kategorií bylo poněkud nepochopitelné. V loňském roce měla společná kategorie 16 dvojic
a na startu se objevili výrazně lepší mladí jezdci
než letos. Co přesně vedlo naši komisi všestrannosti k rozdělení právě letos není jasné.
Jasné však bylo, že deklarovaná úroveň CCI*
v terénní zkoušce byla velmi zpochybnitelná.
Hlavní pochybnosti o prospěšnosti rozdělení
soutěže však ukázala startovní listina mistrovské soutěže mladých jezdců. K té nastoupila

pouhá trojice jezdců. Navíc start L. Hybnerové
(St. Role), která absolvovala pouze drezúru, byl
zřetelně pouhým startem „do počtu“, aby byly
v mistrovské soutěži minimálně tři požadované
dvojice. Absurdita tohoto mistrovského klání
dostoupila vrcholu poté, kdy byla G. Slavíková
vyloučena v průběhu terénní zkoušky. Pro zlatou medaili si pak doskákal osamocený R. Fiala
s IDOLEM z Leon Blatná.
Jistým zadostiučiněním pro tohoto jezdce
může být skutečnost, že vedle mistrovského
vítězství si na své konto připsal i vítězství
v otevřené soutěži -S-, když porazil P. Sůrovou
(SUCHONA) a J. Hatlu (IVORY COUNT).
Juniorská soutěž byla již korektní a na jejím
startu se objevilo 14 dvojic. Po drezúře se na
čele usadila trojice resp. dvojice našich nejlepších militaristických juniorských drezúristů.
Domácí D. Balcarová s koňmi NAVIGACE
a GAASID a T. Kavka s IMAGOU ze stáje
Kavka Fojtov.
Druhý den však tentokrát pořadím notně
zamíchal. Přes domácí prostředí vypadla ze
soutěže po třech neposlušnostech vedoucí
NAVIGACE Dany Balcarové. Stejně tak se
druhý den nedařilo dalším pěti dvojicím a startovní pole pro třetí den bylo značně zredukováno. Jeden z pěti bezchybných v cíli terénní
zkoušky byl však i T. Kavka, který se tak dostal
těsně za D. Balcarovou, která také druhý den
v sedle GAASIDA nezaváhala.
Bohužel letošní mistrovské klání bude pro
D. Balcarovou těžkou sportovní vzpomínkou. Po
vyřazení NAVIGACE pravděpodobně zapracovala nervová soustava. Po pěti chybách GAASIDA na parkúru nejen že se rozplynul sen o zlaté
medaili, ale bohužel sen o medaili vůbec. když
se dvojice musela spokojit se čtvrtým místem.
Vítězství si tak již nenechal ujít T. Kavka s IMAGOU. Na dalších medailových pozicích skončila
dvakrát J. Poulíčková (Glod Čejov). Pro stříbro
si dojela s HARUNEM a pro bronz s PORTOU.
Domácí tak nebyli za své organizační i hostitelské úsilí odměněni a spokojit se museli pouze
s dvojnásobným prvenstvím K. Veselovské
(KAVAL, FÁMA - zapůjčena ze St. Role) v soutěži -Z- a pochopitelně tradiční spokojeností
všech účastníků karlovarských soutěží.

Mistr světa v Kladrubech
Osamoceně dekorovaným mistrem ČR mladých jezdců ve všestrannosti se stal
R. Fiala s IDOLEM (Leon Blatná). O 14 dní
později zvítězil s JURÁŠKEM i ve skokovém šampionátu v Hradci nad Moravicí.
-

Do Kladrub nad Labem zamířili ve dnech 2.4. července všichni příznivci spřežení. Nebylo
jich mnoho, ale ti co dorazili nebyli rozhodně
zklamáni.
Na programu CAI byla kompletní soutěž jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží. Pro čtyřspřeží
byla soutěž současně šampionátem ČR.

I v roce 1999 zůstává na čele mezi čtyřspřežími Národní hřebčín a P. Vozáb
Startovní listina jednospřeží obsahovala pět
jezdců. Vedle našeho nejzkušenějšího jezdce
J. Koníře to byla i S. Auracherová z Německa.
Ta byla ze startovního pole zřetelně nejzkušenější a vedle druhého místa v šampionátu
Bádensko-Würtenberska 1998 ji v minulém roce
náležela i 12. příčka v žebříčku německých
jezdců jednospřeží.
S. Auracherová startující s kladrubským
hřebcem SACRAMOSO ENERGICA, který nás
v loňském roce reprezentoval na MS v Ebbsu,
svoji roli favorita splnila do puntíku a v soutěži
zvítězila systémem start - cíl. J. Koníř se musel
spokojit s celkově 2. místem a třetí pozicí
zakončil svůj premiérový start v kompletní soutěži slatiňanský D. Myška.
Soutěž dvojspřeží přilákala do Kladrub naši
extratřídu, protože ve hře je nominace na MS
do Kecskemétu. I zde byly určité papírové předpoklady, ale skutečnost je již tak precizně nepotvrdila.
(Pokračování na str. 2)
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ruby n.L.) mu byl
od prvého dne
zcela rovnocenným soupeřem.
Náš jezdec byl
nejprve o pět bodů
lepší v drezúře.
V maratonu byl
zase naopak o 1,4
bodu lepší Hammann a tak vše
měl vyřešit parkúr.
Tato dvojice
však nebyla v soutěži sama. Po drezúrní zkoušce se
ve hře o čelné
pozice udrželi
ještě K. Kastnerová, T. Barták
a W. T. Knodel.
V maratonu však
měla K. Kastnerová hned na přeMistr světa z roku 1994 Hans Jörg Hammann
kážce č. 1 kolizi
(převrhnutý kočár) a tak naše po poslední dva
(Pokračování ze str. 1)
šampionáty stříbrná jezdkyně vypadla nejen
z boje o mezinárodní vavřín, ale i z boje o mePo drezúrní zkoušce se nejprve musela celá
daili. W. T. Knodel byl diskvalifikován pro cizí
naše elita sklonit před slovenskou jedničkou
pomoc na vodní překážce a s větším bodovým
P. Balážem. Druhé a třetí místo patřilo jen o trozatížením dokončil maraton i T. Barták. Na třetí
šičku horším L. Jirgalovi a M. Martincovi.
místo se tak po druhém dni dostal F. Auracher.
Odstup dalších byl již větší.
Parkúr čtyřspřeží pak poskytl napínavou
Tříúsekový maraton, v podstatě postavený
podívanou, když všichni zájemci o vítězství
pro čtyřspřeží, neznamenal pro dvojspřeží
(Vozáb, Hammann, Auracher) potřebovali docílit
žádný problém a tak bodové rozdíly mezi nejoproti soupeřům lepšího výsledku v rozpětí jedilepšími byly velmi malé. I tak, či právě proto,
né chyby. F. Auracher chyboval třikrát,
bylo vítězství L. Jirgaly velmi cenné. Jediný on
H. J. Hammann dvakrát a P. Vozáb pouze jedse od celého pole výrazněji odpoutal a po právu
nou. Ten se sice nevyhnul penalizaci za čas,
se po dvou dnech ujal vedení v soutěži. Před
ale i tak získal prvenství, které bylo navíc vylepP. Baláže se ještě dostal v Kladrubech ve
šeno i zlatou medailí za mistrovský titul. Stříbro
výborné pohodě jezdící M. Martinec.
si odvezl debutující Z. Jirásek a bronzová
Třetí den čekal na jezdce velmi náročný parmedaile putuje do JK Favory Benice zásluhou
kúr. Stavitel trati M. Varga ze Slovenska možná
T. Bartáka. Čtvrtou pozici v celkové klasifikaci
až příliš přehnal technickou náročnost kursu,
získal Z. Jirásek před vídeňským J. Langerem.
který tak neumožnil jezdcům rychlejší pohyb po
O celkové hodnocení soutěže a případné
kolbišti a tak se nikdo nevyhnul penalizaci za
srovnání s evropskými konkúry jsme požádali
čas. Bohužel i naši nejlepší jezdci se nevyvaroH. J. Hammanna: „S úrovní soutěže jsem velmi
vali chyb a tak dlouho ve vedení třetí discipliny
spokojen. Jedná se o velmi korektní trať srovnazůstával R. Kala z 8 tr. body (1 shození + čas).
telnou s jakýmkoliv zemským šampionátem
Závěrečný parkúr L. Jirgaly (Hubička Telnice)
v Německu. Možná, že by měl být, ve zdejším
však prokázal výkonnost jezdce naší současné
rovinatém terénu, pětiúsekový maraton, který
elitní skupiny a po vítězství v maratonu si na své
by lépe prověřil fyzickou připravenost koní.
konto připsal vítězství v parkúru i v celkové klaOproti CHIO Aachen se však CSI Kladruby liší
sifikaci. Na druhé místo se po dobrém parkúru
především o přibližně 55 000 diváků na trati.
vyhoupl až z páté pozice J. Nesvačil (Aranka
I tak se však do Kladrub po letošní zkušenosti
Doubravice) a třetí skončil M. Martinec (JK Čejvždy velmi rád vrátím.“
kovice).
Nejvíce pozornosti však na sebe poutaly
Drezúra v Brně,
pochopitelně čtyřky. K soutěži jich do Kladrub
dorazilo téměř neuvěřitelných devět. Vedle pěti
skoky v Hradci nad Moravicí
českých to byla trojice jezdců z Německa
Ve dnech 9.-11. července pokračovaly mist(F. Auracher, W.T. Knodel a H. J. Hammann)
rovské boje dalšími dvěma juniorskými šampioa zástupce Rakouska J. Langer. K našim tradičnáty. V Brně se sešla drezúrní společnost
ním jezdcům P. Vozábovi, J. Škodnému,
a v Hradci nad Moravicí skoková.
K. Kastnerové a T. Bartákovi se na start královské discipliny překvapivě přiřadill i Z. Jirásek
Titul po třech týdnech
z JK Robousy.
Skoková
společnost si již zvykla, že akce
Nejvíce pozornosti však na sebe poutali jezdpod vedením J. Živníčka jsou organizačně na
ci z NSR. F. Aurachera nikdo představovat
velmi dobré úrovni a proto se nic jiného neočenemusel. Tento dlouholetý člen A týmu SRN
kávalo i v jeho současné domovské aréně
a v současnosti zemský trenér Bavorska
v Hradci nad Moravicí. Současný vedoucí střea Bádensko-Würtenberska, a jak on sám v žertu
diska zde navazuje na kvalitní práci mnoha
dodává i hobby trenér Národního hřebčína, sice
svých předchůdců a je to vidět především na
již ve světovém měřítku s aktivní sportovní kariéhradeckém kolbišti, které vytváří příjemné prorou skončil, ale pro nás je stále ještě jezdcem
středí se vzrostlými živými ploty a mnoha dalšívelkého kalibru. Spolu s ním dorazil do Kladrub
mi dřevinami.
nováček W. T. Knodel, ale také Hans Jörg HamModerní a téměř nově působící překážkový
mann. To je již jezdec současné evropské i svěmateriál umožnil dvojici Z. Fialka a Jiří Pechátové superelity a do Kladrub přicestoval v podček (techn. delegát) stavbu velmi dobrých parstatě přímo z Cách, kde se ve světové konkukúrů. Jak nám potvrdil Z. Fialka, obtížností
renci umístil na 4. a 5. místě. Tohoto jezdce
kursů byly soutěže na horním stupni obtížnosti
navíc zdobí týmová zlatá medaile z mistrovství
a zásluhu na tom má právě i Jiří Pecháček.
světa v Haagu a tak jeho přítomnost v KladruTen v Hradci pokračoval v nastoleném trendu
bech byla doslova senzací. I proto bylo příjemposledních let, kdy je z pozice technického
né, že i když přivezl do ČR mladé spřežení,
delegáta garantem, že šampionát bude v juninaše jednička P. Vozáb (Národní hřebčín Klad-
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orském sportu vyvrcholením obtížnosti sezony.
Skoková komise připravila pro mladou jezdeckou generaci společnou dvoukolovou soutěž
pro juniory a juniorky -L+S- a pro mladé jezdce
-S+S-. Novinkou vsunutou do programu jaksi
dodatečně byla obnovená soutěž oblastních
družstev (-L+L-). Přes proklamovaný zájem
však do Hradce nakonec dorazily jen tři týmy.
O medaile tak soutěžila jen družstva středních
Čech a jižní a severní Moravy. Z tohoto pohledu
bylo poněkud nešťastné, že soutěže družstev
se jezdci nemohli zúčastnit i s koňmi startující
mi v soutěži jednotlivců a že bylo umožněno
sestavit jen jedno oblastní družstvo. V každém
případě alespoň severní Morava mohla do soutěže přidat další čtyři jezdce a poněkud tak boj
o medaile vylepšit. Z reakcí většiny účastníků
lze však předvídat, že se soutěž družstev líbila
a že je pravděpodobný její návrat na národní
šampionát a tak bude rozpis pro příští rok jistě
lépe připraven.
První sadu medailí v Hradci nad Moravicí získali jezdci středních Čech (Zelinková - BEJBÚT,
Abík - SAMUREI, Bardonová - GILMORE, Vodseďálková - AMONA) před zástupci severní
Moravy a čtveřicí jižní Moravy. Celkový výsledek vítězného družstva 28 tr. bodů však ukazoval, že úroveň soutěžících dvojic je velmi různorodá a bezchybných výkonů nebylo mnoho. Již
zde však potvrdily své kvality K. Vodseďálková
a Z. Zelinková s dvěma bezchybnými parkúry.
K soutěži juniorů nastoupilo 29 dvojic. Zde
ukázala řada jezdců pěkné výkony a více jak
polovina postoupila do druhého kola bez chyby
či s jedním shozením. Soutěž mladých jezdců
již byla obtížnější a bohužel i výkony tomu

B. Višinková s AFRODITOU byly pro družstvo severní Moravy s výsledkem 0 a 4 tr.
body velmi důležitou dvojicí
odpovídaly. Z desítky startujících pouze R. Fiala
(JURÁŠEK) z Leon Blatná překonal prvé kolo
bez chyby. Velmi blízko k nule měl V. Švarc
(VALERIE) a O. Vinzens (SÁGA CAC LEASING), ale za nimi již nikdo.
V neděli pak měli junioři po několika letech
premiéru v -S- parkúru. Ten potvrdil skutečnost
posledních let, že v této věkové kategorii v jezdeckém projevu výrazně vedou dívky před
chlapci. Do závěrečných bojů o medaile se
k rozeskakování dostalo šest dvojic. Tři dívky
mezi nimi však své soupeře zcela zastínily.
O zlato bojovala po dvou bezchybných
(Pokračování na str. 3)

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY
Z Vídně do Brna

Po třítýdenní spolupráci jsou Z. Zelinková
a KRIS KENTAUR bohatší o juniorský titul
(Pokračování ze str. 2)
kolech Z. Zelinková (KRIS KENTAUR) a stejného výsledku dosáhla teprve 14letá V. Macánová
(LISETTE) ze stáje Tecton Most. Tato jezdkyně
byla rozhodně nejpříjemnějším překvapením
šampionátu a pro své mládí je jistě příslibem
našemu juniorskému jezdectví. I když se nakonec musela spokojit se stříbrem jistě ji to nevadilo. O bronz se po součtu 4 tr. body utkala
čtveřice jezdců, ze které vyšel vítězně J. Papoušek (CARMEN) z JK Srnín.
Úroveň mladých jezdců byla letos slabší.
Druhé kolo bylo ještě o poznání horší prvního
a odpovídá tomu i průměrný výsledek z obou
kol přes 20 tr. bodů. Zlatou medaili získal zcela
bezkonkurenčně R. Fiala s JURÁŠKEM za
výkon 4 tr. body a tento jezdec tak přidal ke své
letošní zlaté z všestrannosti z Karlových Varů
další nejcennější kov roku 99. Stříbro si odnesl
V. Švarc ze stáje Švarc Rádlo. který podává
standardní výkony již několik sezón. Bronzová
medaile skončila u zástupkyně Frenštátu
G. Holý (MARVAN), která se jako jediná blýskla
ve druhém kole bezchybným výkonem.
K dalšímu programu naší juniorské reprezentace nám řekl Jiří Pecháček: „Vyvrcholením
před eventuelní účastí ČR na ME ve Švýcarsku
bude účast našeho týmu na CSIYJ-A Homberg/Ohm (30.7. - 1.8.), kde se rozhodne kdo
se vypraví na ME. Za ČR budou v Hombergu
startovat Z. Zelinkvá (CRAZY BOY, ROMINA),
K. Vodseďálková (KADET PRADAR) a L. Poláková (CAROL, KASKÁD).„
Dodejme jen, že ze strany představitelů ČJF
byla snaha získat pro účast v Hombergu
i A. Opatrného a jak nám v zákulisí potvrdili
někteří zástupci skokové komise, ne pro ověření jeho výkonnosti, ale spíše pro podporu reprezentace ČR, ale bohužel neúspěšně. Za některými reakcemi všech zúčastněných lze snadno
vypozorovat vznik určitých komunikačních bariér a bloků, kterými je cesta ČR na evropský
šampionát provázena. Doufejme, že všichni
odpovědní dokáží pracovat profesionálně
a v zájmu reprezentace českého jezdectví.
O tom, že to náš sport životně nutně potřebuje,
není ani po českých juniorských šampionátech
žádných pochyb.

Po úspěšném CDI se
stal areál JK Panská Lícha
pořadatelem dalšího vrcholu naší drezúrní sezóny,
když se 9.-11. července do
Brna sjeli nejlepší drezúrní
junioři a mladí jezdci
k národnímu šampionátu.
Drezúrní komise připravila letos pro naše mladé
jezdce v juniorské kategorii
dvoukolovou mistrovskou
soutěž úrovně -L- (JJ-93)
a pro mladé jezdce úlohu
YÚ-93 jako kvalifikaci pro
finále, kterým byla Kür S.
V případě letošní soutěže
mladých jezdců není slovo
kvalifikace úplně přesné.
Do soutěže se totiž přihlásilo pět dvojic a tak namísto postupujících dvou
třetin povolil rozhodčí sbor
postup do finále celé pětici.
Startovní pole juniorské
soutěže bylo početnější
a o kovy roku 1999 bojovalo celkem 16 dvojic, z nichž Š. Charvátová - DREAM DANCER
do druhého kola postoupilo jedenáct.
který umocňoval rutinovaný projev osmnáctileV zahajovacích soutěžích naznačila velké
tého jezdce.
ambice k zisku juniorského titulu loňská mistryKde se u nás vzal F. Sigismondi nám prozraně E. Čmolíková (St. Role), která obsadila první
dila jeho trenérka z JK Žabčice E. Diringerová:
i druhé místo v úloze JD 93 (VANITAS, CHAN„Fabrizio pochází z česko-italské rodiny, ale
SON) a poté zvítězila i v sobotní rámcové souv současnosti žije dlouhodobě v Rakousku.
těži YÚ 93 (MANGIA).
Jinak je však Brňák a cítí se Čechem. V současFavoritka soutěže mladých jezdců Š. Charnosti již přes dva roky pobývá ve vídeňské Spavátová se v domácím prostředí zahajovacích
nische Reitschule jako elév a tak o jeho drezúrsoutěží nezúčastnila. Oba její koně měli za
ní výcvik se starají ti nejpovolanější odborníci.
sebou první čerstvou mezinárodní zkušenost,
Do Brna zajíždí jen na víkendy a EXCALIBURA,
když se o týden dříve zúčastnili otevřeného drekterý je v majetku J. Kutěje, pracujeme teprve
zúrního mistrovství Slovenska v Topoĺčiankách.
dva měsíce. V každém případě jeho pobyt ve
V seniorské kategorii zde skončil DREAM DANvídeňské škole je prioritou a soutěže v ČR jen
CER na druhém místě za slovenským mistrem
jakýmsi zpestřením.“
roku 1999 R. Kohútem (FORMÁT), ale hlavně
V soutěži mladých jezdců si prvenství v YÚ
zde Š. Charvátová splnila, v soutěži Sv. Jiří,
93 jasně vybojovala Š. Charvátová s DREAM
drezúrní komisí předepsanou kvalifikaci pro
letošní ME v drezúře mladých jezdců (Ksiaz
DANCER. Druhé místo jí se SAMem patřilo také
12.-15.8.).
a i třetí pozice zůstala v domácím držení zásluPrvá kola mistrovských soutěží v Brně přišla
hou D. Klimešové (ELZA).
na řadu v sobotu 10. července odpoledne.
(Pokračování na str. 4)
Podle předpokladů se mezi postupující do druhého kola probojovala E. Čmolíková
se všemi třemi
koňmi. Vítězství
v prvém kole však
tentokrát patřilo
její největší soupeřce M. Škardové (Havl. Brod)
s KAMILOU, ale
i tato jezdkyně se
do druhého kola
dostala i se svými
dalšími dvěma
koňmi (HAJDAS,
ORI). Jakkoliv obě
tyto jezdkyně byly
před nedělním
závěrem hlavní
adeptky na medailové zisky, největším překvapením
byl v Brně Fabrizio
Sigismondi. Jeho
projev s 6l. hanoverským EXCALIBUREM (Pilot)
působil velmi drezúrním dojmem.
Dvojice se pohybovala po obdélníku s u nás nevídaným
šarmem, Fabrizio Sigismondi a EXCALIBUR
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SPORT
Dokončení ze str. 3)
Přes trojnásobně vítězný zahajovací vstup se
ani ve druhém kole nepodařilo E. Čmolíkové
náskok M. Škardové zlikvidovat. Naopak
zástupkyně Havlíčkova Brodu s KAMILOU zvítězila ve druhém kole ještě výrazněji a tak zlatá
medaile juniorské drezúry putovala tentokrát na
Vysočinu. Oba další kovy však skončily na krku
E. Čmolíkové (VANITAS, MANGIA). F. Sigismondi byl v konečném účtování čtvrtý.
Ani v soutěži mladých jezdců se nic nezměnilo a volnou sestavu -S- nejlépe zajela domácí
trojice v sobotním pořadí. Ve dvojnásobné vítězství proměnila naše mladá drezúrní jezdkyně
i ranní soutěž St. Georg a tak pro Š. Charvátovou byl šampionát jen dalším potvrzením prioritního postavení mezi našimi mladými jezdci.
Nyní bude česká drezúrní scéna pouze očekávat jak dopadne její srovnání s evropskou konkurencí.
C. Neumann

Členem organizačního týmu v Hradci nad
Moravicí byl i náš dlouholetý spolupracovník Jiří Gebauer. Nedělní soutěž byla
zahájena veřejným blahopřáním, protože
J. Gebauer oslavil 9. července 60. narozeniny. Spolu s ním přijala kytici i členka rozhodčího týmu Olga Havrlantová ke svým
nedělním jmeninám. Fotografickou gratulaci zasíláme i za redakci Jezdce.

REPORTÁŽE

Slavnostní
Klatovy
První ročník Ceny Klatov se jel před čtyřiceti
lety. Těžko se dnes dá vzpomenout na všechny
potíže a trampoty, ale pochopitelně i radosti
a chvíle uspokojení, které pořadatelé za ta léta
prožili. A přesto by mohli dva muži stojící v čele
pořadatelského týmu i letošního ročníku klatovských závodů zavzpomínat i na počátek této
tradice. Miloslav Pšajdl, dvojnásobný mistr
republiky (1957 a 1968) a držitel Zlatého odznaku ČJF a Miroslav Urban, zakládající člen oddílu
v Klatovech v roce 1957 a dlouholetý funkcionář
snad veškerých národních i federálních jezdeckých organizací, které kdy naše země měla
a od roku 1998 držitel Čestného uznání ČJF.
Slavnostní ráz čtyřicátému ročníku Velké ceny
Klatov dodalo veřejné ocenění právě těchto
dvou mužů, kteří po právu reprezentují jednu
celou jezdeckou generaci.
S průběhem letošního ročníku mohli být oba
klatovští lídři spokojeni. Přes konkurenci dalších
prestižních Velkých cen posledního červnového
víkendu se do Klatov vypravila solidní konkurence. Té vévodil pravidelný dlouholetý účastník Jiří
Pecháček, ale jako přípravu před reprezentačním výjezdem na CSIO do Poznaně si Klatovy
zvolil i letos velmi úspěšný M. Matějka a nechyběli ani Z. Krpela, bratři Papouškové a další.
K dvoukolové hlavní soutěži (-S+ST-) nastoupilo celkově 19 dvojic, ale do druhého kola
postoupilo pouze 15 koní. Zatímco prvé kolo
nebylo samostatnou soutěží, závěrečné -STano. A tak diváci s napětím sledovali dvě
výsledkové úrovně.
Parkúry stavěl tradičně J. Šíma, který připravil kurs střední obtížnosti, ovšem s některými
technicky náročnějšími místy (dvojskok z kolmých skoků za vodním příkopem ap.). Pouhé tři
dvojice postoupily do druhého kola s nulou. Prvním byl Jiří Pecháček s FINN KOREOU (Spolfinn Bruntál), který však v -ST- jednou chyboval.
Druhý byl K. Papoušek s GALEM (Srnín), který
divákům předvedl i nulu v -ST- a k boji o vítězství jej mohl donutit již jen J. Luža s MORAVOU
(Straka Němčovice). Ani on se však chybě
nevyhnul a tak 40. vítězství putovalo z Klatov do
Srnína. Další dvě místa obsadil se 4 tr. body J.
Pecháček s FINN KOREOU a MORNING STAR
STING.
Diváci však o vyvrcholení nedělního odpoledne nepřišli. V samostatném -ST- se nula objevi-
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Miloslav Pšajdl (vpravo) a Miroslav Urban přebírají před zahájením 40. ročníku Velké ceny Klatov ocenění za dlouholeté zásluhy o rozvoj jezdeckého sportu v západočeském regionu
la celkem pětkrát. Vedle K. Papouška zůstal ve
hře Jiří Pecháček s irským MORNIG STAR
STING a se 100% úspěšností skončilo nedělní ST- pro M. Matějku. Ten postupně převedl bez
chyb LINA J, LIPKU UNIREM a nakonec i EQUISPORT GRANDA. V rozeskakování těchto pěti
jezdců pak slavil M. Matějka další triumf, když
za dvě nuly a jedny 4 tr. body získal postupně
první, druhé a nakonec i třetí místo. Na jeho
soupeře zbyla pouze čtvrtá (K. Papoušek)
a pátá (J. Pecháček) pozice.
Úctu k tradici nakonec prokázal i sv. Petr,
když celé odpoledne proběhlo za velmi příjemného počasí a hrozivá oblačnost dorazila nad
kolbiště „V ráji“ deset minut po závěrečném
dekorování a po třicetiminutové průtrži proměnila okolí v jednu velkou kaluž. V té chvíli však již
byla většina spokojených diváků i jezdců na
cestě do svých domovů.

Drobnosti
● V Brně byly 22. června za účasti ministra

školství ČR E. Zemana otevřeny nové pavilony
komplexu veterinární kliniky velkých zvířat.
Nové moderní zařízení je pochopitelně specializováno i na koně, o čemž svědčí dvojice Prof.
V. Hanák a MVDr. Z. Žert v jejím čele.
● Smutní dorazili do Hradce nad Moravicí
k juniorskému šampionátu ve skocích zástupci
Baníku Ostrava. V jejich týmu chyběl 11l.
VADAR, který se po dlouhodobé léčbě ramene
s mladým jezdcem opět vracel na naše kolbiště.
Bohužel téměř v předvečer Mistrovství musel
být tento náš bývalý reprezentační kůň (I. Višinka) v Brně pro silné zauzlení střev utracen.

ZE ZAHRANIČÍ

CSIO-Poznaň

ZPRÁVY
opravdu zatím nejtěžší zkušeností a odpovídá
tomu i výsledek 24,5 tr. bodu. Jakkoliv však
výsledky našich jezdců korespondují s naší
dlouhodobou výkonností, která se v našich
pocitech i postupně zvyšuje, v Poznani stačil
celkový výsledek 24 tr. bodů jen na poslední
15. místo. Útěchou pro nás může být jen to,
že Estonci byli před námi o pouhých 2,75
bodu. A nakonec i to, že družstvo Maďarska,
které dorazilo v nejsilnější sestavě, se umístilo třinácté se 17,75 body a že pro postup do
druhého kola nestačilo Rakousku ani 3,25 tr.
bodu.
Do druhého kola postoupila bezchybná
družstva Německa, Itálie, Švýcarska, dále se
čtvrt trestným bodem Norsko, Belgie a Bulharsko a se 4 tr. body se vešlo i domácí Polsko. Konečné vítězství si nakonec vybojovali
i podruhé bezchybní Němci. Za nimi se
národní týmy seřadily v pořadí Norsko, Itálie,
Belgie, Švýcarsko, Polsko a Bulharsko.
I sobota se pro nás vyvíjela podobně a naši
zástupci pokračovali ve slušných výkonech,
které však stačily na umístění ve středu či
druhé polovině startovních polí. Diváci viděli
i atraktivní bariérové skákání, ve kterém zvítězil Ital V. Chimiri s CADOR na výšce 190 cm.
V nedělní Malé ceně bylo vše stejné
a všichni naši zástupci absolvovali s jednou
či dvěma chybami. Do závěrečné Velké ceny
za nás nastoupili J. Skřivan (GARGANO
WEPOL), J. Jindra (SIRAH) a M. Matějka
(LINO J). Poslední parkúr však obtížností
výrazně vybočil z nastoupeného standardu
a např. J. Skřivan jej ohodnotil jako nejtěžší
soutěž své dosavadní kariéry. Odpovídaly
tomu i naše výsledky. SIRAH 23,5 tr. bodu,
LINO J 24 tr. bodu a GARGANO WEPOL
vzdal. Zvítězia švédská zástupkyně M. Back-

Ambice skokové reprezentace ČR k účasti
na CSIO v Poznani (1.-4. 6.), kde jsme chtěli
nastoupit s kompletním družstvem a poprvé
letos zasáhnout do bojů o Pohár národů,
nepříjemně poznamenala náhlá redukce naší
reprezentační elity. Lídr naší skokové reprezentace A. Starosta se tak musel rychle rozhodnout, zda prostor po tradičních pilířích
reprezentace vyplní náhradníci, či zda zamíříme do Polska pouze s jednotlivci. Nakonec
padla volba na kompletní družstvo a tak byla
v sedmnáctém kole právě probíhajícího ročníku Samsung Cup poprvé zastoupena i Česká
republika.
Do Poznaně dorazila naše výprava ve složení J. Jindra - SIRAH, PRINC CONDE,
J. Skřivan LABE JEFF LB TECH, GARGANO
WEPOL, M. Matějka - EQUISERVIS
GRAND, LINO J a J. Hatla - SAHIB KUBIŠTA, PRÁTER. Vedoucím družstva byl A.
Starosta.
Čtvrteční zahajovací soutěže (dvoufázové
skákání 130/140, skok do 140cm na čas
a skok do 140cm s rozeskakováním) naznačily, že pozice našich jezdců a koní nebude
v konkurenci jezdců dalších čtrnácti států
snadná. Naše koně podávali slušné výkony,
většinou však s jednou či dvěma chybami
a tak jsme ze zahajovacích startů vytěžili
pouze jedno umístění, když byl J. Jindra
s PRINC CONDE devátý v prvé soutěži. Naopak ještě před několika dny v Klatovech
výborný GRAN M. Matějky naznačil, že
Poznaň jej nezastihla v optimální pohodě
a pro neposlušnost byl vyloučen.
Před pátečním Pohárem startovali ještě
naši mladší koně
v soutěži do 140
cm. Nejlépe si
vedl GARGANO
WEPOL, který se
s nulou umístil na
8. místě. K výkonu druhých koní
nám A. Starosta
řekl:
„Pokud
mohu být po
Poznani s něčím
spokojen, tak to
byly
výkony
našich mladých
koní. Přes skutečnost, že nedocílili nějakých
výraznějších
úspěchů, jejich
předvedení bylo
velmi
pěkné
a výsledky s jednou, maximálně
dvěma chybami
v takových soutě- M. Matějka exceloval těsně před Poznaní ve Velké ceně Klatov
žích považuji za a i z Polska přijel spokojen
velmi slibné.“
A pak se již vše připravovalo na Pohár
strom s 8l. klisnou AMARIGE před Italy
národů. K této soutěži přivezlo do Polska
E. M. Frama s GUERNIKOU a R. Arioldi L.P.
všech 15 států kompletní družstva. Parkúr byl
PAPRIKA DELLA LOGGIA.
podle vyjádření účastníků obtížný, ale ve skáZávěrečné hodnocení patří A. Starostovi:
katelných mezích našeho východoevropské„V Polsku nás čekaly obtížné, ale velmi
ho regionu. Naši jezdci také podali standardní
korektní parkúry, ze kterých vybočila výrazně
výkony, z jejichž průměru snad poněkud
obtížnější Velká cena. Pro naše nově sestavybočil jen LABE JEFF. Ten docílil 12 tr.
vené družstvo to nebylo rozhodně snadné
bodů a v minulosti se mu jistě mnoho podobzahájení. Vedle výkonů mladých koní zasluných parkúrů podařilo lépe. J. Jindra se
huje největší uznání LINO J, který předvedl
SIRAH absolvoval s osmi tr. body a plné
velmi dobrý výkon v Poháru národů a přes 24
absolutorium si zaslouží M. Matějka s LINO J.
tr. bodů ve Velké ceně i zde naznačil své
Ten v podstatě narychlo zastoupil hřebce
GRANDA, který definitivně odmítl pracovat,
budoucí možnosti. Přesto však tyto závody
a ve své pohárové premiéře chyboval jen
přinesly rozhodnutí, že slovenské CSIO
jednou, po krátkém doskoku na vodním přív Bratislavě obešle ČR pouze dvěma jezdci
kopu. Jedině pro nováčka reprezentace
a tak další pohárové zápolení čeká naše
J. Hatlu se SAHIB KUBIŠTA byla soutěž
jezdce až na domácí půdě v Praze.“
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Zlatá podkova
pokračuje
Zlatá podkova má za sebou další kvalifikační předkola. 23. ročník uspořádali 18.-20.
června pořadatelé v Lošticích a dalším kolem
pokračovaly soutěže 2.-4. července v Kolesách.
Pořadatelé v Lošticích si letos na nezájem
jezdců rozhodně nemohli stěžovat. V sedlových disciplinách se na startu objevilo 75
dvojic a do Loštic dorazilo 7 dvojspřeží.
Soutěž bohužel zkomplikoval vytrvalý
páteční déšť. Drezúrní zkoušky se jezdily za
deště a těžká půda poznamenala i sobotní
terénní zkoušku. Pořadatelé byli nuceni vynechat některé skoky a zkrátit trať, ale v sobotu
již naštěstí nepršelo. I tak zamíchala terénní
zkouška s pořadími a mnoho jezdců se nevyhnulo problémům na překážkách.
V neděli se pak přeci jen počasí umoudřilo.
Pro vyčerpávající kros byl parkúr poněkud
mírnější. V hlavní Zlaté podkově zvítězil
zaslouženě J. Cipra s JK Pastviny Pilníkov
s DUNDEE před M. Theimerem - VAŽEC (JK
Amír) a J. Hatlou - SZIALENIEC (Měník). Ve
stříbrné podkově si vítězství odnesla A. Krobotová - TRY WALT (JO Šumperk). Bronzová podkova putovala z Loštic do Měníku
zásluhou J. Vobořilové s LITEROU a Soutěž
nadějí vyhrála způsobem start - cíl I. Konečná
- SYMPATIKA z Pegas Loučany. Ve dvojspřeží potvrdil parkúrem své prvenství Z. Jirásek (JK Robousy) před K. Kastnerovou (Mor.
Krumlov) a J. Kratochvílem (Fiakr Brno).
O čtrnáct dní později se celá společnost
přesunula do Koles. Zde bylo naopak téměř
tropické vedro a tak si závodníci letos užili již
celou škálu teplotních rozdílů. Přes souběh
termínů s CAI Kladruby i zde byla devíti spřeženími obeslána soutěž dvojspřeží, ve které
nakonec zvítězil J. Kohout z Denisa Bratronice, který jako jediný dokázal soutěžit na obou
místech současně. Ve Zlaté podkově si opět
nejlépe vedl J. Cipra. který si na své konto
připsal další vítězství, tentokrát s TRISTANEM. Druhá skončila domácí P. Sůrová
s VALIBUKEM a třetí příčka patřila S. Vrtkovi
se SKIENE (JK Šumperk).
Stříbrná podkova přilákala na start 28 dvojic
a z vítězství se radoval J. Krčmář - SIBIRSK
z JK Merko Hybrálec, když po nejlepším výkonu v drezúře již nedal soupeřům šanci.
Bronzovou podkovu získal L. Vrtek
s MONOU (Hor. Heřmanice) když na poslední
chvíli udělala vedoucí jezdkyně soutěže M. Eliášová s BESSY (JK Loštice) chybu v parkúru.
Soutěž nadějí měla 22 účastníků a prvenství si připsal na své konto J. Kornalík ml.
s HUGO BOSS (Noki Hostomice).

Der Tscheche
A. Opatrný si i nadále dobře vede na kolbištích severního Německa. V době konání
juniorského šampionátu v Hradci nad Moravicí startoval na prestižních závodech
v Aschendorfu. I když se nejednalo o mistrovskou soutěž, vzhledem k regionálnímu soustředění všech důležitých jezdců Německa,
jsou tyto oblastní závody velmi vysoko ceněny. O to je cennější a pro nás stále ještě
téměř neuvěřitelné vítězství A. Opatrného ve
tříkolové soutěži (140,145,150) s CARDINALEM. Ve Velké ceně Aschendorfu pak po jednom shození skončil A. Opatrný v prvé desítce. Jednalo se o další cenný úspěch od jeho
návratu do Německa z VC Poděbrad a dá se
říci, že A. Opatrný je v centru světového jezdectví již velmi známým jezdcem. Zdaleka ne
všichni vědí jak se jmenuje, ale pro většinu
diváků je Aleš der Tscheche - ten Čech.

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Jak velká byla
Cena Opavy?

Nejlepším v Litomyšli byl P. Švec a BAVIERA (Nová Amerika)

Velká cena Litomyšle
Další parkúr stupně -ST- byl pro naše jezdce
připraven v sobotu 26. června v Litomyšli. Pořadatelem závodů je stáj jednoho z našich nejúspěšnějších skokových jezdců J. Skřivana
Manon Orling team. J. Skřivan jako pořadatel
prokázal již v minulých dvou ročnících že se
snaží připravit program divácky atraktivní a rozhodně se nespokojuje pouze s kvalitním sportem. I letos proto byla, vedle hlavní soutěže
Velké ceny Litomyšle CAC Leasingu, připravena i divácky atraktivní soutěž. Při ní museli jezdci část závodu absolvovat v sedle, část po
svých a část v sedle horského kola.
K hlavní soutěži se do Litomyšle přihlásilo 12
dvojic a diváci byli zvědavi, stejně jako následující den v Opavě, především na výkon Z. Zelinkové v sedlech KRIS KENTAUR a CARUSO
(stáj Bost). Na české poměry velmi slušně
postaveném parkúru s řadou pravých oxerů
a většinou skoků „na mírách“ si vedla Z. Zelinková velmi dobře především s KRIS KENTAUR
a dokončila se 4 tr. body (vodní příkop). Nakonec stačil tento výkon na druhé místo, protože
bezchybným dokázal být, po velmi kvalitním
výkonu, jen P. Švec s BAVIEROU (Nová Amerika). Na třetím a čtvrtém místě skončili další
„čtyřkaři“ J. Skřivan (MISS ORLING) a V. Tretera (LUSSI).
Závěr dne však patřil úsměvnému fandění
jezdcům přeskakujícím překážky bez koní a kličkujícím mezi skoky na kole. Krásné počasí
nakonec umožnilo i vypuštění horkovzdušného
balónu a tak nikdo z diváků kolbiště Za primátorskou hrází návštěvy rozhodně nelitoval.

Sportovní
kalendáﬁ

Tradiční Velkou cenu Opavy CSN uspořádali pořadatelé z Kateřinek 25.-27. června. Ke
startu v soutěžích se přihlásili čeští jezdci se
73 koňmi a status CSN vyplnila čtveřice koní
ze Slovenska.
K hlavní nedělní soutěži nastoupilo 19 dvojic. Všeobecně se s největším napětím očekával výkon juniorky Z. Zelinkové z JK Mělník,
která přivezla ze sobotní Velké ceny Litomyšle
do hlavní soutěže v Opavě tři koně. O schopnostech naší juniorské jezdkyně vypovídá
i skutečnost, že od chvíle, kdy se stala po P.
Doležalovi jezdkyní stáje Bost, strávila v jejich
sedlech teprve 13 dní. Start těchto koní byl přípravou nejen na národní juniorský šampionát
v Hradci nad Moravicí, ale v pozadí se již tyčí
i švýcarské Mistrovství Evropy. Pro pořadatele
však vznikl problém. Na jedné straně chtěli
všichni vyhovět této zásadní zkoušce naší
juniorské jezdkyně, ale na druhé straně Velká
cena umožňuje jezdcům start pouze se dvěma
koňmi. Nakonec došlo k šalamounskému
řešení. Soutěž -ST- byla zrušena jako Velká
cena a jela se „pouze“ pod názvem Cena Fy
Truck Trailers s.r.o.
Samotná soutěž byla na vyšším stupni
obtížnosti, což doložil pouhý jediný bezchybný
výkon vítězné dvojice S. Hošák s RADEGAST
TONAK z Nového Jičína. Další tři místa byla
juniorská, kdy shodou okolností byly všechny
dvojice penalizovány za jedno shození na stejném skoku. Druhá a třetí příčka patřila
Z. Zelinkové s CRAZY BOY a KRIS KENTAUR. Čtvrtá skončila mladá Slovenka
M. Garajová s LIMAROU. Na pátém místě se
umístil pardubický M. Šoupal s GRANNOU
ARGENTINOU, také s jednou chybou, ale
navíc s penalizací za čas.
Ke svému vítězství v Opavě S. Hošák řekl:
„I já pochopitelně přeji Z. Zelinkové aby se
dopracovala na ME. Co mám říci ke zrušení
VC?. Vím, že před lety zde startoval J. Hanulay a také měl tehdy tři koně. Vyřešilo se to
tak, že s jedním startoval mimo soutěž. Takže,
když se dnes moje vítězství nezapíše do análů
jako vítězství ve Velké ceně, přeci jen mě to
trochu mrzí. Možná, že by to šlo vyřešit jako
tehdy s Hanulayem.“
A co na to majitel stáje B. Starnovský?
„V Opavě se odehrála zcela výjimečná věc.
Rozhodlo se o zrušení VC, aby mohla Z.
Zelinková startovat se všemi koňmi. Já velmi
děkuji soupeřům i rozhodčím, že na tuto možnost přistoupili. Pro Zuzanu to bylo pochopitelně velmi důležité. ME je za dveřmi a každá
zkušenost na nových koních je pro ni cenná.
V nejbližších dnech se musíme rozhodnout,
který kůň bude na Evropu specielně připravován a tak byla Opava pro nás velmi důležitá.
K dnešní soutěži mohu říci, že byla rozhodně
nejtěžší, technicky i rozměrově, ze všech
letošních parkúrů do 140cm u nás.“
Zda tedy bylo zrušení Velké ceny tím nejšťastnějším řešením je otázkou, ale v každém
případě existovaly i jiné alternativy, jak vyjít
Z. Zelinkové vstříc.
Jak již bývá v Kateřinkách zvykem, závody
měly i velmi kvalitní společenskou úroveň
a vedle tradičního selete byl pro účastníky připraven i velkolepý ohňostroj.
-jge-

Brno Soběšice MČR J/Y drez.
Hradec n.M.
MČR J/Y skoky PREM.S
10.7.
Bělá p.B.
L,S
10.7.
Černolice
dist.d. 50,75
10.7.
Heroutice
drez.Z,L,S
10.7.
Unhošť
ZM,Z,ZL
10.7.
Bukovice
Z,ZL,L
10.7.
Hrádek
Z,ZL,L
10.7.
Chlumec n.C.
L,S (lic.hř.) KMK Z,ZL,L
10.7.
Brno Žebětín
Z,ZL,L,S
10.-11.7. Cheb-Háje
kolbiště v Nebanicích KMK Z,ZL,L,S
10.-11.7. Chomutov
Z,ZL,L
11.7.
Nemochovice
Z,ZL,L
11.7.
Sázava
ZM,Z,ZL,L
11.7.
Budíškovice
ZM,Z,ZL,L
16.-18.7. Úněšov Cd/Z,L AL/2
16.-18.7. Hradec Králové
MČR S/D PREM.
17.-18.7. Radíč
ZM,Z,ZL,L,S
17.-18.7. Louňovice
ZM,Z,ZL,L
17.-18.7. Bernartice ZM,Z,ZL,L,PREM.S
17.7.
Slabce
Z,ZL,L
17.7.
Štiřín
20-80
17.7.
Roudnice
ZM,Z,ZL,L
17.7.
Horní Měst
ZM,Z,ZL,L,S
18.7.
Rakvice
Z,ZL,L ALd (C)
19.-20.7. Husinec
Z,ZL,L,S
23.-25.7. Nebanice
CAI-A 1/2/4
23.-25.7. Šumperk
Cd/Z,L
24.-25.7. Hostouň
Z,ZL,L,S
24.7.
Kolesa
ZL,L
24.7.
Nový Dvůr u Brna
Z,ZL,L,S
24.-25.7. Hradec n.M.
KMK ZL,L,S, PREM.ST
24.-25.7. Žirovnice ZM,Z,ZL,L,S drez. S
25.7.
Mažice
ZM,Z,ZL,L
25.7.
Šaratice
Z,ZL,L
30.7.
Polanka
Z,ZL,L
30.7.-1.8. Odolena Voda - St. Boleslav
L,S, PREM.ST,PREM.T
30.7.-1.8. Humpolec
CCI** MČR/C PREM.
31.7.
Hrubý Jeseník
ZM,Z,ZL
31.7.
Heroutice
KMK ZL,L,S
31.7.
Dvorce
Z,ZL,L,S
31.7.
Liberec
drez. Z,L,S
31.7.
Žlutice
40
31.7.
Jeseníky
55
31.7.-31.8. Frýdek-Místek ZL,L,PREM.S
1.8.
Hrubý Jeseník
L,S
4.8.
Heroutice
Z,ZL,L,S
7.-8.8.
Kladno
L,PREM.S,ST
7.-8.8.
Štiřín
ZM,Z,ZL,L,S
7.-8.8.
Mariánské Lázně
KMK ZL,L,S,ST
7.8.
Ratibořské Hory
Z,ZL,L
7.8.
Žinkovy
30,50
7.8.
Mirotice
Z,ZL,L
7.8.
Svoboda n.Ú.
ZL,L,S
7.8.
Litomyšl
Z,ZL,L
7.8.
Rudná pod P.
ZM,Z,ZL,L
7.8.
Cholunná Žirovnice
Cd Z/L
7.8.
Telč
Z,ZL,L
8.8.
Třemešné
ZM,Z,ZL,L
8.8.
Slavkov
Z,ZL,L,S
8.8.
Hradec n.M.
Z,ZL,L,S

Pozn. redakce:
K tomuto problému jen jedna poznámka.
Pochopitelně důležitost soutěže její název
nijak zásadně ovlivnit nemůže. Spíše je vzniklý problém důkazem, že zdaleka ne vždy je
kopírování mezinárodních pravidel v pravidlech národních ku prospěchu sportu. V mezinárodních pravidlech je omezení počtu startujících ve Velkých cenách zcela nutné.

V našich podmínkách ještě v nejbližších letech
rozhodně nebude hrozit zavalení středně těžkých a těžkých soutěží obrovským počtem
startujících. Proto je vzniklá situace z Opavy
důvodem k zamyšlení našim legislativcům,
zda pravidlo o omezení počtu startujících koní
s jedním jezdcem, v soutěži s názvem Velká
cena, není v našich národních pravidlech
zcela zbytečné.
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9.-11.7.
9.-11.7.

Výsledky

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

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

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

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

tel. 00420-165 / 62 31 53, 0602 44 99 72, tel./fax 00420-165 / 62 20 70, 62 65 59
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

Ira myslí na titul
Jednou z nejdelších pořadatelských tradic se u nás honosí drezúrní Memoriál Oty Součka, jehož
již 32. ročník uspořádala JK Troja
v Praze na Trojském ostrově 26.27. června.
Pořadatelé z Troje v čele
s manažerem drezúrní komise
Z. Benešem si na nedostatek startujících rozhodně nemohou stěžovat. Letos se sice nesoutěžilo na
dvou obdélnících jako tomu bylo
vloni, ale začínalo se v časných
ranních hodinách a končilo za přibývajícího šera (viz výsledky).
V prémiované soutěži -ST- Sv.
Jiří představila v Praze svého
nového koně i loňská mistryně ČR
Ira Mikolasová. Její WINDOS
nezklamal pověst, která jej ze
západních Čech provázela a ve
vítězství proměnil jak start ve Sv.
Jiří, tak i v následujícím IM I. Čtyřmi vítězstvími se ozdobila Š. Koblížková, která se stává v příslušných úrovních (L - AURELIÁN, S ÁRIE) neporazitelnou.
Závěrečnou soutěží byl volný
program IM I (Kür), ke kterému
nastoupily tři jezdkyně a vítězství
přisoudili rozhodčí A. Henriksen
s KAMÍREM z Žižky Praha.

Drezúristky
v Rakousku
Ve dnech 25.-27. června se
jezdkyně H. Jeřábková - ORI,
M. Škardová - KAMILA (obě Havl.
Brod) a M. Kružíková - PRINT (JK
Certa Brno) zúčastnily drezúrních
závodů CDN-A, CDN-B Hofmühlen u Lince. Na programu závodů
byly soutěže od úrovně -Z- až po
-GP-. Denně bylo osm soutěží,
které probíhaly na dvou obdélnících. V sobotu končila soutěž -GPpři umělém osvětlení ve 21.30
hod.
Naše jezdkyně startovaly
v úrovních -L- a -S-. Nejlépe si
vedla H. Jeřábková, která s ORI
zvítězila v drezúrní úloze -L/Sa v úloze -S- byla šestá a osmá.

v letošním roce i J. Valštýn, který
připravuje zdejší voltižní tým.
Již prvé výsledky z CVI Saratoga (3.-4. června) svědčí o kvalitách
našich závodníků, když D. Blažek
zvítězil v soutěži mužů a J. Valštýn
se umístil čtvrtý. S. Blažková byla
po menším zranění patnáctá, ale
doufejme, že do ME v Nitře bude
již vše v pořádku.

M. Škardová si s KAMILOU splnila požadovanou kvalifikaci pro
ME juniorů (-S- - 55%) a spolu
s M. Kružíkovou se umístila ve
středu startovního pole.
-nes-

Voltižní ME
klepe na dveře
Hostitelskou zemí letošního ME
ve voltiži, na které se chystají
i naši reprezentanti, bude Slovensko. Na výstaviště Agrokomplexu
do Nitry se evropská voltižní elita
dostaví 16.-21. srpna.
Naši reprezentanti mají za
sebou tři nominační závody. Tím
posledním byl ve dnech 25.-27.
června CVI Jozefin - Varšava.
V konkurenci 15 mužů podali velmi
dobré výkony D. Mikulka (Tlumačov) a O. Svoboda (Frenštát), kteří
se umístili na 3. a 4. místě. Vítězství zůstalo doma zásluhou
A. Suslowskeho.
V ženách jsme díky M. Grúzové
obsadili 7. místo a do prvé desítky
se ještě vešla K. Kolářová (Lucky
Drásov). Zvítězila Slovenka
K. Špirková.
Soutěž skupin vyhrálo domácí
družstvo Aromer Jozefin, které
předvedlo dvě vynikajicí volné
sestavy. Naše skupiny se umístily
na 5. (Voltiž Tlumačov) a 7. (Lucky
Drásov) místě.
Voltižní komise tak určila konečnou nominaci na ME do Nitry. Za
muže budou ČR reprezentovat:
D. Mikulka, D. Blažek a O. Svoboda, náhradníkem je M. Surýnek. Do
soutěže žen byly nominovány
S. Blažková, K. Kolářová a M. Grúzová. Náhradnicí je J. Sklenaříková. Do soutěže skupin si nominaci
vybojoval tým TJ Voltiž Tlumačov.
Lonžéry budou S. Vaverka - FRED,
H. Smržová - GEENIUS 15 a P. Cinerová - GIZELA, DOLF a NOR.

Amazonka - Kolín
Třetí ročník skokových soutěží
určených pouze ženám pod
názvem Amazonka uspořádali
kolínští pořadatelé ve dnech 26.27. června. Do Kolína se sjela
téměř stovka dvojic a tak bylo
o dvoudenní dívčí program bohatě
postaráno.
V letošním roce došlo k malé
rozpisové změně. Soutěž Amazonečka byla tentokrát určena skutečně těm nejmladším a dívky spadající do věkové kategorie dětí
soutěžily ve skoku -ZM-. Ze soutěží si nejlépe poradilo duo z rodiny
Holíkových (Ramiro Žabovřesky),
když zvítězila Iva Holíková
(ÚLEVA) před svojí sestrou Danou
(RITA). Třetí skončila M. Hájková
(VERNAR) z Kavalo Tábor.
Naopak soutěž Amazonka byla
pro postupující výkonnost našich
jezdkyň otevřena i juniorkám a tak
se po bok žen postavila i K. Vodseďálková. Ve startovním poli 27
dvojic absolvovala právě jen ona
bez chyb na překážkách, i když se
ani jí nevyhnula drobná penalizace
3/4 tr. bodu za překročený čas.
I tak se však stala držitelkou titulu
Amazonka 99 a čtveřice jezdkyň
s jednou chybou se musela spokojit s umístěním na dalších pozicích.
Druhé místo patřilo domácí M. Prokůpkové (VINAJ) před M. Lasabovou (FORS GEDOS) ze stáje
Vaňha, R. Dvořákovou (BEATRICE) z Cavalier Rynárec a R. Jeníkovou s PABLEM ze stejnojmenné
stáje.

Česká voltiž v USA
Před nastávajícím ME v Nitře
budou naši voltižní reprezentanti
sourozenci Blažkovi ladit formu na
měsíční stáži v kalifornském Sundance Vaulting Club, kde působí

CCI** se blíží
Ve dnech 30. 7. - 1. 8. se bude
v Humpolci konat náš každoročně
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Pravčice 8.5. post.obt. do 100 (37) 1.
Zeman - PRIMA (Vyškov), dvouf.sk. 100/110
(46) 1. Složil - ULSINA (Oldřichov), stupň.
obt. do 120 (25) 1. Pospíšilík - DILLY (Pospíšilík), -L- (18) 1. Složil - LÉKOŘICE (Oldřichov), 2. Hirka - AVANTI (Zlín), 3. Štěrba VENDETA (Vyškov).
Nový Jičín 19.6. vše stal dvojice -ZM1.odd. (11) 1. Váňa - ORNI (Suchá), 2.odd.
(10) 1. Váňa - OTTY (Suchá), -Z- (20) 1. Fialka - AUTONOM (Horní Bludovice), -ZL- (21)
1. Kopiš - UNIE A (Frenštát), KMK -Z- (26) 1.
ALOUBE A - Fialka (Hor.Bludovice), -ZL- (21)
1. AUTONOM - Fialka (Horní Bludovice), -L(20) 1. CALETTA - Hruška, 2. RWANDA
HAGEMANN - Hruška (Op.Kat.), 3. INDEX Marková (Remark) kom. J. Jindra.
Úněšov 19.-20.6. -ZM- děti styl jezdce (16)
1. Večerková - FINTA (Atrium), -Z- koně
1.rokem (41) 1. Pěchouček - MARYLINE
(Tachov), jun. (16) 1. Lukášová - MODŘINKA
(Hlohová), -ZL- 1. odd.(30) 1. Hrabák BEDOKUR (Hořovice), 2.odd. (32) 1. Tříska QUARTA (Úněšov), post.obt. do 120 (31) 1.
Kafuňková - DEKOR (St.Role), -ZM- děti (16)
1. Gono - VILLARICA (Tachov), -Z- koně
1.rokem (30) 1. Luža - MONA (Plzeň), -ZL(36) 1. Hanušová - WALi (Poncar), -L- (21) 1.
Veselovský - PRETTY WOMAN (ČJK), 2.
Hrabák - BEDOKUR (Hořovice), 3. Koza CAROLINE (Žihle), -S- (8) 1. Chmelař - PXVI-64 (Písek), 2. Dohnal - DAREK (Úněšov),
3. Mayer - KAMAZ (Poncar).
Karlovy Vary 25.-27.6. Mistrovství ČR juniorů a ml. jezdů ve všestrannosti junioři -L(14) 1. Kavka - IMAGA (Fojtov), 2. Poulíčková
- HARUN, 3. Poulíčková - PORTA (Glod
Čejov), ml. jezdci (3) 1. Fiala - IDOOL (Leon
Blatná), otevřené -Z- (20) 1. Veselovská KAVAL (ČJK), 2. Veselovská - FÁMA

nejtěžší domácí závod ve všestrannosti CCI**. I v letošním roce
bude tato soutěž i seniorským
šampionátem ČR. Diváci však
mimo zástupce české militaristické
elity uvidí i jezdce z Holandska,
Ukrajiny, Chorvatska, Litvy a Slovenska. Jako obvykle páteční drezúry a sobotní terénní jízdy budou
probíhat po celý den a závěrečná
skoková zkouška bude zahájena
v neděli ve 13.00 hodin.
Nad závody převzal patronát
ministr financí ČR Ivo Svoboda.

Champion Arnhem

Seniorské drezúrní mistrovství
Evropy připadlo letos na dny 29.
června - 4. července a pořadatelem se stal holandský Arnhem.
Vedle hlavní soutěže byl na programu i šampionát 5ti a 6ti letých
koní. Mezi pětiletými si prvenství
vybojovala Němka Helga Finken
s hanoverskou klisnou WAHAJAMA, před domácí Anky van Grunsven na trakénském hřebci ICTENOS.
Šampionát šestiletých získal U.
Möller (GER) na oldenburském
hřebci SANDRO HIT před další
německou zástupkyní S. Draper
s hanoverským hřebcem DEL
PIERO.
Do závěrečných bojů hlavní
soutěže postoupilo z kvalifikací 15
jezdců. Pro ně byla připravena dvě
závěrečná kola (-GP Speciál a GP
Kür-), ze kterých nakonec vyšla
vítězně domácí Anky van Grunsven na 16letém oldenburském
GESTION BONFIRE. Stříbro si
odvezla Němka U. Salzgeber
s RUSTY 047 a bronz zústal také
v Holandsku zásluhou A. Teeuwissen a 11l. valacha YAKUMO’S GOLIATH T z chovu
KWPN.

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

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

nabízí:

Dodáváme za pevné
ceny!!!
● seno po celé ČR
- železnicí 180 Kč/q
- kamiony 210 Kč/q
● sláma 100 Kč/q

Zvláštní prémie!!!

● Prodám 5l. val., mohutný ryzák, o: Ramiro 47, m: po Gidran, výkonnost skok -L-, zdravý, hodný. Cena
●

Firma Iván

celoroční zásobení stájí krmivem
i stelivem (seno luční i vojtěškové,
sláma, oves), s dodávkou do 48
hodin.

40 000,- Kč. Tel.: 02/42 82 255 nebo 0603 245 434.
JK Makotřasy prodá: 3,5 l., černou kl. ARIEL (A1/2), zakl. výcvik, cena 58 000,- Kč, dále pak 4l., val. WILLI
(Hafling), dovoz SRN, zákl. výcvik, I. místo výstava SRN, cena 68 000,- Kč a 2,5l. hř., ryz. po Calvados (Col
de la Bryer), dovoz SRN, cena 168 000,- Kč. Tel.: 0603 544 413.
Prodám 4l. kl. ČT po Lopez, cena 80 000,- Kč, 3l. kl. po Aldan, cena 70 000,- Kč a 2l. val. po Aldan, cena
38 000,- Kč. Všichni vhodní na parkúry. Tel.: 0425/24 111.
Prodám kočár „Viktoria“, cena 50 000,- Kč. Tel.: 02/792 85 26.
Prodám 5ti letou kl., o: Hugben II, m: SČ-774 Nara, hodná, chodivá, 100% zdravá, vhodná pro western či
distanční ježdění, drobnější, hezký rámec. Tel.: 02/26 58 54 nebo 0602 228 703.
Prodám valacha r.n. 1993, T.II., o: Watergatte, m: Rozela, skok -Z-, Cd/Z, cena dohodou, prodej z důvodů
nedostatku tréninkových podmínek, tel.: 048/28 97 301 (práce).
Prodám 8l. figurantního valacha, ČT, ryz., m: po Q II-51, o: 240 Furioso Jílovský, výborný charakter. Pro
rekreaci a sport. Do dobrých rukou. Tel.: 0602 836 695.
Prodám 6l. val. A1/2, ryz., m: po 2217 Vagram, o: Monsigneur, hodný, dobře jezditelný, vhodný pro rekreaci
a sport, parkúr -ZL-, cena dohodou. Tel.: 0602 836 695.
Ustájím koně, boxy, zelený výběh, u Dobříše, KD 100,- Kč. Tel.: 0602 102 136.
Nabízíme kvalitní ustájení koní - 40 km na sever od Prahy. Písková jízdárna, 2 ha výběh, zákl. cena 3000,Kč/měs. Osobní jednání. Tel.: 0411/87 11 88.
Pořádáme letní tábor na koních v překrásném malebném prostředí. Tel.: 0314/589 155.
Prodám 3,5 l. kl. po Latinus, z m: po Belendek A1/1, obsednutá, levně, nebo vyměním za 4l. valacha. Tel.:
0603 782 525 večer.
Stáj Kublák Fryčovice nabízí místa k ustájení - boxy. Výběh, jízdárna, výborný terén. Tel.: 0658/66 84 86
večer.
Prodám 7letého valacha a 5letého hřebce, oba skok -L-, hnědáci, perspektivní. Tel.: 0428/388 417, 0602 431
709.
Prodám 3l. valacha, m: A1/1 -S- výkon., o: -ST- parkur, -T- military. Hodný, nadějný. Tel.: 0602 486 301.

(St.Role), 3. Bláha - CASSON (Miřetice), -L(5) 1. Salamonová - TEREZA (Loštice), -S(6) 1. Fiala - IDOOL (Blatná), 2. Sůrová SUCHONA (Kolesa), 3. Hatla - IVORY
COUNT (Měník).
Litomyšl 26.6. stupň.obt. do 120 (29) 1.
Žíla - PRIM (Smrček), -S- (27) 1. Skřivan SÁGA CAV LEASING (Manon), 2. Zelinková
- ROMINA (Bost), 3. Žíla - MERCURY LESI
(Smrček), -ST- (12) 1. Švec - BAVIERA
(N.Amerika), 2. Zelinková - KRIS KENTAUR
(Bost), 3. Skřivan - MISS ORLING (Manon),
4. Tretera - LUSSI, 5. Skřivan - NARACONDO PROFISTAV (Manon).
Kroměříž 26.6. drez. -L- (4) 1. Frgálová DAG (Kroměříž), skok -ZL- jun. (13) 1. Kadlecová - MERINA (Kroměříž), -ZL- (31) Hirka A.
- AVANTI (Zlín), -L- (34) 1. Urban - WINNY
(Pravčice), -S- (14) 1. Pospišilík - DILLY
(Pravčice), 2. Mrkvica - VILMA (Uherčice), 3.
Holy - MARVAN (Frenštát).
Písek 26.6. KMK kom. P. Hirka -Z- (22) 1.
HALEY - Tomanová (Písek), -ZL- (14) 1.
RAMBO - Dohnal (Uněšov), -L- (10) 1. CASSINA T - Voksa (Tarpan), 2. MANA K - Jindra
(Sp. Poříčí), 3. DANTES - Půlpán (Remark).
Ústí nad Labem 26.6. -ZM- (8) 1. Marková
- PREMIERA (Louny), -ZM- (32) 1. Kůst BRONKO (Havlovice), dvouf.sk. 100/110
(57) 1. Říhová - MATA (Úpořiny), -ZL- (48) 1.
Vítek - LEWISIE (Končiny), -L- (17) 1. Voslařová - PEGAS (Sidlov), 2. Růžička - LINDA
(Ústí), 3. Čada - HUMOR (Teplice), -S- (8) 1.
Voslařová - PEGAS (Sidlov), 2. Zbořil - QUO
VADIS (Morys), 3. Hadžia - CANTUS-T (Tar-

pan), KMK -Z- (23) 1. CONDE - Šimun
(Housa), -ZL- (11) 1. MALINA - Vávra (Svinčice), -L- (6) CANTUS-T - Hadžia (Tarpan),
Opava 26.6-27.6. dvouf. sk. 120/130 (25)
1. Humplík - MANDY CIMINGA, 2. Hruška RAMIR FERAM (oba Opava Kat.), 3. Masár REZNAK (Baník), stupň. obt. do 130 (16) 1.
Humplík - MANDY CIMINGA, Lamich - CREDIT (oba Op.Kat.), 3. Masár RAMON NICE
HORSE (Baník), -L- (29) 1. Hruška - RWANDA HAGEMAN (Opava Kat.), 2. Hošák ROWENA (N.Jičín), 3. Kuba - GAVORA (Prostějov), -S- (36) 1. Hošák - RADEGAST
TONAK (N.Jičín), 2. Hruška - RAMIR FERRAM (Op.Kat.), 3. Vrubel - KASTANĚTA
(Albert.), -S- (15) 1. Lamich - CREDIT
(Op.Kat.), 2. Kopiš - KLASIKA (Frenštát), 3.
Hošák - RADEGAST TONAK (N.Jičín), -S(25) 1. Šoupal - ALOIS (I.SPZ Pardubice), 2.
Zelinková - BEJBUT (Mělník), 3. Masár REZNAK (Baník), -ST- (19) 1. Hošák RADEGAST TONAK (N.Jičín), 2. Zelinková CRAZY BOY, 3. Zelinková - KRIS KENTAUR
(Bost), 4. Garajová - LIMERA (SVK), 5. Šoupal - GRANNA ARGENTINA (I.SPZ Pardubice).
Praha Trojský ostrov 26.-27.6. Memoriál
O. Součka drez. -L- (33) 1. Koblížková AURELIÁN (Hlinovská), 2. Holcbecher - ČAR
(Čapková), 3. Buben - BODO (Buben), -JU
97- (13) 1. Koblížková - ÁRIE (Hlinovská), 2.
Buben - BORN (Buben), 3. Beneš - MONTE
(Troja), -SG- (10) 1. Mikolasová - WINDOS
(St.Role), 2. Žižková - POZOR (Žižka), 3.
Tichkov - DOGMAT (Pradar), -L- (21) 1. Kob-

lížková - AURELIÁN (Hlinovská), 2. Buben BODO (Buben), 3. Hanzlová - GRANDT
(Troja), -IN I- (5) 1. Mikolasová - WINDOS
(St.Role), 2. Henriksen - KAMÍR, 3. Žižková POZOR (obě Žižka), -YU 93- (5) 1. Koblížková - ÁRIE (Hlinovská), 2. Buben - BORN
(Buben), 3. Hybnerová - ROMAN (St. Role), Kür IM I- (3) 1. Henriksen - KAMÍR (Žižka).
Klatovy 26.-27.6. Velká cena Klatov -ZL(27) 1. Moudrý - VENEZIA-T (Moudrý), -L(21) 1. Hanušová - WALI, 2. Mayer - MOON
SANTA (Poncar), 3. Luža - HARLEY (Plzeň),
-S- (10) 1. Kepl - LUCKA (Hoštice), 2. Faina DOLINA (Vlkanov), 3. Krpela - ASTOR (Němčovice), dvouf.sk. 120/130 (10) 1. Šíma PAMELA (Cheb), 2. Moudrý - VENEZIAT (Moudrý), 3. Maršálková - BAZALT (Klatovy), Velká cena Klatov -S+ST- (15) 1. K.
Papoušek - GAL (Srnín), 2. Pecháček - FINN
KOREA (Bruntál), 3. Pecháček - MORNING
STAR STING (Pecháček), -ST- (16) 1. Matějka - EQUISPORT GRAND, 2. Matějka - LINO
J, 3. Matějka - LIPKA UNIREN (Chomutov),
4. Papoušek K. - GAL (Srnín), 5. Pecháček MORNING STAR STING (Pecháček).
Kolín 26.-27.6. Amazonka 99 -ZM- dívkyAmazonečka (21) 1. Holíková I. - ÚLEVA
(Ramiro), 4l. (10) 1. Pekárková - PARÁDA
(Lysá n.L.), dvouf.sk. 100/110 1.odd. (42) 1.
Veberová - CORSIKA (Přítoky), 2.odd. (41) 1.
Mercado - BONNY (Žďár), -ZL- (60) 1. Sloupová - VENETO (Lysá n.L.), -ZL- (34) 1.
Pavelková - ARAK (Poděbrady), stupň.obt.
do 120 (48) 1. Mercado - BONNY (Žďár), -S(27) 1. Vodseďálková - AMONA (Horky), 2.

Poslední prázdninový den bude
vylosován jeden z vás, který obdrží
zvláštní prémii firmy - 50q objemového krmiva zdarma.

Kontakt.: 0602 237 354
Prokůpková - VINAJ (Kolín), 3. Lasabová FORS GEDOS (Vaňha).
Olšany 27.6. drez. -Z- děti+jun. (9) 1. Hlavenka - NIK (Mikulov), -Z- ml. koně (11) 1.
Neveselá - IVAN (Stř. Dvůr), -Z- (13) 1. Korčianová - MARKO (Olšany), -L- děti+jun. (5) 1.
Konečná - CORA (Loučany), -L- (11) 1. Dvořáčková - ORINOKO (Equicentrum Ostrava),
-JÚ 93- (12) 1. ex equo Konečná - FLEJTA
(Loučany), Gzyl - CERES (Equi.Ostrava), -JÚ
97- (6) 1. Gzyl - CERES (Equicentrum Ostrava).
Hřibojedy 27.6. -ZM- 4l. (17) 1. Janská FEITH (Mladé Buky), děti (6) 1. Nosková PERLA (Nosek), dvouf.sk. 100/110 1.odd.
(29) 1. Vobořilová - DUBLETA (VOBO),
2.odd. (28) 1. Sitina - FLIRET (Černíkovice),
post.obt. do 120 (38) 1. Balážová - ATHOS
(Hořice), -L- (23) 1. Čada - TANGO (Teplice),
2. Málek - GALERIE (Málek), 3. Syrový VEGAR (Lanškroun).
Dešná u Dačic 27.6. drez. -Z- všestr. (6) 1.
Nováková - AMBRA (Humpolec), skok -ZM(14) 1. Anderlová - IVANHOE (Telč), -Z- (32)
1. Palatášová - REGUŠ (Terezský Dvůr), ZL- (21) 1. Kadlecová - TULKA (Telč).
Frýdek-Místek 3.-4.7. stupň. obt do 100
děti, jun. (33) 1. Hrůzek J. - MAX (F-M), 4l.
(20) 1. Pletnicki - MÍŠA (Karviná), ost. (43) 1.
Zuvač - DIGET (Vítková), stupň. obt. 110
děti,jun. (27) 1. Harabišová - TABASCO
(Frenštát), sen. 1.odd. (41) 1. Bosák - TOBY
(Albert.), 2.odd. (30) 1. Hrušková - OCEANIE
(Op.Kat.), -L- (29) 1. Hrůzek V. - DAREX (FM), 2. Višinka - ARAGON A (Albert.), 3.
Masár - AHURA MAZDA (Baník), dvouf.sk.
110/120 (12) 1. Novák - VELVET (Novák), -L(17) 1. Novák - VELVET (Novák), 2. Peřichová - ČERKA (Hrabová), 3. Novák - FLOTILA
SALITH (Novák), -S- (12) 1. Masár REZNAK (Baník), 2. Pletnicki - VÁH (Karviná), 3. Šipoš - FAUST (Bukanýr).
Hřibojedy 4.7. -ZM- 4l. (19) 1. Brett SCHAREN (Brett), děti (5) 1. Herzig ml. DOBRA (Bohuslavice), post.obt. do 110
1.odd. (28) 1. Růžičková - VESNA (Černíkovice), 2.odd. (22) 1. Hamplová - KASSPA
(Starý Ples), post.obt. 120 (33) 1. Neumannová - ARANA (Hořice), -L- (20) 1. Adamovičová - GARET (Nová Amerika), 2. Čada HUMOR, 3. Čada - TANGO (Teplice).
Nový Jičín 5.-6.7. -Z- (23) 1. Žilinská NĚHA (Newsport), -ZL- (24) 1. Smékal KORIANDR (Moravan), jun. (10) 1. Ondryáš KLELIA (Frenštát), -L- (4) 1. Hošák - FLORETTE (Mustang), stupň.obt. do 100 (27) 1.
Váňa - OTEY (Suchá), stupň.obt. do 110
(23) 1. Váňa - NOEL (Suchá), stupň.obt. do
120 (20) 1. Hruška - RWANDA HAGEMANN
(Op.Kat.), -S- (8) 1. Vítková - INTRIGA, 2. Vítková - TOPIK, 3. Vítková - CIVIK (Vítková).

Nakladatelství Brázda, s. r. o., nabízí
Jaromír Dušek a kol.: Chov koní
Kolektiv předních odborníků se v této encyklopedii zabývá všemi důležitými oblastmi chovu koní, jako jsou fyziologické a morfologické vlastnosti koní, plemena, organizace
chovu, plemenitba, reprodukce, odchov hříbat, etologie,
inteligence koní, výživa, technologie chovu a zoohygiena,
výcvik koně a jezdce, výkonnost koní, dostihy, jezdecký
sport, podkovářství, nemoci a zlozvyky koní.
Váz., 352 stran + 16 stran přílohy, 96 obr., 420,- Kč.

Anthony Paalman: Skokové ježdění
- výcvik koně a jezdce pro skokový sport, parkúrové ježdění, stavba parkúru.
Kniha vyšla poprvé v roce 1968 v Německu pod názvem
Springreiten a měla tak ohromný úspěch, že byla přeložena do deseti jazyků a stále vychází v obnovených vydáních. Instruktoři a jezdecké federace na mezinárodní úrovni ji doporučují jako základní a nezbytný výcvikový text.
Váz., 360 stran, 90 foto, 582 pero, 395,- Kč.
Knihy dostanete u svých knihkupců nebo si je můžete
objednat na adrese: Nakladatelství Brázda, s. r. o.,
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, tel./fax: 02/22 21 14 71.
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