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Evropsk˘ ‰ampionát ve Varech?
Český jezdecký klub postupuje již několik let vzhůru po žebříčku důležitosti pořadatelů soutěží všestrannosti a karlovarské
závodiště se mění stále více v komfortní
militaristické centrum. M. Balcar, který je
hlavní osobou této proměny, si tak nenápadně a sympaticky neokázale získává
prestiž celé militaristické veřejnosti. Letošní
5. ročník Karlovarské military (1.-3. října)
však naznačil, že po loňském vstupu na
mezinárodní pole soutěží CCI*, by mohl
tento věhlas velmi rychle přesáhnout i hranice naší republiky.
V době, kdy se jiní pořadatelé potýkají
s problémy zajištění zahraniční, ale leckdy i
domácí účasti, stačil Českému jezdeckému
klubu jediný loňský mezinárodní ročník,
aby jej záplava přihlášek doslova vyděsila.
Podzimní termín, ve kterém řada jezdců
hledá pro své koně příjemnou soutěž patřičné kvality, jistě k nárůstu popularity soutěže v Karlových Varech pomohla, v kaž-

dém případě se však o oblibu soutěže lvím
podílem zasadila kvalitní dráha s velmi
dobrými skoky, výborné zázemí a v neposlední řadě i pohostinnost pořadatelů. Zde
je na místě říci, že ČJK vydatně pomáhají i
další mecenáši v čele s pojišťovnou Zürich
a ke zdaru společenské úrovně letos
výrazně přispěla i firma Schneider sen.
z Plzně. V každém případě sečteno a podtrženo, vloni tušená evropská budoucnost
karlovarského military je tady.
Jakkoliv je vše dosud řečené příjemné,
pořadatelům rozhodně příjemné nebylo,
když se v termínu řádných přihlášek probírali téměř 80 dvojicemi a začínali si lámat
hlavu jak vše organizačně zvládnou. Jako
první vzala za své národní soutěž -Z-, která
byla zrušena. I tak však propustnost závodiště při terénní zkoušce takový počet startů nedovolovala. I přes konečný počet přítomných 55 dvojic na startu bylo nutno
sáhnout po nestandardním způsobu startu
po 4 minutách a tak zredukovat
čas potřebný k průběhu terénní
zkoušky na „pouhých“ devět
hodin. Pak již nic nestálo v cestě
vše úspěšně zvládnout a jezdci
z deseti !!! evropských zemí se
mohli pustit do soutěže.
CCI* přilákalo na start vedle
zástupců Německa, Švýcarska,
Itálie, Ruska, Ukrajiny, Finska,
Polska, Švédska a Holandska i
19 jezdců z ČR. Jakkoliv je toto
číslo pro nás příjemné, hned drezúrní zkouška ukázala, že kvantita není kvalita. I když se sice na
čele soutěže usadil mistr republiky ve skákání a militaristický specialista J. Hatla v sedle SZIALENIECE (Měník Humburky), další
místa pro ČR zajistila až dvojice
dívek K. Tumpachová (ARNIKA)
z Valer Radonice a R. Marková
(TARZAN) z Remark Poříčí, které
se umístily na 16. resp. 20. místě.
V každém případě o to větší cenu
mělo drezúrní vítězství J. Hatly a
o jeho kvalitním výkonu se
pochvalně zmínil i mezinárodní
rozhodčí Ch. Hess z Warendorfu.
V rozpětí deseti bodů za J. Hatlou skončili Němec H. Fechner,
Ruska L. Borisova, další zástupce SRN C.CH. Bolten a velmi
M. Slezák (DANNYJ) z Phar Lap Pravlov zaujal dobrá Polka M. Poliwoda
s oběma svými koňmi.
i zahraničního rozhodčího Ch. Hesse

Terénní zkouška se jela za větrného, ale
pro sport příjemného počasí a přes mnoho
velmi dobrých výkonů znamenal pro
mnohé dvojice startovního pole i konec
soutěže. Zvláště nepříjemně skončil cros
pro R. Markovou s TARZANEM, která měla
na překážce č. 11 těžký pád, který znamenal nejen zranění koně, ale i vážné zranění
naší jezdkyně. Celkově byl druhý den
konečný pro devět dvojic. O tom, že se ani
jednohvězdičková soutěž nesmí podceňovat, svědčí i následných šest koní, kteří
neprošli 3. veterinární kontrolou. Na této
selekci se podíleli jezdci a koně téměř
všech ekip a tak se nedá říci, že by některý
národní celek zasluhoval zvláštní negativní
pozornost.
Důležitější je, že dvacítka jezdců a koní
zvládla terénní zkoušku bez penalizace a
dalších pět jen s drobným zatížením za
překročení časových limitů. Pro nás nejdůležitější bylo, že jedním z těch nejlepších
byl i J. Hatla, který si tak udržel svoje umístění na čele soutěže. Ale výborně si vedli i
další naši jezdci. V prvé řadě M. Slezák
s oběma svými koňmi ZAK a DANNYJ
(PHAR LAP Pravlov), J. Broža s VIMY K
(Noki Hostomice), J. Cipra s TRISTANEM
(Pokračování na str. 2)
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Evropský šampionát ve Varech? Společné vítězství
(Dokončení ze str. 1)
(Pastviny Pilníkov), L. Vrtek - DOMINANT
(Hor. Heřmanice) či R. Heidenreich BONNY (Loštice). A tak se sice propast
mezi J. Hatlou a dalšími Čechy zmenšila,
ale stejně po druhém dni oddělovalo
M. Slezáka (DANNYJ) od J. Hatly šest
jezdců ze zahraničí.
Byla by velká smůla, kdyby mistra ČR
roku 1999 ve skocích o první příčku CCI*
připravil právě parkúr. Naštěstí se to nestalo
a po bezchybném výkonu se J. Hatla stal
vítězem 5. Karlovarské military. Bohužel

O závěrečné zhodnocení soutěže jsme
požádali zahraničního rozhodčího Christophera Hesse: „K závodišti a trati mohu říci dobrá půda, dobrá dráha, dobré skoky. Celkově ideální trať pro mladé koně a jezdce
na závěr sezóny. Obtížnost přiměřená jednohvězdičkové soutěži, snad jen s výjimkou
překážky č. 11, která byla poněkud obtížnější. Konkurence, která se zde sešla, obsahuje velmi kvalitní dvojice v jejichž čele stojí
vítěz J. Hatla a SZIALENIEC, ale i jezdce,
kteří soutěž vysloveně podcenili. Vedle
několika vašich dvojic to byli např. i zástupci
ze Švýcarska. Naopak pochvalu zasluhuje
např. M. Slezák a velmi se mi líbil i L. Vrtek.
Z dalších jezdců pak především sedmnáctiletá Polka M. Paliwoda.
Celkově bude moje hodnocení pro FEI
velmi kladné a myslím si, že tato trať je
zcela ideální pro pořadatelství ME juniorů,
které bych pořadatelům v Karlových
Varech klidně svěřil.“
Zda se semínko úvahy o evropském šampionátu v Karlových Varech ujme, nevíme.
V každém případě nám na přímý dotaz
M. Balcar řekl: „Uvidíme, snad za několik let.“

FEI World Challenge
ve Svinčicích
Ve dnech 13.-14. října proběhne ve středisku Equi Bořeň Svinčice další pokračování drezurní akce FEI World Dressage Challenge. Vedle pozvaných jezdců, kteří
budou reprezentovat ČR, zve drezurní
komise všechny zájemce z řad rozhodčích
i příznivců drezúry ke sledování drezurní
práce pod vedením evropských odborníků.
K vedení přípravy a hodnocení soutěže přicestují do Čech drezúrní rozhodčí a trenéři
p. Meersmans z Belgie a p. Carde z Francie. Vedle nich bude v rozhodčím týmu i
česká trojice J. Sedláček, p. Dominová a
E. Nesňalová.
Práce budou začínat vždy v 9.00 hodin a
končit přibližně v 17.00 hodin.
J. Hatla se mohl ve Varech usmívat
z našich byl bez chyby jediný. Celkově se
parkúrová nula podařila jen čtyřem dvojicím,
ale i to svědčí o kvalitě vítězství naší dvojice. Na druhém místě se umístil C.Ch. Bolten (COUNTRY STAR) ze SRN a třetí příčku získal Rus A. Murajev (MAN). Dalšími
úspěšnými Čechy byl M. Slezák (ZAK) na 9.
místě a J. Broža (VIMY K) na 12. pozici.

Paradrezúristé do Ctěnic
I. otevřené mistrovství ČR v paradrezúře
se koná v předem stanoveném termínu 16.
října, ale z technických důvodů došlo ke
změně místa konání. Pořadatelé tedy zvou
všechny zájemce namísto do jezdeckého
střediska v Tursku do zámeckého areálu
Ctěnice v Praze 9 - Vinoři.

Chovatelé, majitelé, jezdci i příznivci koní
mají za sebou další zatěžkávací zkoušku.
Dvě výstavy koní, které se konaly ve stejném
termínu. Vedle té tradiční v Lysé nad Labem
s názvem Kůň 99 i tu premiérovou se jménem Koně 99 v Pardubicích.
Obava z mediálních rozpaků či dokonce
veřejného pranýřování neschopnosti společné dohody k zabránění termínového souběhu, které by dopadlo nezaviněně na koňský
svět, se naštěstí nepotvrdila. Tím se ale
potvrdilo, že „ostatní“ zase až tak naše starosti nezajímají. Tentokrát musíme být výjimečně rádi.
Průběh obou výstav ukázal, že obě by
nemusely v budoucnu soupeřit. Lysá nabízí
i díky výstavbě nové haly velmi kvalitní možnosti pro komerční prodejní část a díky úzkému kontaktu s diváky je velmi vhodným prostředím pro prezentaci koní.
Pardubice se díky neomezeným prostorovým možnostem mohou více otevřít plemenným chovatelským přehlídkám.
Souběh dvou výstav se shodným programem, jakkoliv byl nešťastný a doufejme, že
se již nebude opakovat, však naznačil i několik velmi pozitivních skutečností.
V prvé řadě díky mocným návštěvám,
které byly navíc značně poškozeny špatným
počasím ukázal, jak mocný divácký potenciál
dokáží hipologicky atraktivní akce přitáhnout.
V Lysé nad Labem i Pardubicích se počet
prodaných vstupenek přiblížil k číslu 17 000
což jistě ještě o několik stovek navýšili
pozvaní hosté.
Druhým příjemným zjištěním je, že Česká
republika již disponuje natolik širokým spektrem kvalitních koní, že návštěvníkům obou
výstav byli nabídnuti kvalitní představitelé plemen i výkonnostně zajímaví jedinci. A i obava
z toho, že pro dvě výstavy najednou nebude
dost dobrých koní, se ukázala jako lichá.
Zdaleka nejpříznivější zprávou pro české
příznivce koní však je, jak se ke vzniklé situaci postavili chovatelé, jezdci i majitelé koní.
Díky jejich vstřícnosti se podařilo zajistit velmi
dobrou hipologickou úroveň obou výstav
a věřím, že většina návštěvníků v Lysé či Pardubicích nebyla zklamána. Mnozí chovatelé
se zúčastnili obou výstav a někteří aktéři
dokonce přejížděli z Pardubic do Lysé a naopak. Díky tomuto zvýšenému úsilí tak vyšla ze
vzniklého vystavovatelského soupeření vítězně v prvé řadě celá hipologická společnost. Jí
patří uznání.
Protože náš zpravodaj se podílel na organizaci výstavy v Lysé nad Labem, nabízíme vám
na str. 3 fotoreportáž z Koně 99. C. Neumann

Tolik vlajek nezažila karlovarská vážnice ani při Mezinárodním
mítinku socialistických států

Christopher Hess (vpravo) v rozhovoru s Janem Palečkem
a Lubomírem Vrtkem
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ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Po tři dny včetně večerního představení sklízelo potlesk a obdiv
noblesní jednospřeží J. Koníře z Hrádku
Čestným předsedou výstavy byl Radslav Kinský, který byl přítomen volbě nejkrásnějšího koně výstavy. Páteční zahájení
však patřilo člence čestného předsednictva senátorce Jaroslavě Moserové, která je v jezdeckém světě známa jako překladatelka detektivek Dicka Francise

Velké pozornosti se
těšilo čtyřspřeží haflingů a huculů pana
Z. Musila z Tuřan
(vlevo), stejně jako většina z celkové devadesátky koní téměř 18
plemen.
Vedle reprezentativní
zápřeže v anglickém
stylu pana Musila sklízeli obdiv i pracovití
zástupci chladnokrevných plemen, kteří rozhýbali divácké řady při
tradiční soutěži v tahu
(dole).

Ozdobou výstavy byl i opakovaný konkurs
na sochu sv. Václava, když se organizátorům podařilo po 105 letech opět shromáždit tři návrhy na svatováclavský pomník.
Podle očekávání zvítězil v anketě návrh
J.V. Myslbeka s 2410 hlasy před F. Rousem (430) a B. Schnirchem (330).

Divákům se představili i špičkoví čeští jezdci. Vedle
J. Koníře to byl např. i Petr
Švec, R. Housa, ale i letošní
mistři republiky J. Hatla,
Z. Zelinková nebo T. Kavka
(na snímku).

Obohacením letošního ročníku výstavy
Kůň ’99 byla účast Francie, která se tak
stala partnerskou zemí a reprezentovala ji
organizace UNIC (Union Nationale Interprofessionnelle du Cheval)

Bohatá nabídka spotřebního
zboží pro jezdecký sport
zaplnila celkem 1243 m2
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TERMÍNY

CHI Donaueschingen
Donaueschingen se stalo v jezdeckém
sportu za posledních deset let skutečným
pojmem a v konkurenci ostatních velkých
německých pořadatelů si vede stále velmi
dobře. Tradice velkých konkúrů zde je však
ještě delší. V roce 1976 zde byl jako zkouška
na vstup do mezinárodního světa uspořádán
seniorský šampionát Německa ve skocích i
drezúře a rok potom evropské mistrovství ve
čtyřspřeží. V roce 1991 to byl evropský šampionát v drezúře a v čerstvé paměti máme
loňské finále Samsung Trophy. Právě na
velmi širokém pořadatelském záběru staví
CHI Donaueschingen svoji stále se zvyšující
reputaci a tak i letošní CHI ve dnech 21.-26.
září mělo připravený pestrý program s 15
skokovými soutěžemi, 6 drezurními (GP), 4
soutěžemi pro čtyřspřeží pony a 5 pro čtyřspřeží velkých koní. A právě ve čtyřspřežích
měla svého zástupce i ČR. Nebyl jím pochopitelně nikdo jiný než úřadující mistr ČR
P. Vozáb z Národního hřebčína v Kladrubech
nad Labem.
Vedle rámcových soutěží byla jeho cílem i
kompletní soutěž. K té dorazila podle předpokladů kompletní světová elita v čele s mistrem světa W. Ulrichem a všemi dalšími, kteří
v současném světě čtyřspřeží něco znamenají.
Po drezúře splnil roli favorita W. Ulrich
(SUI), který se ujal vedení se 39 body před
švédskou dvojicí T. Eriksson (40.6) a

Jezdci na bruslích
Opavští pořadatelé mají za sebou další
primát. Při Memoriálu Ericha Režnara (2.-3.
září) v rámci něhož se jelo i oblastní mistrovství ve skocích, se konal společenský
večer na zimním stadioně - na bruslích.To,
že se všichni zúčastnění skvěle bavili dokládá skutečnost, že zájem o půjčení bruslí
s postupem večera narůstal a o zábavné
momenty plné hecování nebyla nouze.
Závody pak nezklamaly ani svojí sportovní úrovní. To, že je na severní Moravě vysoká, dokládají i sportovně technické podmínky oblastního šampionátu. Ty ženám
a družstvům předepsaly -L+S- a mužům
dokonce -S- a -ST-.
V mistrovské soutěži mužů se představilo
12 dvojic a titul získal domácí K. Lamich
s CREDITEM (8tr. bodů) před S. Hošákem
(GRANDINA C). Ten získal stříbro pro stáj
Mustang Havířov a s RADEGAST TONAK
i bronz pro ŠZP Nový Jičín.
V ženách si nejlépe vedla mistryně ČR
L. Vítková s CIVIK (Steally Vítková) a mezi
družstvy opavský tým. Všechny nejcennější
kovy tak zůstaly v opavském okresu.
Hlavní soutěží však byl Memoriál Ericha
Režnara. Dvoukolová soutěž -S+ST- přilákala do Opavy celou českou špičku a tak se
na start postavilo 21 dvojic. V prvém kole
viděli diváci pět bezchybných výsledků
a mezi startovním polem dominovali
P. Doležal s ASHLEY (Sparta Chotýšany),
T. Navrátil - CRAZY BOY a QUENTA
(Bost), J. Skřivan - MISS ORLING (Manon)
a K. Lamich - CREDIT (Opava Kateřinky).
Ve druhém kole již nulu nikdo nezopakoval, ale přesto divákům rozeskakování neuniklo. P. Doležal - ASHLEY a T. Navrátil CRAZY BOY docílili shodně jediné chyby.
Z rozeskakování na nezvýšených překážkách vyšel lépe zástupce chotýšanské stáje
a z vítězství se radoval P. Doležal. Na třetím
místě skončil J. Skřivan s MISS ORLING
s 5 tr. body z druhého kola a o o čtvrtou
příčku se podělili QUENTA a CREDIT (8).
-jge-

J. E. Pahlsson (41). P. Vozáb zajel za 56,80
bodů a to mu stačilo, v konkurenci 31 spřežení, na 17. místo.
V maratonu nasbíralo naše čtyřspřeží celkem 109,08 bodů a nejvíce naše spřežení
zatížila překážka č. 3, kde došlo ke zdržení.
Bohužel tento výsledek posunul P. Vozába o
pět příček na celkové 22. místo.
Nadále dobře si vedla vedoucí dvojice a i
když v maratonu byl T. Eriksson o něco lepší,
W. Ulrich si i nadále prvé místo udržel, i když
jen s tím nejtěsnějším rozdílem 0,6 bodu.
Naopak problémům se nevyhnul druhý Švéd
Pahlsson, který se propadl až téměř na
konec výsledkové listiny a třetí pozici zaujal
Ch. Sandmann (GER).
V závěrečném parkúru již mistři z prvých
pozic nezaváhali a prokázali vedle svých
odborných dovedností i nervovou odolnost a
pořadí na prvých místech se nezměnilo.
P. Vozáb inkasoval 5 tr. bodů za jedno
shození a 9,5 bodu za čas, což ho v celkové
klasifikaci stálo ještě jedno místo a tak se
Česká republika umístila na konečném 23.
místě.
O zhodnocení soutěže jsme požádali
samotného P Vozába: „Překážka číslo 3 mě
stála minimálně deset míst. Trošku jsme měli
smůlu v tom, že mě rozhodčí před touto překážkou na téměř deset minut zastavili, protože v ní uvízl přede mnou jedoucí závodník z
Lichtenštejnska. V neplánované pauze ztratíte koncentraci a začnete přemýšlet o již
vymyšleném postupu. Nakonec z toho byla
chyba a následně ztracené vteřiny. V tak
obrovské konkurenci je každý bod znát a tak i
chyba v parkúru znamenala ihned ztrátu
pozice. Přes skutečnost, že jsme letos málo
soutěžili, jsem však byl velmi spokojen s
koňmi, kteří celou náročnou soutěž fyzicky
velmi dobře prostáli.“
Pro úplnost dodejme, že Velkou cenu ve
skákání (stavitel O. Peterson) vyhrál po dvou
rozeskakováních Carsten-Otto Nagel na
L’EPERON před L. Beerbaumem (GOLDFEVER) a R. Schneiderem (CHOPIN). V drezúře GP si třikrát nejlépe vedla U. Salzgeber
(WALL STREET, RUSTY) a jedno vítězství
získala I.Werth na NISSAN ANTHONY FRH.

Sportovní
kalendáﬁ
9.10.
9.10.
9.10.
9.10.
11.10.
11.-12.10.
16.-17.10.
16.10.
16.10.
16.10.
17.10.
22.-24.10.
30.10.
30.10.
6.11.

Praha-Gabrielka
Z,ZL,L
Kolín
Z,ZL,L
Cheb-Háje
Z,ZL
Opava Kateřinky
Z,ZL,L
Všechlapy
Z,ZL,L
Kladno
ZL,L,S
Hořovice
ZM,Z,ZL,L,S, PREM.ST
Kolesa
ZL,L terénní
Frýdek-Místek
V
Valtice
60
Hustířany
Z,ZL
Svinčice hala
L,S,ST,T
Albertovec hala
Z,ZL,L,S
Kozolupy
100
Albertovec hala ZL,L,S,ST

Podzimní cena
Baníku Ostrava
Podzim, alespoň názvem závodů, přišel
do areálu Baníku Ostrava ve Staré Bělé
26. září. Tradičně velký zájem soutěžících
demonstruje 330 startů. Hlavní soutěží byla
Podzimní cena (dvoukolové -L-), do jejíhož
druhého kola postoupilo 24 dvojic. Nejlépe
si vedli dva bezchybní Jiří Hruška
s CALETTO ČSAD OPAVA (Opava Kateřinky) a domácí Ladislav Masár s MGT
DIAS. Lepší čas přinesl prvenství opavské
dvojici. Třetí příčku získala s pouhým 0,25
tr. bodem letošní mistryně ČR Lada Vítková s CIVIKEM (Steally Vítková).
-jge-

Kladrubáci v Hesensku
Své přítomnosti v Německu využil
Národní hřebčín i k propagaci starokladrubské krve jinou než sportovní činností, a ve
dnech 22., 26. září a 3. října se šestispřeží
vedené P. Vozábem stalo ozdobou chovatelských dní hřebčína v Dillenburgu.

Jindra a Tóth
V souboj Jaroslava Jindry (Sp. Poříčí)
a Zoltána Tótha (Žďár nad Sázavou) se
změnily soutěže ve dnech 18.-19. září,
které pořádal Moravan Brno. V sobotním
-L- si prvé vítězství na své konto připsal
J. Jindra v sedle COWLEY KENTAUR.
V neděli pak opět v -L- pokračoval ve vítězném tažení hned dvakrát v sedlech KELLY
a RAMBELLA, když na třetím místě skončil
Z. Tóth se SONGEM.
V následujícím -S- se role vyměnily
a dvě první místa obsadil Z. Tóth s RAQUEL
a SONG před J. Jindrou na COWLEY
KENTAUR.
Závěrečné -ST- potvrdilo letošní formu
J. Jindry a vítězstvím s PRINC CONDÉ
završil úspěšné účinkování v moravské
metropoli. I zde mu na třetím místě sekundoval Z. Tóth s RAQUEL, ale tentokrát se
mezi tyto dva jezdce vklínil ještě tlumačovský P. Eim a PORTER.
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P. Humplík - MANDY CIMINGA

-jge-

Na Fieracavalli
zadarmo
Organizátoři nejstarší výstavy koní Fieracavalli ve Veroně přichystali letos pro
návštěvníky 101. ročníku mezinárodní přehlídky koní zajímavou nabídku. Volný vstup
všem skupinám návštěvníků, kteří jsou
členy jakéhokoliv jezdeckého klubu kdekoliv na světě. Veletrh se koná ve dnech 11.14. listopadu a formulář pro předběžnou
registraci, určenou pro zahraniční návštěvníky, i všechny další informace můžete získat na adrese českého zástupce veletrhu:
MQI Omnimedia Praha s.r.o. - D. Sazimová, Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel.:
02/21107400, fax: 02/21107110, e-mail:
d.sazimova@omnimedia.cz

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

Francie opět
nejlepší
Přes trvající hegemonii Německa v jezdeckém sportu se Francii,
po loňském prvenství, opět podařilo ve finále Samsung Nations
Trophy tohoto světového giganta
porazit.
Do finále prestižní soutěže
národních týmů, které tentokrát
pořádalo 25. září Španělsko v Gijonu, postoupilo řádně šest týmů.
Vedle vítězné Francie to bylo
Německo, Švýcarsko, USA, Itálie
a Belgie. Divokou kartu získalo
pochopitelně pořadatelské Španělsko a překvapivě Bulharsko. To přijelo do Španělska z čerstvým
pohárovým prvenstvím při CSIO
Sofie, kde jim však konkurovali
pouze jezdci Turecka a Rumunska
Francie přijela do Gijonu v nejsilnější sestavě, ve které nechyběla
ani čerstvá mistryně Evropy
A. Ledermann s ROCHET M.
Vedle ní se ve francouzských barvách objevili M. Robert (AULETO),
X. Caumont (BALADINE DU MESNIL) a T. Pomel (THOR DES CHAINES). SRN reprezentovali vedle
bratří Beerbaumů (LADY WEINGARD a NERON DE LA TOURELLE) ještě Ch. Ahlmann (ABC
CHARLESTON) a H. Hetzel (ZODIAC). V letošní kvalifikaci dlouhodobě vedoucí Švýcarsko vyslalo také
své nejlepší a vedle W. Meligera
s CALVARO V to byla L. McNaught
(DULT), M. Fuchs (TINKAAS BOY)
a U.Fah (PERSHING). Tým USA
zdobila N. Garson na RHYTMICAL,
v týmu Belgie nechyběl L. Philip-

paerts s RBG NURA a italskou
ekipu vedl J. Smith s LORO PIANO
LUX. Bulharský tým přijel do Španělska se svými mezinárodními
zástupci G. Orschelem a S. McIntoschem, které doplnili R. Raitchev
a K. Nedeltchev.
Již prvé kolo naznačilo, že se
bude opakovat loňský souboj mezi
týmy SRN a Francie, když Německo bylo s 8 tr. body o 0,25 tr. bodu
lepší než Francie. Průběh prvého
kola ukázal velkou vyrovnanost
francouzského družstva. Mezi šest
finalistů postoupilo s 25,75 body
i domácí Španělsko a v prvém kole
vypadly Belgie (28) a Bulharsko
(32,25), ve kterém byl již letos po
několikáté nejlepší R. Raitchev
s PREMIER CRU s 5 tr. body. Na
třetím místě po prvním kole byla
Itálie před celky Švýcarska a USA.
Druhé kolo přineslo těsné vítězství obhájci titulu Francii (16,25)
o jediný bod před celkem Německa
(17,25). V něm však absolutorium
patří M. Beerbaumovi s LADY
WEINGARD, kteří dokázali předvést
jako jediní dvě bezchybná kola.
Po 20 bodech Itálie (5. místo) se
ze třetího místa radovali Švýcaři
(20) před USA (24). Španělsko
skončilo s 50,5 body šesté.
V termínu finále však již naplno
běžel nový ročník Samsung Trophy. Po dvou kolech při CSIO Linz
a CSIO Záhřeb vedou soutěž Italové před Švýcary a Němci.
V Záhřebu si nejlépe vedl tým
Německa, který zvítězil před
Irskem a Švýcarskem. Německo
získalo i vítězství ve Velké ceně. Tu
po bezchybném rozeskakování
vyhrál R. Bayha na ATRAKTION
lepším časem před Chorvatem

W. Steinem (LAUREEN) a Polákem G. Kubiakem (ORKISZ).
Ročník Samsung Nations Trophy má letos na pořadu celkem 29
závodů. Po athénském CSIO
(30.9.-3.10) se stěhují Poháry národů za moře do Toronta, Washingtonu a Osaky. V roce 2000 zahajuje
soutěž tradičně La Baule (5.-8.5.).
V soutěži je zahrnuto i CSIO
Praha, které je plánováno na 14.17. září a finále roku 2000 bude
uprostřed října v Římě.

Ze světa
● Velkou cenu Linze (16.-19.
září) vyhrál po dvou rozeskakováních R. Arioldi na PARIKA DE LA
LOGGIA před K. M. Prudent (BELLADONNA) z USA a svým týmovým kolegou A. Bologni (IRON).
● CCI*** v Blenheimu (9.-12. 9.)
získal Francouz F. Bourny na MALLARD’S TREAT před K. Vinoski OVER THE LIMIT (USA) a M. Toddem - JUST A MISSION (NZL).
● CCI** Luhmühlen (16.-19.9.)
získala Němka I. Klimke na ROBINSON CONCORD před A. Hoy
(RINGWOOD COCKATOO) z
Austrálie. Soutěž skončila smutně
pro A. Dibowskeho a následně i pro
příznivce českého koně ČEJENA.
Ten po prodeji do SRN startoval
pod tímto jezdcem a při špatném
doskoku na třetí překážce od konce
crosu si přetrhl šlachu a musel být
utracen.
● 20. výroční PSI aukce skokových a drezúrních koní U. Kaselmanna a P. Schockemöhleho se
koná ve dnech 27.-28. listopadu
v Ankumu.
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Klatovy 4.9. -ZM- děti (5) 1. Fujanová HANIBAL (K+K), -Z- koně 1.a2.rokem (29) 1.
Vácha - GLORIE (Placatková), -ZL- (45) 1.
Kozová - HANIBAL (K+K), -L- (23) 1. Badalová - KOKETA (Hluboká), 2. Kubošová KORIDA, 3. Štětina - LOVEN (oba Klatovy),
Malá cena Klatov -ZL+L- (26)1. Štětina LOVEN, 2. Smaha - CUGETA (Smaha), 3.
Kubošová - KORIDA (Klatovy), okresní přebor sen. -ZL+L- (6) 1. . Kubošová - KORIDA
(Klatovy).
Ptice 18.9. -ZM- 4l. (13) 1. Havlíčková ŠIFRA (Ptice), dvouf.sk. 100/110 (52) 1.
Zbuzková - AILIF (Beroun), -ZL- (35) 1.
Chdáčková - SAFÍR (Hořovice), -L- (12) 1.
Bečka - AŠANT (Gabrielka), 2. Pažoudka SIRIUS (Bakov), 3. Žák - JURÁŠEK (TGM
Hektor).
Březnice 18.9. dvouf.sk. 100/100
děti,jun. 1. Novotná - PROTEST (Březnice),
koně 1. rokem 1. Placáková - KATKA (Březnice), terénní -Z- 1. Szieklík - KARENA (Žilkovice), terénní -ZL- 1. Kostková - ARABELA
(Březnice).
Moravan Brno 18.-19. 9. -Z- (32) 1. Samcová - SANTIAGO (Panská Lícha), -ZL- (40)
1. Samcová - FERNANDO (Panská Lícha),L- (32) 1. Jindra - COWLEY KENTAUR (Poříčí), 2. Kvardová - FANA (Panská Lícha), 3.
Tretera - RONA (Tretera), -S- (16) 1. Pomichálková - ROANA ONDULINE (Bohdaneč),
2. Jindra - PRINC CONDE (Sp.Poříčí), 3.
Tretera - RONA (Tretera), -ZL- (16) 1. Vahal
- REAL (Mahu), -L- (31) 1. Jindra - KELLY, 2.
Jindra - RAMBELLA (Sp.Poříčí), 3. Toth SONG (Žďár), -S- (13) 1. Toth - RAQUEL, 2.
Toth - SONG (Žďár), 3. Jindra - COWLEY
KENTAUR (Sp.Poříčí), -ST- (13) 1. Jindra PRIC CONDE (Sp. Poříčí), 2. Eim - PORTER
(Tlumačov), 3. Toth - RAQUEL (Žďár).
Olšany drez. -Z- děti,jun. (11) 1. Strmisková - ZANY (Kometa Brno), ost. 1. Vojáčková KORAL (Pegas Brno), -L- děti,jun. (11) 1.
Sigismondi - EXKALIBUR (Žabčice), ostat.
(13) 1. Jeřábková - ARIADNA (Havl. Brod), JU-97- (10) 1. Jeřábková - ORI (Havl. Brod),
-JU 93- (14) 1. Dvořáčková - ORINOKO
(VORS Ostrava), -YU-93- (8) 1. Jeřábková ORI (Havl. Brod), 2. Koblížková - ARIE (Hlinovská), 3. Charvátová - SAM (Panská
Lícha), -Kür S- (7) 1. Charvátová - SAM
(Panská Lícha), 2. Koblížková - ARIE (Hlinovská), 3. Kružíková - PRINT (Certa Brno).
Praha - Orion 25.9. drez. -Z- ml.jezdci,
jun. (13) 1. Stružka - MONTREA (Hostivař), Z- sen. (17) 1. Wallinger - PICCASO (Tursko).
Nebanice 25.9.-Z- (14) 1. Kadlecová BALADA (Cheb), drez. -Z- (14) 1. Duchoňová
- ARON (Chomutov), -Z- koně 1.a2. rokem
(31) 1. Žižka - LUCIFER (Stráž), -ZL- (28) 1.
Poláchová - HAMMOND (Děpoltovice),
Oblastní přebor dětí skok -Z- + drez. -Z- 1.
Kadlecová - FIALKA (Cheb).
Moravany u Brna 25.-26. 9. drez. -Z- (12)
. Ruszová - CAREVNA (Albert.), -JU-93- 1.
Koblížková - AURELIÁN (Hlinovská), -JU-97(15) 1. Koblížková - ÁRIE (Hlinovská), -L(13) 1. Koblížková - AURELIÁN (Hlinovská), JJ-97- (9) 1. Charvátová - DREAM DANCER,
2. Charvátová - SAM (Panská Lícha), 3. Koblížková - ARIE (Hlinovská), -SG- (8) 1. Charvátová - DREAM DANCER, 2. Charvátová SAM (Panská Lícha), 3. Leitnerová - ATAMAN (Pegas Brno).
Ostrava 26.9. -Z- děti, jun. (27) 1. Gladišová - ROŠADA A (Gladiš), ostat. (46) 1.
Míček - ARIE (Beskyd Dobrá), -ZL- děti, jun.
(25) 1. Gladišová - ROŠADA A (Gladiš),
ostat. 1. odd. (36) 1. Šipoš - SULIKA (Bukanýr Orlová), 2.odd. (27) 1. Masár - MGT
DIAS (MGT), -L- (30) 1. Lamich - SKAZKA
HAGEMANN (Op.Kat.), 2. Masár - MGT
DIAS (MGT), 3. Gladišová - AMARCORD
(Gladiš), -Z- děti,jun (18) 1. Arabaszová STORY (Baník), ostat. (32) 1. Petřivalská SLAVOMÍRA (Velká Polom), -ZL- děti, jun.
(15) 1. Višinková - CHARLIE (Albert.), ostat.
(46) 1. Hruška - HAGEMANN RWANDA
(Op.Kat.), Podzimní cena -L+L- (28) 1. Hruška - CALETTA ČSAD OPAVA (Op.Kat.), 2.
Masár - MGT DIAS (MGT), 3. Vítková - CIVIK
(Steally Vítková).
Opava 2.-3.9. Memoriál E. Režnara
stupň.obt. do 120 (36) 1. Hruška - RWANDA HAGEMAN (Op.Kat.), dvouf.sk. 120/130
(21) 1. Šoupal - ČERAS (I.SPZ Pardubice),
2. Chelberg - FREZKA (Žižka), 3. Urbanský HURIKÁN (Tom holding), -L- (46) 1. Humplík
- MANDY CIMINGA, 2. Hruška - RAMIR
FERRAM (oba Op.Kat.), 3. Olšák - FLORETTE (Mustang Havířov), -S- (42) 1. Skřivan MISS ORLING (Manon), 2. Hruška - RAMIR
FERRAM (Op.Kat.), 3. Hošák - GRANDINA
C (Mustang Havířov), -S- (49) 1. Housa FESTA (Seco), 2. Skřivan - MISS ORLING
(Manon), 3. Doležal - ASHLEY (Sparta
s.r.o.), Memoriál E. Režnara -S+ST- (21) 1.
Doležal ASHLEY (Sparta s.r.o.), 2. Navrátil CRAZY BOY (Bost), 3. Skřivan - MISS
ORLING (Manon), 4. ex equo Navrátil QUENTA (Bost), Lamich - CREDIT
(Op.Kat.), -ST- (23) 1. Voksa - BLACK (Tarpan), 2. Poláková - CAROL (Sp.Poříčí), 3.
Doležal - ASHLEY (Sparta s.r.o.).

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA!!!
JEDNU SEZONU POUÎÍVAN¯
SKOKOV¯ MATERIÁL
ZA V¯PRODEJNÍ CENY.
NABÍDKA TRVÁ
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
Masarykova 518/4a, 460 01 Liberec

Národní hřebčín
v Kladrubech nad Labem

Milada Barešová

tel.: 0436/382 284

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

CN

zve jezdce a chovatele

v pátek 15. října 1999
na soustředěný prodej
teplokrevných koní vlastního chovu.
Nabídnuto bude zhruba 40 koní od 3 let stáří v různém stupni
výcviku pro sport, rekreaci i chov.
Koně budou předvedeni na ruce v 8.30 a ve volnosti v 10.00 hodin.

Další podle zájmu klientů. Ceny dohodou.

Inzerce
Informace pro inzerenty:
Cena za řádkovou inzerci je 100 Kč za jeden řádek A4 + 22%
DPH, cena za rámečkovou inzerci je 29 Kč za 1 cm2 + 22%
DPH.
● Ustájím koně poblíž Prahy, krásné prostředí. Tel.:
0314/589 155.
● Sháním sponzora či společníka k dobudování jezd. areálu,
možná i velká hala. Tel.: 0314/589 155.
● Prodám Avii na přepravu koní. Tel.: 0314/589 155.

● 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

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

JEZDECKÉ A WESTERNOVÉ POT¤EBY
GALERIE A VETE·NICTVÍ

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

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

ZÁSILKOVÝ PRODEJ
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 Kč na dobírku neúčtujeme poštovné
Garantujeme vrácení peněz nebo výměnu zboží

®

ANKA

PREMIUM QUALITY
D O G A N D C AT F O O D

ŠPIČKOVÁ
GRANULOVANÁ KRMIVA
PRO PSY A KOČKY
Výhradní registrovaný dovozce:
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