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G. Dallos a AKTION v âR
V letošním roce předaly Nebanice štafetu
v pořádání mezinárodních drezúrních závodů
Mariánským Lázním a společně uspořádaly v termínu 3.-5. 9. CDI**, jehož se zúčastnili zástupci
Maďarska, Německa, Velké Británie, Španělska
a České republiky. Pro příznivce drezúry se tak
většina soutěží stala velkým zážitkem a diváci
byli svědky vynikajících výkonů.
V centru sledovanosti byl maďarský reprezentant Gyula Dallos. Jeho účast s hřebcem holandského původu BABOLNA AKTION byla pro pořadatele velkou poctou. Již jenom samotný pohled
do mezinárodního pasu koně je nevídanou záležitostí, protože na řadě připojených listů je zaznamenáno více než 130 účastí na mezinárodních
závodech. Svoji mezinárodní kariéru zahájil
BABOLNA AKTION v roce 1991 ve Švýcarsku
a od té doby následuje předlouhá série účastí
přes Lipici, Stuttgart, Stockholm, Cáchy, Řím až
po OH v Atlantě. G. Dallos startoval 6x na ME
a jeho účasti vyvrcholily bronzovou medailí v roce
1993. V roce 1994 byl sedmý na MS, v soutěžích

GP získal přes sto vítězství, 10x splnil kvalifikaci
pro finále světového poháru a výčet jeho úspěchů
by mohl pokračovat. Svoji pověst také G. Dallos
nezklamal a ve všech soutěžích, ve kterých
v Mariánských Lázních startoval, s přehledem
zvítězil.
Vedle tohoto muže se již všechna další konkurence zdála méně honosná, i když si to rozhodně
nezasluhovala. Jednalo se především o tradiční
účastníky západočeského CDI manžele Distererovy. I letos byla velmi úspěšná především
Gabriele Distererová, která zvítězila ve Sv. Jiří.
I letos sebou do ČR přivezli syna Jana, který startoval s koněm FAIER.
Španěl Miguel Jorda-Forteza s AVENTINO je
již od jarních CDI v Brně u nás znám. Tento
významný španělský jezdec strávil téměř deset
let v Německu, po kterých se dalších deset roků
věnoval přípravě mladých jezdců v Barceloně.
Nyní od roku 1995 opět žije v SRN v Cáchách.
Díky konkurenci v Mariánských Lázních na něho
tentokrát zbylo jen jedno třetí místo v Grand Prix.
G. Dallos – BABOLNA AKTION

Po neskutečně náročných pěti kolech evropského skokového šampionátu, který se konal v britském
Hicksteadu ve dnech 26.-29. srpna se mistryní Evropy stala Francouzka Alexandra Ledermann na
16letém ROCHET M, která dokončila pět kol s celkovými 9.60 tr. body. Další medaile vybojovali
M. Fuchs na TINKA’S BOY (11.31) před Lesley McNaught s hanoverským DULF ze Švýcarska.
V družstvech bylo nejlepší SRN před Švýcarskem a Holandskem.

Další významnou účastnicí v Mariánských Lázních byla Angličanka Lyndsey Jenkins. Tato
původně významná jezdkyně všestrannosti
a účastnice nejtěžších soutěží v Badmintonu,
Punchestonu a Bramhamu se nyní věnuje drezúře a je i trenérkou drezúrních koní. Lyndsey Jenkins byla dvakrát třetí, jednou v úloze Sv. Jiří
a jednou v IM I.
Z našich jezdců se ve vyšších úlohách představily Angelika Henriksen (KAMÍR), J. Jirsová
(OHIO), Vlasta Kadlecová (VERONA) a Helena
Žižková (POZOR). České barvy pomohla obhájit
„naše“ dánská jezdkyně A. Henriksen, která
s KAMÍREM zvítězila v Kür IM I.
K mladým startujícím jezdcům patřila E. Čmolíková, B. Milecová, J. Mulíková, H. Pelikánová
a F. Sigismondi. H. Pelikánová vyhrála
s PAMÍREM úlohu FEI pro pětileté. F. Sigismondi
s EXCALIBREM získal dvě první místa, a to
v zahajovací soutěži FEI L a v úloze FEI pro šestileté koně.
Drezúrní závody v Mariánských Lázních byly
skvělou příležitostí ke shlédnutí vynikajících
drezúrních výkonů. Výborný organizační kolektiv,
který vznikl spojením manželů Šimáčkových,
V. Nágra, M. Čapkové a J. Holcbechera dokázal
vytvořit překrásné prostředí a vzbudil ve všech
zúčastněných doslova nadšení. I proto se dá
předpokládat, že se začíná na západě Čech
budovat nová tradice drezúrních soutěží nejvyšší
kvality.
- gott-
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Čeští jezdci versus elita
Titulek z posledního čísla můžeme zopakovat, protože sezóna plná srovnávání našich
jezdců s evropskou konkurencí pokračovala
i v uplynulých čtrnácti dnech. Tentokrát se
k evropské soutěži vypravili naši juniorští militaristé. Výpravu vedl J. Grodl a za ČR startovali
na juniorském ME ve všestrannosti J. Poulíčková s PORTOU (Glod Čejov) a T. Kavka
s REBEL’SPRITE ze stáje Kavka Fojtov. O průběhu soutěže nám referoval jeho otec J. Kavka.
Naši koně dorazili do překrásného prostředí
dostihového závodiště a golfového hřiště ve
francouzském Vittelu v úterý 31. srpna. K veterinární přejímce se dostavilo 67 koní z 19 států
Evropy. Centrální a východní Evropu zastupovali vedle našich i jezdci Maďarska, Litvy
a velmi silný tým šesti jezdců přivezlo Polsko.
Nádherné počasí a letošní dlouhodobé sucho
zapříčinilo, že povrch tratí byl poněkud tvrdší.
Po drezúrní zkoušce se dostala do vedení
Němka K. Stah s VANTRY BAY. Naši jezdci se
po standardních výkonech umístili ve druhé
polovině. J. Poulíčková byla 49. a T. Kavka
skončil padesátý.
V sobotu čekala na naše jezdce náročná
terénní zkouška, která byla na horní hranici
obtížnosti CCI*. Zvlněný terén a technicky komplikované překážky znamenaly pro mnoho jezdců konec soutěžení. Celkem šestkrát musela být
terénní zkouška přerušena z důvodů oprav
následků kolizí a čtyřikrát vyjela sanitka. Bohužel, pádu se nevyhnul ani náš T. Kavka, který jel
až do té doby bezchybně. Na 18 překážce, kterou byla „špička“ zavadil REBEL’SPRIDE o skok
a následoval pád. I když byl kůň rychle nasednut

a i závěr crosu absolvován bez problémů, drobné uhození zadní nohy bylo příčinou, že náš
zástupce neprošel nedělní veterinární zkouškou
a soutěž pro něho skončila. Pro naše barvy to
byla o to větší smůla, že T. Kavka měl rozehránu velmi dobrou partii. Přes pád dokončil jen 14
sekund nad stanovený limit a tudíž by se určitě
vešel do času, což se povedlo jen deseti dvojicím. V případě bezchybného crosu by se tak
umístil v prvé dvacítce jezdců. Ve sportu však
žádné kdyby neplatí.
J. Poulíčková dokončila se dvěma zastaveními
a po dvou dnech byla na 50. místě. I po této zkoušce zůstala ve vedení německá reprezentantka.
V nedělním parkúru tak již měla ČR jen jediného zástupce. Po dvou chybách se J. Poulíčková nakonec umístila na celkově 44. místě,
když soutěž dokončilo 48 dvojic.
Letošním mistrem Evropy se stala systémem
start cíl Němka K. Stah s VANTRY BAY před
irskou jezdkyní P. Peters na TIR NO DOONE
a další jezdkyní, tentokrát z Velké Británie,
Ch. Balfour s FERNLEICH AMBASSADOR. Převaha jezdkyň v soutěžích všestrannosti tedy
začíná již v nejmladších jezdeckých kategoriích.
V soutěži družstev zvítězilo Německo před vynikajícím Polskem a pro bronz si přijeli jezdci
Irska.
O celkové zhodnocení našich jezdců požádáme J. Grodla. Na něho si však musíme ještě
počkat. Ten přímo z Vittelu pokračoval za svým
dalším svěřencem G. Slavíkovou a MARKÝZEM do irského Necarne Castlu, kde ve
dnech 9.-12. září probíhá evropský šampionát
mladých jezdců.

Sparta Cup mezinárodně
Druhý ročník seriálu soutěží Sparta Cup vyvrcholil finálem ve dnech 3.-5. září tentokrát již
v mezinárodní podobě při CSI-B. Za poslední
dva roky se chotýšanské údolí změnilo ve skutečně standardní jezdecké středisko mezinárodní úrovně a pořadatelství mezinárodních soutěží
se zde již nikomu nezdá nemožné. Průběh
mezinárodní chotýšanské premiéry to jen potvrdil.
Je jasné, že mezinárodní prestiž se buduje
postupně a ani v případě velmi kvalitně dotovaných a přitom relativně snadných soutěží se
nedal očekávat pro první ročník nějaký závratný

příval zahraniční konkurence. Přesto se podařilo pořadatelům získat sice nepočetnou leč
národnostně velmi rozmanitou společnost. Na
kolbišti tak byly, vedle vlajky FEI vyvěšeny standarty Dánska, Irska, Rakouska, Francie,
Německa, Slovenska, USA, Švédska a pochopitelně ČR.
Z České republiky bylo pozváno celkem 21
jezdců k soutěži A a 41 k soutěži B.
Zatímco Pohár B byl vypsán jako národní
soutěž, o Pohár A již museli naši jezdci nastoupit proti mezinárodní konkurenci.
K Poháru B, který byl na pořadu v sobotu,
přijalo pozvání 24
dvojic. Dvě kola
do 130 cm překonaly bez trestných bodů tři
z nich. Obhájce
loňského prvenství a vítěz zahajovací soutěže P. Humplík
s MANDY CIMINGA (Opava Kateřinky), P. Doležal
s ASHLEY (Sparta s.r.o.) a J. Skřivan s LABE
JAMES (Manon
Orling Team).
Vítězství si nakonec vybojoval
J. Skřivan, který
dokončil
bez
chyby a o více
než pět sekund
rychleji než druhý
P. Doležal.

V A poháru exceloval dánský reprezentant Jensen Flemming a PICASSO
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Závěr sobotního programu patřil soutěži do

P. Doležal startující nyní za Sparta s.r.o.,
byl vyhlášen nejlepším českým jezdcem
konkůru
140cm. I zde se o vítězství rozeskakovalo
a mezi nejlepší postoupilo šest dvojic z 21 startujících. Vítězkou se stala Z. Zelinková s KRIS
KENTAUR ze stáje Bost před J. Skřivanem
s LABE JEFF LB TECH a rakouským M. Steinbrechem (LAUSER).
Neděle patřila rámcovému minutovému skákání a Malé ceně. Dopolední Malá cena patřila
N. Kapp z Irska na ROCKMOUNT a minutové
skákání získal P. Humplík s MANDY CIMINGA
(Opava).
Dvoukolová Velká cena se skládala ze soutěže do 140cm a pro nejlepších dvacet jezdců
bylo připraveno závěrečné skákání do 150cm.
K prvému kolu nastoupilo 19 dvojic z nichž čtyři
dokázaly absolvovat s nulou. Vedle Jensena
Flemminga (DEN), který byl bezchybný hned
dvakrát (PICASSO, SECOND TO NONE) to
byla ještě Irka N. Kapp (KIRIOF) ale také
J. Skřivan s LABE JEFF LB TECH.
Ve druhém kole pokračovalo 16 dvojic ve
vzestupném pořadí podle výsledků kola prvního.
Parkúr A. Tůmové působil kompaktním dojmem
s řadou technických míst, ale rozměrově se
nezdál plně na mírách. Přesto viděli diváci jen
dvě nuly. Prvou předvedl Š. Necela (SVK) se
14letým DONALDEM, který si tak výrazně
polepšil své šance na přední umístění a druhou
pak J. Flemming s PICASSO. Ten se tak ocitl
na čele soutěže a bohužel ho náš J. Skřivan
s LABE JEFF již neohrozil. Naší dvojici nazastihlo druhé kolo v dobré pohodě a po 16 tr.
bodech se J. Skřivan propadl až na celkové 13.
místo. Vítězem se stal jediný celkově bezchybný J. Flemming před N. Kapp (IRL) a Š. Necelou. Nejlepší z našich byl P. Doležal s ROMANO 42 s 12 tr. body na 8. místě. P. Doležal byl
také vyhlášen za nejlepšího českého jezdce.
Chotýšany mají svoji mezinárodní premiéru
za sebou. Nad chotýšanským Zeleným údolím
se i díky poslednímu vývoji začíná vznášet přízrak CSIO. I když je vše v rukách ČJF resp.
FEI, umí si již dnes řada diváků tuto alternativu
lépe představit.

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Neporazitelný
Jandourek
● Letní skokové závody v Bělé pod Bezdězem,
které se konaly 21.-22. srpna ovládli zcela jezdci
z TJ Stará Boleslav v čele s Ludvíkem Jandourkem. Ten jednou zvítězil již v sobotu v jednom ze
dvou oddělení dvoufázového skákání 110/120cm
(PAŘÍŽ). Soutěžní pole však úplně opanoval
v neděli, když po prvenství v -L- (MARCO POLO)
dokázal vyhrát i následnou soutěž -S- a po ní
i hlavní soutěž závodů -ST- (KIRRÉ).
Zatímco v soutěži -S- se musel o prvenství
L. Jandourek rozeskakovat s šesti dalšími jezdci,
cestu k vítězství v závěrečném -ST- mu ostatní
startujícící usnadnili. Mezi patnácti dvojicemi byl
totiž jediný, který absolvoval základní parkúr bez
chyb. Na dalších místech hlavní soutěže skončil
R. Housa (FESTA) se SECO Praha a M. Pohořalá (DUNKA) stáj Konwest se 4 tr. body.
● O týden později se situace opakovala při
XX. ročníku Ceny města Liberce. L. Jandourek
po vítězstvích v -ZL- (MARCO POLO, ADINA), L- (ADINA) byl po rozeskakování čtyř jezdců
druhý (LUMP) za K. Vodseďálkovou (VALERIE)
v soutěži -S-. K. Vodseďálková se tak po nucené přestávce (zranění nohy) úspěšně vrátila na
naše kolbiště. Poté však L. Jandourek s koňmi
KIRRÉ a ADINA opět ovládl startovní pole soutěže postupné obtížnosti do 130cm. Na závěr
se spolu s K. Vodseďálkovou (VALERIE) rozeskakoval i o vítězství v hlavní soutěži (-ST-).
Jedině tito dva jezdci překonali mezi 13 dvojicemi soutěž bez trestných bodů. I když tentokrát
stálo štěstí na straně K. Vodseďálkové, bude
L. Jandourek na tyto dva srpnové víkendy jistě
rád vzpomínat.

Olympijská drezúra v ČR
Zavádějící titulek možná vyznívá jako úvod
k opakování referátu z CDI** v Mariánských
Lázních. Patří však k jiné zajímavé drezúrní
akci, která u nás v termínu 3.-5. září proběhla.
Své zkušenosti zde pozvaným drezúrním jezdcům předávala francouzská drezúrní jezdkyně
Catharine Durand - Henriquet. Tato jezdkyně
reprezentovala Francii na OH v Barceloně
s andaluským koněm ORPHEE a je manželkou
uznávaného drezúrního odborníka, autora
mnoha knih o klasické drezúře a externího konzultanta světoznámých jezdeckých škol Michel
Henriqueta. Zásluhu na pozvání této špičkové
jezdkyně do ČR má belgický podnikatel a majitel výcvikového centra v Paceřicích u Turnova
Jan van Geet, který do svého střediska pozval
jezdkyně z Havlíčkova Brodu H. Jeřábkovou a
I. Škardovou, J. Bubna a L. Pulpánovou ml.

Hradec patřil Mistrům
Dvoudenní skokové závody v Hradci Králové,
které 28. a 29. srpna vyvrcholily Cenou města
Hradce Králové nabídly divákům vedle dvou
hlavních soutěží -S- i soutěže KMK. Standardní
průběh KMK narušila nejvyšší soutěž šestiletých koní (-S-), kdy ze čtyř startujících dokončil
soutěž pouze DANTES (M. Půlpán) z JK Poříčí
a tak měl komisař V. Hruška snadnou práci.
Naopak první kolo Ceny města Hradec Králové, které bylo na programu v sobotu, připravilo
divákům napínavou podívanou kdy se v rozeskakování samostatné soutěže sešla mistrovská čtveřice J. Hatla (PRATER, SAHIB),
R. Jeníková (PABLO) a J. Cipra (TRISTAN).
Z vítězství se nakonec radoval J. Hatla se
SAHIBEM z hřebčína Měník Humburky. S PRATEREM se druhá nula letošnímu mistrovi ve
skocích podařila i v neděli, stejně jako Romaně
Jeníkové s PABLEM. Na závěr tak viděli diváci
rozeskakování, ve kterém byl úspěšnější
J. Hatla a tak letošní Cena města Hradce Králové putovala do Humburk.
- ba r-

Lysá se blíží

Ludvík Jandourek (Stará Boleslav) - KIRRÉ

Cena Plzně
I když zdaleka ne jedinou, přeci jen velmi
důležitou součástí pořadatelské sezóny jezdeckého klubu Slávia VŠ Plzeň je Cena Plzně
(CSN). Její letošní ročník se konal ve dnech 28.29. srpna a vedle hlavní soutěže nedělní Ceny
Plzně (-ST-) nepostrádal konkúr ani letos sobotní večerní skokové show.
Pro sobotní večer připravili pořadatelé divácky vděčnou soutěž mini-max, ke které nastoupilo 15 jezdců. Po čtyřech rozeskakováních se
k závěrečnému skoku přes překážku 197 cm
vysokou odhodlali tři ze čtyř postupujících. Jediný R. Chelberg s LEONIQUE C (TJ Žižka
Praha) dokázal absolvovat bez chyby a zvítězil
před J. Jindrou (PRINZ CONDE) a J. Skřivanem (MISS ORLING). R. Chelberg tak ještě
dodatečně po deseti dnech oslavil i narození
syna Roberta.
Již v předposlední soutěži (-S-) naznačili
jezdci velmi dobrou výkonnost a k vítězství se
musel O. Nágr (PADJENN) z Mariánských Lázních rozeskakovat z celkem 18 jezdci.
Závěrečné -ST- absolvovalo bez tr. bodů pět
dvojic z celkového počtu 30 jezdců. Jen rozpětí
0,68 sekundy od sebe oddělilo, i zde bezchybnou, reprezentační trojici J. Skřivan (LABE
JAMES) ze stáje Manon Orling Team, P. Doležal (ROMANO 42) Sparta Chotýšany a J. Jindra
(SIRAH) Spálené Poříčí. LABE JAMES, který
v létě přešel z JK Mělník do majetku stáje
Manon Orling Team tak J. Skřivanovi jenom
potvrdil své kvality.

R. Chelberg (LEONIQUE) se stal vítězem
večerního skákání Mini - maxi, když jako
jediný překonal výšku 197 cm.
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Protože termín
výstavy v Lysé nad
Labem se kvapem
blíží, požádali jsme
ředitele výstavy Jiřího Fechtnera o kratičký rozhovor.
V prvé řadě nám
řekněte jak probíhají přípravy mezinárodní výstavy koní a veletrhu
všeho, co ke koním patří, „Kůň 99“?
V současné době vstupuje příprava výstavy,
která se koná ve dnech 24.-26. září tradičně
v Lysé nad Labem, do závěrečné fáze. Uzavírají
se přihlášky vystavovatelů a předváděných koní,
vrcholí přípravy doprovodných akcí a propagační
kampaně výstavy. Vzhledem k tomu, že se v letošním roce předvede Výstaviště v Lysé nad Labem
v nové rozšířené podobě (krytá výstavní plocha se
více než zdvojnásobí na 5000 m2 ), kdo by se
ještě rozhodl, že se chce výstavy zúčastnit jako
vystavovatel, může stále kontaktovat pořadatelskou firmu IN-EXPO GROUP s.r.o. (Zlatnická 6,
111 21 Praha 1, tel.: 02/21877251).
Můžete nám přiblížit co letos výstava Kůň 99
nabídne?
Letošní výstava proběhne na tradičním místě,
v tradičním termínu, ale s mnoha novými prvky, jak
říkáme tradičně i nově. Za prvé to bude nové
výstaviště, které výstavbou nové dvoupodlažní
haly více než zdvojnásobí svoji kapacitu a dovolí
další zkvalitnění výstavy. Vedle hlavního předvadiště pod širým nebem přibude kryté předvadiště
ve stávající hale, kde se během dne uskuteční
chovatelské přehlídky a jiný program. V pátek
a v sobotu 24. a 25. září se zde uskuteční ve
večerních hodinách premiéra „večerní koňské
show“ v České republice a vyplní tak poslední
„mezeru“ v programu největší a vlastně i nejstarší
výstavy koní ve východní Evropě.
Na výstavě bude fungovat prezentační centrum,
které by mělo nabídnout návštěvníkům formou
přednášek základní informace o chovu koní a současně formou videoprojekce seznámit s vrcholnými událostmi v jezdeckém a dostihovém sportu.
Určitě zajímavá bude i umělecká část výstavy,
která bude věnována nejznámější jezdecké soše
v ČR Sv. Václava J.V. Myslbeka na Václavském
náměstí. Vedle skic a fotografií dokumentujících
tvorbu sochy bude na naší výstavě uspořádáno
i opakování veřejné soutěže. Poprvé po sto letech
budou opět pohromadě všechny soutěžní návrhy
a návštěvníci budou moci formou ankety rozhodnout, který návrh se právě jim nejvíce líbí.
Co se týče koní bude představena široká přehlídka plemen koní jak od našich tak zahraničních
chovatelů. Většina koní bude předváděna v akci,
takže divák uvidí skoky, drezúru, vozatajství, voltiž,
zastoupena bude i hiporehabilitace, soutěže dětí
apod.
Veletrh všeho, co ke koním patří, předvede širokou a bohatou nabídku „koňského příslušenství“
od podkovářských hřebíků až po přepravníky na
koně a kočáry. V letošním roce návštěvníci určitě
najdou nejbohatší a nejširší nabídku jaká kdy
v České republice byla k dispozici.
Udílet se budou i tradiční ceny a některý
z českých výrobců si odveze ocenění „Zlatý
kůň“. V sobotu 25. září se uskuteční na závodišti v Lysé nad Labem dostihy a v neděli 26.
září v zámeckém parku skokové závody.
V zámeckém parku by měla vystoupit i skupina
TRAKEN s ukázkami historických rytířských
turnajů.
Tento výčet však tímto nekončí a několik dalších překvapení, které obohatí výstavu zatím
neprozrazujeme, ale budou určitě příjemným překvapením.
Věříme, že i po šesté tento svátek koní splní
přání a představy návštěvníků a doufáme, že se
Lysá opět stane v tyto dny hlavním městem koní
České republiky.

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Ještě k MS dvojspřeží
v Keckemétu
Na redakční stůl se nám dostal názor jednoho z tradičních odborníků a znalců české vozatajské scény pana
Leopolda Jelínka z Rosic u Brna. V úvodu jeho názoru,
který přímo souvisí s naší letošní účastí na MS, se omlouváme za zmatení některých z vás, když se nám do referátu o mistrovství do titulku vloudil název jiného hipologicky
známého maďarského města. Tak ještě jednou k MS
v Keckemétu.
Průběh letošní šampionátově nominační sezóny, ale
hlavně výsledky našich spřežení v Keckemétu mě přinutil
k napsání následujících řádek.
Letošní světově mistrovský rok začal před vozatajskou
sezonou v SOU v Kladrubech n.L., kde byly komisí spřežení předneseny podmínky účasti na letošním MS dvojspřeží, které předepsala FEI. (Z roku 1998 výsledek ze
soutěže CAI-A či CAI-B ne horší než 120 tr. bodů v přepočtu a náhradní kůň s dokončenu celou soutěží CAI-A či
CAI-B). Naše komise pochopitelně doprovodila tyto podmínky i odpovídající výkonností v letošním roce.
První podmínku FEI splnilo šest jezdců, kteří tak připadli do širšího kádru reprezentace. Nejlepší dosáhl
výsledku 134 b. a pořadí uzavíral R. Kala se 120 tr. body.
Byl navržen předběžný plán výjezdů a rozdělení jezdců
k těmto výjezdům.
Po prvním neoficielním výjezdu, kterého se jezdci
zúčastnili dobrovolně podle svých finančních možností,
následoval první oficielní start na CAI v Poznani. Naše
spřežení se zúčastnilo obou těchto polských výjezdů
a v silné konkurenci polských jezdců jsme dvakrát skončili
na celkovém pátém místě a za zvláště cenný považuji
výsledek 51,2 tr. bodu v drezúře v Poznani, který zde znamenal v této disciplině 2. místo.
Následoval start dalších českých jezdců v Rakousku.
Všechny naše odpovědné měl tento výjezd upozornit, že
signály, které dostávají naši jezdci z českých soutěží, jsou
zkreslené. V Rakousku naši nejlepší jezdci v drezúře inkasovali známky 54 a 58 tr. bodů, když několik dní před tím
byli v Moravském Krumlově ohodnoceni známkami okolo
37 bodů!!. Poslední z našich v Rakousku byl R. Kala
s výsledkem v drezúře 74 tr. bodů! Považoval bych to za
velmi důležitý signál zvláště v situaci, kdy je již několik let
drezúra prezentována jako zcela zásadní disciplina pro
reprezentaci ČR. Po mém náhodném telefonátu s jedním
rozhodčím jsem se dozvěděl, že „uvidíme v Kladrubech“.
Co jsme tam viděli dodnes nechápu. Do očí bijící preference německé závodnice v jednospřeží, když její výkon
spíše připomínal školu smyků, však nikoho nepobouřila
a nesoustředěnost některých rozhodčích při dalších soutěžích mohu dokumentovat na videozáznamu.
Nám se v Kladrubech nevydařil parkúr a přestože
v nominačním souboji zbyl proti nám již jenom R. Kala
(Nesvačil a Jirgala již měli nominaci zajištěnu), členové
komise spřežení rozhodli o dodatečném kvalifikačním startu v Nebanicích. S tímto startem jsme my však již nepočítali a znamenal by pro nás zátěž nejen finanční, ale nezapadal ani do systému naší mistrovské přípravy. Po telefonátech s manažerem komise mi bylo sděleno, že komise
dělá vše pro objektivní posouzení kdo pojede na světový
šampionát i z důvodů jeho značné finanční náročnosti. Pro
nás však nejobjektivnějším srovnáním byly výsledky ze
zahraničí, kde posuzují neznámí rozhodčí, a ty mluví
v letošní sezóně samy za sebe. I proto jsme odmítli vydávat peníze i energii za z naší strany zcela zbytečné dokazování rozdílnosti kvalit našeho jezdce s letošním nováčkem reprezentace. Jakkoliv vím, že soutěžení bývá leckdy
ošidné, přeci jen mě zaráží, že přes potvrzení skutečnosti,
že náš nominační soupeř R. Kala byl v Nebanicích předposlední, komise rozhodla o jeho startu na MS. Na rebela
musí být přísnost, ozývalo se po Nebanicích a také že neumíme prohrávat. Prohrávat umíme, ale čestně. Všichni
zainteresovaní, rozhodčí i členové komise spřežení, musí
rozhodovat podle pravidel a spravedlivě. Já ale ještě dodávám, že i v zájmu sportu. A zde je nutné porovnávat
i všechny další souvislosti na neosobních úrovních.
Hlavním by však mělo pro všechny zúčastněné být stálé
zdokonalování se v odborném posuzování na světové
úrovni. K tomu je nezbytná i znalost jazyků, která by měla
být pro všechny naše vedoucích ekip a účastníky mezinárodních kurzů samozřejmostí a naše reprezentační zkušenost nám ukazuje, že tomu tak stále ještě není. Leckdy se
stále ještě do zahraničí jezdí na oficielní výlet, či pro dořešení soukromých mezinárodně organizačních aktivit.
Nominace na letošní MS dopadla jak dopadla a je zbytečné o ní více psát. Důležité však je, jak byla Česká
republika na Mistrovství světa reprezentována. Podle
mého soudu se ČR svým výsledkem vrátila na začátek
našeho mezinárodního měření sil a nechápu z jakých
důvodů zůstává náš manažer J. Kunát optimistou. Mám
jenom přání do budoucna, aby ho, i několik dalších členů
jeho týmu, tento falešný optimismus brzy opustil a dokázali se podívat pravdě do očí. Jinak nás v Evropě předjede i těch několik zbývajících jezdců, kteří za námi ještě
zbyli.
Leopold Jelínek

Sportovní
kalendáﬁ
10.-12.9.
10.-12.9.
11.9.
11.9.
11.9.

F. Lomský a L. Chmelař testovali adepty
na plemenné hřebce

Hřebci v Americe
Ve dnech 25. - 26. srpna se konaly výkonnostní
zkoušky teplokrevných hřebců, které probíhaly poprvé
v luxusním areálu Nová Amerika pod vedením Petra
Švece. V krásném prostředí a slavnostním provedení
bylo komisi ve složení V. Sixta, J. Kutěj, L. Mamica,
S. Hošák a K. Regner a dvěma zkušebním jezdcům
F. Lomskému a L. Chmelařovi předvedeno 20 hřebců.
Průběh zkoušek potvrdil dobrou práci trojice jezdců,
I. Adamovičová, M. Vítek a P. Švec, a vysokou společenskou úrovní možná zaskočil i některé příchozí či
samotné komisaře.
Po dvou dnech se na prvním místě umístil tříletý
hanoverský hřebec DANTES (Davignon - Catalene) ze
ZH v Tlumačově, který z celkových třinácti hodnocení
získal čtyřikrát plnou desítku a docílil tak průměrného
hodnocení 8.63 bodu. Na druhém místě skončil také
hanoverský EVERDEN (Eiger I - Abendfee), kterého
vlastní společnost Csabi s.r.o. z Havířova. Třetí příčka
výsledků stodenního testu patří českému teplokrevníkovi čtyřletému hřebci THURIN FRÝBERT (Thurin JM 4123 Majka) opět ze ZH v Tlumačově.

Přeplněné CCI*
Záplava přihlášek se po loňském úspěšném vstupu
na půdu mezinárodního organizátorství snesla na
Český jezdecký klub v Karlových Varech. K podzimnímu CCI* (30.9. -3.10.) je předběžně jmenovitě přihlášeno 84 !!! účastníků. Vedle celé české špičky to jsou
i rozsáhlé ekipy z Běloruska, Švédska, Polska, Švýcarska, Německa a Ruska. I když bude konečná účast
bezesporu redukována, určitě se bude v Karlových
Varech na co koukat.

Mistrovská paradrezúra
1. mistrovství ČR v paradrezúře se bude konat 16.
října v jezdeckém středisku v Tursku a pořádá je Klub
Kvítek, České ústředí výuky, J. Křížová a H. Šebesťáková ve spolupráci s Českou hiporehabilitační společností.
Záštitu nad mistrovstvím převzal vedle tělovýchovných
organizací pan L. Smoljak. Vedle soutěží handicapovaných jezdců je připraven i doprovodný program.

Drobnosti
● Drezúrní závody CDN ve Staré Roli, které se konaly
28.-29. srpna znamenaly čtyři vítězství pro Š. Koblížkovou v sedlech AURELIÁNA a ÁRIE. V soutěži SG zvítězila H. Žižková s POZOREM a všechny další vyšší
soutěže (SG - IM I) pak již patřily C. Fleischer na AMARETTO ze SRN.
● XIII. jezdecký den se vydařil pořadatelům v Čejkovicích. Vedle skokových soutěží byly na programu parkury spřežení. Ve dvojspřeží se na startu představilo
16 vozatajů a ve čtyřspřeží sedm jezdců. Mezi nimi byl
nakonec nejlepší domácí M. Martinec, který tak potěšil
čejkovické publikum.
● JO Velká Polom uspořádala v sobotu 4. září tradiční
jezdecké závody, které však tentokrát slavily 25 let
trvání jezdeckého oddílu. V soutěžích do úrovně -L- se
představili jezdci z 26 oddílů a vítězem závěrečného
-L- se stal L. Masár a AHURA MAZDA (Baník Ostrava).
● Pořadatelé z Baníku Ostrava a výbor Veteran ligy
připravili na neděli 5. září na kolbišti ve Staré Bělé
klání pod názvem Veteran Cup. Již samotný název
napovídá, že soutěže patřily tentokrát jezdcům, kteří
se již rozloučili se svoji aktivní kariérou a tak mohli
diváci v sedlech spatřit P. Hudečka, R. Balouna či
MVDr. Vaverku. Vlídné nedělní odpoledne doplnil
úsměvný komentář R. Šálka a podtrhlo v Baníku již
tradiční voňavé Dřímalkovo sele.
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Chotýšany
Finále KMK
Mělník ZM,Z,ZL,L,S,PREM.ST
Hořátev
ZL,L,S
Novosedly-Jemčina Z,ZL,L,S
Č.Budějovice-Hrdějovice
drez.Z,L,S
Kolesa
ZL,L
Olšany
Z,ZL,L,S
Brno Holásky
Z,ZL,L
Horní Heřmanice
Z,ZL,L
Cholunná Žirovnice
Cd/Z,L
Plzeň-Bory
ZM,Z,ZL,L
Stará Role
ZM,Z,ZL,L
Hořice v Podkr.
Z,ZL,L,PREM.S
Liberec
Z,ZL,L
Brno Žebětín
ZM,Z,ZL
Praha
CSIO zrušeno
Zálší
Cd/Z,L
Humpolec
MČR AT/2
Březnice
Z,ZL,L
Ptice
ZM,Z,ZL,L
Benešov-Černý les
Z,ZL,L
Tábor
Z,ZL,L
Litomyšl
Z,ZL,L
Nový Dvůr u Brna
Z,ZL,L
Litovel
ZM,Z,ZL
Poděbrady
Z,ZL,L
Zálší
Z,ZL,L, Cd/Z,L
Olšany
drez. Z,ZL,L,S
Loštice
Z,ZL,L
Dvoreček ZM,Z,ZL,L, Cd/Z,L
Stará Boleslav Z,ZL,L,PREM.S
Kolín
ZL,L,S, PREM.ST
Moravany
drez.Z,ZL,L
Brno-Veveří
Z,ZL,L,S,ST
Havířov
Z,ZL,L,S
Husinec
Z,ZL,L
Nebanice ZM,Z drez.Z,ZL,L
Louny
Z,ZL
Hustířany
ZM,Z,ZL
Jeseník
Z,ZL,L
Praha-Orion
drez.Z
Kaničky
Z,ZL,L
Bukovice
Z,ZL,L
Vysoká n/L.
Z,ZL,L
Milotice n/B. ZL,L, drez.Z,ZL,L

Kdo do Lanaken?
Po loňských úvahách je letos zájem našich chovatelů a majitelů o účast v prestižním evropském chovatelském šampionátu opravdový. Z ČJF odešla
žádost o přijetí přihlášky k účasti na chovatelském
šampionátu v Lanaken, který se koná ve dnech 24.26. září. Pětiletý ročník by měla zastupovat GOMERA (stáj Csabi), šestileté CONTENDER (Bost)
a GOLDBERG (Horní Bludovice) a sedmiletý KRIS
KENTAUR (Bost). O účasti však rozhodne pořadatel.
Rozhodně to nebude lehké, protože pro koně vně
pořadatelských plemenných knih je připraveno
pouze 20 divokých karet.

Blahopřejeme...
Dne 8. září oslavila
80. narozeniny dlouholetá vedoucí TJ
v Nymburce paní
Věra Tomanová.
Paní Věra Tomanová
patří mezi stálice jezdecké společnosti
a její entuziasmus je
příkladem pro mnoho
dalších. Své životní
jubileum oslavila
v plné práci při vedení jezdeckého oddílu
a spolu se starostmi, které sebou přináší pořadatelství
jezdeckých závodů, které probíhají 11. září v Hořátvi.
Blahopřejeme a přejeme energii a sílu i do dalších let.

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

E Q U I S P O RT - D o k u l i l ov á
Velkoobchod s jezdeckými potřebami
Sokolí 23, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 0618-820 577 mobil. tel.: 0602-723325
-zásobuje prodejny a prodejce nejširším sortimentem veškerých potřeb pro
koně a jezdce v České republice
Katalog a ceníky prodejcům na požádání zašleme, u nových prodejců uvítáme
osobní nebo alespon telefonický kontakt

Sedla CTD – španělský Stübben opět na našem trhu
– kompletní řada za velmi výhodných cen
skoková sedla – hluboká, kontaktní, speciály, všestranná i drezúrní sedla

Špičková jezdecká výstroj od švýcarské firmy STÜBEN - celoživotní záruka na kvalitu
Stübben nerez program - udidla, třmeny, ostruhy, vysoká kvalita z nerezavějící ušlechtilé oceli za výhodné ceny
Žádejte naše zboží u svých prodejců
Rádi zodpovíme veškeré Vaše telefonické i písemné dotazy
Maloobchodní prodej - Equisport-Studenec, Žižkova 505, 674 01 Třebíč - Tel.: 0618/840 427, fax: 0618/26 128

Finále v Humpolci
očima aktérů
Na finále Zlaté podkovy jezdíme
řadu let. Během této doby bylo
vybudováno velmi pěkné závodiště
s řadou kvalitních a atraktivních
skoků. Každý rok přibudou nové
překážky, které zvyšují kvalitu humpoleckého závodiště. Příkladem
může sloužit vodní překážka na
konci závodiště, která byla poprvé
představena na CCI** začátkem
srpna tohoto roku. Jsou zde však
i překážky, které by bylo nutné
opravit, upravit nebo vyloučit pro
skokové soutěže, viz asfaltové dno
ve vozatajské vodě.
Bohužel jen kvalita tratě neznamená kvalitu závodů. Ta je tvořena
také ustájením koní, sociálním
zabezpečením jezdců a ošetřovatelů, ubytováním, stravováním a dalšími věcmi s tím spojenými.
Ustájení se za poslední leta
moc nezměnilo, ale požadavky na
ně ano. Koně již nejsou majetkem
jezdeckých oddílů, potažmo
zemědělských družstev, nebo
školních statků, které tyto oddíly
provozovaly v duchu socialismu,
ale vlastní je většinou soukromí
vlastníci. Ti museli vynaložit
nemalé finanční prostředky na
jejich koupi či chov. Kromě malého množství boxů zcela nedostačujících pro tak velké závody je
většina koní ustájena v Humpolci
na úzkých vazných stájích z ocelové konstrukce svařené po celé
její délce. Ta skýtá možnost poranění koní, opomineme-li nemožnost koní si pořádně odpočinout,
popř. lehnout. Je nemálo případů,

kdy k takovému poranění skutečně došlo. Finanční částka na léčení není v dnešní době zanedbatelná, a to nemluvíme o sportovní
neschopnosti.
Další stinnou stránkou finále ZP
v Humpolci představuje sociální
zabezpečení. Při takovém množství
jezdců a ošetřovatelů se nám zdá
jedna polofunkční sprcha katastrofou. Argumentovat možností sprchování při ubytování na internátě
za centrem města je poněkud
zcestné. Ráno brzo vstávat, jít
nakrmit koně a pak čekat na pytli
se senem na začátek soutěže
nebo jít zpátky na ubytovnu a zase
zpět, je trochu nelogické a neřeší
problém sprchování v areálu ustájení koní.
Závěrem je nutné poznamenat,
že některé problémy provázely
i mezinárodní závody CCI** a na ty
je Humpolec patřičně pyšný.
Jar. Mendlík, R. Marková

Ze světa
● Na PanAmerických hrách ve Winipegu získala Brazílie prvenství v soutěži
Poháru národů. Tím potvrdila svoji kvalifikaci na OH do Sydney. Podle postupového klíče získaly na PanAmerických
hrách kvalifikaci na OH ještě USA,
Kanada a Mexiko.
Vítězem soutěže jednotlivců se stal I.
Millar na 9letém holandském valachovi
IVAR.
● Do čela světového žebříčku skokových jezdců se dostal W. Meliger ze
Švýcarska. R. Pessoa je druhý. Velký
postup zaznamenal René Tebbel, který
z 20 místa postoupil na 11. pozici.
● Velkou cenu Gery, která byla na
programu 8. srpna vyhrál Němec

M. Ehning, který nyní startuje v sedle
známého FOR PLEASURE. Na druhém
místě se umístil K. Huck (MONTANUS
FARO) a třetí skončil P. Eriksson
(FLYINGE ELECTRO).
● Na setkání zástupců pořadatele
světové hipologické výstavy Equitana,
Německé jezdecké federace a essenského výstaviště došlo k dohodě, že
světoznámá Equitana bude ve dvouletém rytmu v Essenu pokračovat minimálně do roku 2009.

Kdo do Gijonu?
V rušení závodů CSIO nebudeme již
letos sami. Do potíží se dostali i organizátoři v Rusku a zrušeno bylo CSIO
v Černiakovsku. Soutěž o Pohár národů
tak pokračovala 19.-22. srpna při CSIO
v Rotterdamu.
Věhlasný holandský pořadatel přilákal k soutěži o Samsung body devět
družstev a s výjimkou Brazílie jich osm
patří na čelo současného týmového
hodnocení. Překvapivě bodově
naprázdno vyšla Francie společně
s Německem. Vítězství si nenechal ujít
domácí celek. Druhý skončil tým USA
před Belgií a Velkou Británií.
Dosud vedoucí Švýcarsko bylo páté
a tak po mnoha týdnech opustilo
vedoucí příčku v průběžném pořadí,
kde jej vystřídali Holanďané.
Před finálovým střetnutím ve španělském Gijonu (24.-26. září) teď ještě
mohou národní federace vyslat své
týmy na dvě soutěže. Do kanadského
Spruce Meadows a bulharské Sofie.
O postupujících celcích do finále je
však téměř jistě rozhodnuto a o titul
nejlepšího týmu se ve Španělsku utkají
Holandsko, Švýcarsko, Francie,
Německo, USA, Belgie, Itálie a pochopitelně pořadatelský celek.
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Brno-Žebětín 21.-22.8. -ZM- děti (6) 1.
Nosková - JULIE (Bystřice), 4l. (9) 1. Růžička - USIE (Vel.Němčice), -Z- (49) 1. Mikliš DELON (Rapotice), -ZL- (28) 1. Chládková TROPHY (Pálava Popice), -Z- (31) 1. Nykodým - ZILVAR (Eliot Brno), -ZL- (20) Sedláčková - SIHANUK (Tlumačov).
Bělá pod Bezdězem 21.-22.8. -ZM- koně
1.rokem (46) 1. Jarolím - BEST PLAN
(St.Boleslav), dvouf.sk. 100/110 1. odd. (59)
1. Chýle - CHÁN (Dobranov), 2. odd. (58) 1.
Techlovský - ROMŽE (Kojovice), dvouf.sk.
110/120 1.odd. (34) 1. Chýle - ROMMEL
(Chýle), 2.odd. (36) 1. Jandourek - PAŘÍŽ
(Nymburk), stupň.obt. do 120 (34) 1. Vacek
- CHRISTO (Vacek), -L- (38) 1. Jandourek MARCO POLO (St.Boleslav), 2. Housa LOTYNKA (), 3. Hassová - AMANT (oba
Seco Praha), -S- (25) 1. Jandourek - KIRRE
(St.Boleslav), 2. Hanuš - VANDA (Vlkava), 3.
Buben - RED BULL (Horky), -ST- (15) 1.
Jandourek - KIRRE (St.Boleslav), 2. Housa FESTA (Seco Praha), 3. Pohořalá DUNKA/69 (Konwest), 4. Hanuš - VANDA
(Vlkava), 5. Lasabová - FORS-GEDOS
(Vaňha).
Straškov 28.8. -Z- (33) 1. Vokatá - VULKANO (Bakov), -ZL- (32) 1. Strádal - LORETA (Černuc), -L- (9) 1. Peteříková - NIL (Černuc), 2. Rosická - GAL (Iros), 3. Pauzr VÁŽKA (Dubá).
Záryby 28.8. dvouf.sk. 100/110 (39) 1.
Král - ROZÁRKA (Stará Boleslav), -ZL- (21)
1. Gaudík - AMATER (Dolní Chabry), minimaxi (6) 1. Kuchař - AJŠA (Záryby).
Brno-Líšeň 28.-29.8. -Z- 1.odd. (29) 1.
Kociánová - ADINA (Panská Lícha), 2.odd.
(27) 1. Koláčková - TROPHY (Popice), -ZL(44) 1. Toth - MARIA (Žďár n.S.),
stupň.obt.do 110+žolík (35) 1. Honč - MÁJ
(Panská Lícha), -L- (44) 1. Olšák - FLORETTE (Jičín), 2. Toth - SONG (Žďár), 3. Váňa KARA (Suchá), -S- (22) 1#. Tretera - NIKITA
(Tretera), 2. Mrkvica - VILMA (Uherčice), 3.
Kucharovič - WORTEX (Kozlov).
Plzeň 28.-29.8. dvouf.sk. 110/120 (39) 1.
Skřivan - SAGA CAC LEASING (Manon), -L(43) 1. Luža - IMRICH (Plzeň), 2. Drahota JAZA (Opatrný), 3. Nágr - PADJENN
(Mar.Lázně), stupň. obt. do 130 (41) 1.
Papoušek - GAL (Srnín), 2. Zelinková - BEIBUT (Mělník), 3. Chelberg - STELLA ARTOIA (Žižka), mini-maxi (15) 1. Chelberg LEONIQUE C (Žižka), dvouf. sk. 110/120
(38) 1. Nágr - PADJENN (Mar.Lázně), -S(47) 1. Nágr - PADJENN (Mar.Lázně), 2.
Pecháček - FINN KOREA (Spolfinn), 3. Skřivan - LABE JAMES (Manon), -ST- (30) 1.
Skřivan - LABE JAMES (Manon), 2. Doležal
- ROMANO 42 (Sparta), 3. Jindra - SIRAH
(Sp.Poříčí), 4. Voksa - LYNCH (Tarpan), 5.
Skřivan - MISS ORLING (Manon).
Hradec nad Moravicí 28.-29.8. stupň.
obt. do 100 (50) 1. Tylichová - NIKOL
(Opava Kat.), stupň. obt. do 110 (56) 1.
Zuvač - JUDE (Steally Vítková), stupň. obt.
do 120 (20) 1. Masár - CHERRI (Šilheřovice), KMK -ZL- (14) 1. FARADAY ALCATRAZ - Hošák (Mustang Havířov), -L- (17) 1.
GOMERA - Olšák (Mustang Havířov), 2.
MGT DIAS - Masár (MGT), 3. GAMETA A Vrubel (Albertovec), -S- (7) 1. KATHY - Kubrický (Kunín), 2. LAŇ - Šipoš (Bukanýr Kuželka), 3. RWANDA HAGEMON - Hruška
(Opava Kat.), -Z- (51) 1. Vala - FINN GRANIT (Spolfinn), -ZL- (51) 1. Masár - AHURA
MAZDA (Baník), -L- (23) 1. Živniček -AMARCORD GLADIŠ (Gladiš), 2. Soukalová SCARLET (Nazaret Ostrava), 3. Urbanský HURIKÁN ČSAD a.s. Opava (Opava Kat.).
Domažlice 28.-29.8. -Z- 1. Štětina HARFA (Varta), volba dr. do 110 1. Iha SIMCA (Kaničky), -L- 1. Kůst - GERT
(Šebesta), 2. Faina - SYMBOL (Faina), 3.
Hladík - VADUZ (Klatovy-Luby), -ZM- 1.
Chudáčková - SAFÍR (Hořovice), -Z- 1. Žeravíková - TOSCA (Lentur), -ZL- 1. Janča DACIE (Šebesta), -L- 1. Žeravíková TOSCA (Lentur), 2. Rychetský - AKORD
(Třemešné), 3. Kůst - GERT (Šebesta).
Hradec Králové 28.-29.8. stupň.obt. do
110 (48) 1. Sedláček - MELODIE (Černožice), -L- (28) 1. Žíla - PRETTY WOMAN
(Smrček), 2. Jeníková - PABLO (Pablo), 3.
Cipra - TRISTAN (Pilníkov), -S- (16) 1. Hatla
- SAHIB (Měník), 2. Jeníková - PABLO
(Pablo), 3. Hatla - PRATER (Měník), KMK ZL- (8) 1. PRIMUS - Mašek (Písek), -L- (10)
1. TARA - Kubištová (Měník), 2. CALETANO
- Vachutka (Bohdaneč), 3. CISKO - Půlpán
(Poříčí), -S- (4) 1. DANTES - Půlpán (Poříčí),
kom. V. Hruška, -ZL- (19) 1. Veselka - LESTER (HJK), -L- (21) 1. Doležal R.- QUELA
K (Bohdaneč), 2. Sedláček - MELODIE, 3.
Kupka - LIANA (oba Černožice), -S- (12) 1.
Žíla - PRETTY WOMEN (Smrček), 2. Hatla PRATER (Měník), 3. Jeníková - PABLO
(Pablo), -S+S- Cena města Hradec Králové
(8) 1. Hatla - PRATER (Měník).
Stará Role 28.-29.8. -Z- děti (5) 1. Wolerová - LUIS (ČJK KV), Kür L (10) 1. Koblížková - AURELIÁN (Hlinovská), Kür L okr.
přebor jun. 1. Hybnerová - LAREDO
(St.Role), Kür S (10) 1. Koblížková - ARIE
(Hlinovská), -JU 97- (13) 1. Koblížková -

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

Firma Iván

- 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

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

Inzerce
● Nabízíme kval. ustájení koní - 40 km na sever od Prahy. Písková jízdárna,
2ha výběh. Zákl. cena 3 000,- měs. Osobní jednání. Tel.: 0411/87 11 88.
● Nabízíme ustájení v novém areálu 12 km od Prahy po D 1. Boxy, výběhy, písková i travnatá jízdárna, celodenní ošetřovatel, možnost výcviku jezdce
i koně. Tel.: 0602 61 76 41, 0603 51 85 10, 0204/63 76 15.
● Firma Equiservis přijme z důvodů rozšíření prodejny v Praze 2 prodavačky
a 1 pracovnici administrativy. Nutná znalost jezdeckých potřeb, NJ nebo AJ.
Tel.: 0602 224 744, 02/54 75 96 , pí Cipprová.
● Prodám klisnu bavor. teplokrevníka. Vhodná do drezúrních soutěží, velmi
pěkná, figurantní, přiježděná, vynikající chody. Tel.: 0602 244 911.
● Prodám val. 8let, pro rekreační ježdění. Tel.: 02/44 91 16 70.
● Prodám 6l. val. ČT, tm. hd., vhodný na skoky a jízdu do terénu. Cena dohodou. Tel.: 05/38 37 16 po 20.00 hod
● Firma Equiservis přijme muže na místo řidiče-skladníka-prodavače. Nutná
znalost jezdeckých potřeb, ŘP B, trestní bezúhonnost. Tel.: 0602 224 744,
O2/54 75 96, pí Cipprová.

CN

● kompletní sortiment jezdeckých potřeb
Masarykova 518/4a, 460 01 Liberec,
tel.: 048/271 03 44, fax: 048/511 01 47.
Radotínská ulice 69, Praha 5
159 00 Velká Chuchle, tel.: 02/57 94 10 79
Ostrovského 23, Praha 5
150 00 Smíchov, tel.: 02/51 56 15 83

M A G A
MA
GA

nabízí jezdecké kalhoty šité na míru
v barvách bílá, černá, šedá, zelená, hnědá v provedení:

● bez vnitřních švů, pružný pásek, kapsa na zip, poutka, s kůží
na kolenou v ceně do 695,- Kč
● stejné provedení látkové v ceně do 595,- Kč
● uvádějte tyto míry: pas, boky, stehno a lýtko v nejširším místě, kotník v nejužším místě, délka - pas - kotník, hloubka sedu nebo výška postavy.

V ceně je dobírkové poštovné. Objednávejte na tel. čísle
0367/564 396 v odpoledních hodinách a večer nebo na adrese:
MAGA, Čejov č 200, 396 01 Humpolec

nabízí:

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

Kontakt.:

V¯ROBA A PRODEJ
● PARKUROV¯CH P¤EKÁÎEK
OD ROKU 1999 I NA LEASING
● PRONÁJEM KOMPLETNÍCH
PARKURÒ
● PRODEJNA JEZDECK¯CH
POT¤EB
Masarykova 518/4a, 460 01 Liberec

0602 237 354
CK Pegason Praha
oznamuje nová telefonní čísla
Tel./fax: 02/414 71 099
Adresa zůstává beze změny

Telefon: 048/271 03 44
Fax/zázn.: 048/511 01 47

Výsledky
ARIE (Hlinovská), 2. Hybnerová - ROMAN
(St.Role), 3. Koblížková - AURELIÁN (Hlinovská), -JJ 93- (10) 1. Koblížková - AURELIÁN (Hlinovská), -SG- (8) 1. Žižková POZOR (Žižka), 2. Fleischer - AMARETTO
(SRN), 3. Koblížková - ARIE (Hlinovská),
Kür SG (5) 1. Fleischer - AMARETTO
(SRN), Kür IM I (3) 1. Fleischer - AMARETTO (SRN), IM I (3) 1. Fleischer - AMARETTO (SRN), SG+ Kür SG (5) 1. Fleischer AMARETTO (SRN), IM I + Kür IM I (3) 1.
Fleischer - AMARETTO (SRN). Liberec 28.29.8. XX. ročník Ceny města Liberec -ZL(28) 1. Jandourek - MARCO POLO DUBLET
(Stará Boleslav), -L- (35) 1. Jandourek ADINA (Stará Boleslav), 2. Housa - LOPEZ
11 (Housa), 3. Málek - COURRAGE (Málek),
-S- (26) 1. Vodseďálková - VALERIE
(Horky), 2. Jandourek - LUMP (St.Boleslav),
3. Housa - LOPEZ 11 (Housa), post.obt. do
130 (21) 1. Jandourek - KIRRÉ, 2. Jandourek - ADINA (Stará Boleslav), 3. Šlechta KOLT (Šlechta), -S- (25) 1. Málek - DUXA
(Málek), 2. Vodseďálková - VALERIE
(Horky), 3. Ditl - MARIO (Louny), -ST- (13) 1.
Vodseďálková - VALERIE (Horky), 2. Jandourek - KIRRÉ (St.Boleslav), 3. Málek DUXA (Málek).
Čejkovice 29.8. -Z- 1. Mlčoušková BESINA (Hvězdlice), -ZL- 1. Malich - BRIX
(Žabčice) spřežení - parkur čtyřspřeží (7) 1.
Martinec (Čejkovice), dvojspřeží (16) 1. Plecák (Čejkovice), štafety dvojspřžeží 1. Kratochvíl - Pazourek (Fiakr Brno).
Chotýšany 3.-5.9. post.obt.do 130 (17)

1. Humplík - MANDY CIMINGA (Opava), 2.
Palička - SCREAM (Sparta), 3. Čada HUMOR (Teplice), Pohár B -S+S- (24) 1.
Skřivan - LABE JAMES (Manon), 2. Doležal
- ASHLEY (Sparta), 3. Humplík - MANDY
CIMINGA (Opava), minutové sk. (10) 1.
Humplík - MANDY CIMINGA (Opava), 2.
Šoupal - GRANNA ARGENTINA (Pardubice), 3. Navrátil - CONTENDER (Bost),
dvouf.sk. 135 (18) 1. Matějka - LIPKA UNIREN (Chomutov), 2. Zelinková - KRIS KENTAUR (Bost), 3. Kapp - ROCKMOUNT (IRL),
skok do 135 (19) 1. Jindra - SIRAH
(Sp.Poříčí), 2. Skřivan - LABE JEFF
(Manon), 3. Flemming - PICASSO (DEN),
skok do 130 (11) 1. Steinbrech - NILS
(AUT), 2. Chmelař - P-XVI (Písek), 3. Bachl CANDEUR B (SRN), skok do 140 (21) 1.
Zelinková - KRIS KENTAUR (Bost), 2. Skřivan - LABE JEFF (Manon), 3. Steinbrech LAUSER (SRN), Malá cena do 140 (9) 1.
Kapp - ROCKMOUNT (IRL), 2. Spenlenhauer - DANDY (FRA), 3. Doležal - ASHLEY
(Sparta), Pohár A -ST+T- (19) 1. Flemming PICASSO (DEN).8. Doležal - ROMANO 42
(Sparta).
Velká Polom 4.9. dvouf.sk. 100/110 děti,
jun. (21) 1. Neuwirth - MY LADY (Radvanice), ostatní 1. Schmid - KARMÍN (Baník),
stupň.obt.do 110 děti, jun. (21) 1. Kuhnová
-CONY (Velká Polom), ostatní (41) 1. Ludvík
- SUZI (Velká Polom), -L- (29) 1. Masár AHURA MAZDA (Baník), 2. Pletnicki - VAH
(Pletnicki), 3. Švihora - LUGANA (Stará
Ves).

ODBORNÝ VÝCVIK KONÍ A USTÁJENÍ
– JEZDECKÉ STŘEDISKO TURSKO
● Od remonty do provozu i sportu, korektury koní a jezdců, příprava na
zkoušky, závody apod.
● Výuka základů i na školních koních. Trenéři s mezinárodní licencí.
● Krytá jízdárna. Praha - západ, MHD. Česky, německy, anglicky. Ustájení 3000,- + náklady.

Rozsah výcviku dle dohody.
Podrobnosti a ceníky pouze osobně po objednání,
popř. zkušební lekci. Info: česky
tel.: 0602 35 89 52, jiné jazyky tel.+fax: 0205/78 61 41.

SERVIS PRO VÁS A VAŠEHO
KONĚ
JEZDECKÉ A WESTERNOVÉ POT¤EBY
GALERIE A VETE·NICTVÍ

Kompletní sortiment jezdeckých
potřeb v prodejnách v Praze a Plzni

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

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

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

Vyžádejte si náš barevný katalog v češtině
Při zasílání zboží nad 500 Kčna dobírku neúčtujeme poštovné
Garantujeme vrácení peněz nebo výměnu zboží
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