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1. mistrovství âR v paradrezúﬁe
Na začátku bylo možná plno pochybností a nedůvěřivosti. Přípravy provázelo
i nepochopení a nedohody. Spolu s tím
však naštěstí ještě více entuziasmu
a vstřícnosti. Tak je to téměř vždy, když se
rodí něco zcela nového a většinou něco
zcela výjimečného. Zda počátkem takové
výjimečnosti bude právě 1. mistrovství ČR
v paradrezúře ukáže budoucnost, v každém případě však sobota 16. října znamená výrazný mezník v dějinách českého jezdeckého sportu. Po téměř desetiletí práce
České hiporehabilitační společnosti byly
sklizeny první sportovní plody a jezdecký
sport handicapovaných jezdců dostal první
český šampionát.
Možná se bude někomu zdát úvod referátu z mistrovství handicapovaných jezdců
příliš nadnesený, věřím však, že všichni ti
z vás, kteří se chladnou sobotu 16. října
dostavili do zámeckého areálu v Praze Ctěnicích, vědí své.
Když se v hlavě filmové řežisérky Judity
Křížové zrodil nápad uspořádat šampionát
handicapovaných jezdců, sama možná
netušila, na jak úrodnou půdu nápad
padne. Velmi rychle získal podporu v Klubu
Kvítek a její předsedkyni Jany Zenklové
stejně tak jako Haliny Šebesťákové. Tato
trojice se pak stala hlavní hybnou silou celé
akce a podařilo se jí pro tuto myšlenku získat i štědré mecenáše.

Komise pro sport handicapovaných jezdců vyvíjí již několik let značné úsilí při navazování mezinárodních kontaktů a tak byla
pro účast v Praze získána i mezinárodní
rozhodčí Waweney Luke z Velké Británie.
Čestného ředitelství závodů se ujal Ladislav Smoljak, který svoji úlohu pojal zcela
pracovně, a tak se dalo tušit, že handicapovaní jezdci s pomocí všech těchto důležitých osobností osloví širokou veřejnost.
Jakkoliv byla všechna tato známá jména
pro zdar celé akce důležitá, nejdůležitější
bylo, že v České republice disponujeme
tak širokým spektrem kvalitních hiporehabilitačních pracovníků, kteří se neokázale
a skromně, ale současně i vysoce odborně
věnují nejen samotné hiporehabilitaci,
ale stále více i sportu handicapovaných
jezdců.
A tak se mohli, především díky jim, do
Prahy sjet zástupci devíti klubů, kteří startovali ve třech kategoriích podle úrovně
handicapu.
Jak divákům prozradila Mudr. J. Kulichová, v národním sportu jsou jezdci rozděleni
do pěti handicapových kategorií a o jejich
zařazení rozhoduje lékař. Ve Ctěnicích se
jezdilo v kategorii G1 v kroku, G2 v kroku
a klusu a G3 v kroku, klusu a ve cvalu.
Soutěžící jezdili podle čtených úloh IPEC
a podle mezinárodních pravidel IPEC.
Hlavní rozhodčí byla právě W. Luke, které
asistoval J. Formandl
a M. Fráterová. paní
Waweney Luke nám
také odpověděla na
několik otázek:
Paní Luke, pro většinu našich čtenářů
bude setkání s paradrezúrou docela nové.
Můžete nám něco prozradit o současném
stavu tohoto sportovního odvětví ve světě?
„Paradrezúra patří
dnes již téměř standardně do rodiny parasportů
a také směřuje na paraolympijské hry do Sydney. Vedle tradičně hipologicky silného Německa
je v tomto sportu velice
daleko např.: Dánsko,
kde byl letos i světový
šampionát v paradrezúTrojice hlavních organizátorek: (zprava) H. Šebesťáková, ře, ale určitě i Velká Británie či např. Izrael. To
J. Zenklová a J. Křížová. Spolu s W. Luke

Při dekorování nechyběli ani J. Vávra a
I. Pilip stejně jako v případě K. Kupkové
jsou současně i místa, kde jsem doposud
sbírala mezinárodní zkušenosti při rozhodování paradrezúry. Jinak jsem národní
britskou drezúrní rozhodčí a u nás v Británii
není možné, aby se rozhodčím paradrezúry
stal někdo bez zkušeností rozhodování
drezúry.“
Včera jste se zúčastnila i treninku
našich parasportovců. Jak hodnotíte
jejich úroveň?
„Byla jsem velmi mile překvapena nejen
počtem startujících, ale současně jejich
úrovní. To vše svědčí o kvalitní práci vašich
trenérů a instruktorů a myslím, že není
daleko doba, kdy budete moci změřit síly
i na mezinárodní úrovni. Do OH 2000
v Sydney to již asi nebude, ale na evropskou úroveň by si mohli vaši jezdci troufnout již velmi brzy. Stejně jako v klasické
drezúře i v paradrezúře je potřeba klást
důraz na ovladatelnost koně a schopnost
jezdce koně správně předvést. Současně
je však důležité nezapomínat na terapeu(Pokračování na str. 2)
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1. mistrovství ČR v paradrezúře
(Dokončení ze str. 1)

(ROBERT) z Kvítku a M. Mlčkovským
(ALMAZ) z TJ Orion Praha.
Druhou mistryní ČR, tentokrát v kategorii
G2 jezdců pohybujících se i v klusu stala
K. Kupková na koni PALKA z Handicap
klub Pamír, která jen těsně zvítězila před
E. Hnízdilovou na MIKOL z Nemocnice
v Třebíči. Třetí příčka patřila M. Šípové
s LUCASEM z klubu Bucephalos.
Poslední kategorie jezdců pohybujících
se v kroku, klusu a ve cvalu měla jen dva
účastníky z Nero Březník a titul získal
L. Nevrkla - PRINC
před J. Mitrocim na
CONTOR FUGÉ.
Před slavnostním
vyhlášením vítězů
a odměněním i všech
účastníků soutěží
zpestřila odpoledne
jezdecká soutěž známých
osobností,
když proti sobě
v kombinované soutěži ve skocích
a běhu, nastoupili
J. Vávra, I. Pilip a
S. Nálepková. Před
nimi však již pohodu
chladného odpoledne podpořilo vokální
kvarteto The Swings.
Slavnostní závěr
odpoledne s vyhlášeLadislav Smoljak byl jako čestný ředitel přítomen po celou dobu ním výsledků a dekokonání 1. Mistrovství handicapovaných jezdců v paradrezúře a čas rací jezdců byl pak
si našel i na rozhovor s předsedou hiporehabilitační společnosti krásnou tečkou za
příjemným sportovJ. Dudkem
tický efekt jezdecké aktivity, která je nejdůležitějším motivem.“
A pak již začaly boje o mistrovské tituly.
Po úvodní -Z- drezúře, která byla určena
pro seznámení koní s prostředím, a dětských hrách jezdců pražského Klubu Kvítek, nastoupila skupina G1. V kategorii
jezdců kteří předváděli krokovou úlohu si
nejlépe vedla M. Vacová na klisně ASIA
z Piafy Vyškov před Z. Velebovou

Česká republika ve Wiener-Neustadt
Česká reprezentace zahájila zimní sezónu reprezentačním zájezdem na prestižní
CSI-B v rakouském Wiener-Neustadtu ve
dnech 7.-9. října. Zatímco slovenská reprezentace již halový konkúr zhruba 40 km za
Vídní dobře zná, Česká republika zde byla
poprvé. Proto možná naše reprezentanty
překvapila vysoká úroveň soutěží, které
patří v Rakousku k velmi ceněným a v podstatě se zde odehrávají kvalifikace na
CSI-A ve vídeňské Stadthalle.
Halovou sezónu zde zahájila trojice
J. Skřivan (LABE JEFF, LABE JAMES),
J. Jindra (SIRAH, MANA KENTAUR)
a nováček reprezentace M. Šoupal
(ALOIS, GRANA ARGENTINA).
Pro jezdce a koně byly připraveny tři
úrovně soutěží. Soutěže pro mladé koně
do šesti let (ALOIS, MANA KENTAUR)
z kvalifikacemi do 125cm a finálem 130cm,
Malá túra s kvalifikacemi 135cm a finálem
140 a Velká túra 145 a 150cm.
Účast jezdců ze západní Evropy byla
tradičně vysoká v čele s rakouskou špičkou
včetně H. Simona. Slovensko zastupovala
dvojice jezdců v čele se Š. Necelou, když
další část reprezentace odcestovala po
letech na mezinárodní závody do Lybie (viz
Jako za starých časů).
Soutěže nezastihly v nejlepší formě koně
J. Skřivana. LABE JEFF ve Velké túře
i LABE JAMES v Malé sice předváděli plynulé parkúry, ovšem většinou s více chybami. J. Skřivan tak ani s jedním z koní nepostoupil mezi nejlepších čtyřicet do finále.
Finále minulo i SIRAH J. Jindry, i když ta
mu byla velmi blízko. Po velmi dobrých
výkonech v obou kvalifikacích, kdy jednou
byl na dosah ruky i bezchybný výsledek, se
umístila celkově na 42. místě.

Do finále Malé túry postoupil jedině
M. Šoupal, který tak při své reprezentační
premiéře podával velmi dobré výkony.
V zahajovací soutěži i obou kvalifikacích do
135cm dokončil vždy s jedinou chybou
a celkové 22. místo mezi přibližně stovkou
startujících je pro něho jistě velmi povzbuzující. V samotném finále, navíc v halovém
prostředí, které bylo určitě tím nejtěžším co
dosud M. Šoupal absolvoval, zapracovaly
jistě i nervy. Uzavřený kruh a dvě chyby
v závěrečné části soutěže znamenaly celkové 32. místo.
Do nedělního finále se M. Šoupal probojoval i z šestiletým ALOISEM, stejně jako
J. Jindra s MANA KENTAUR. Oba postoupili cca z 20. pozice, když ALOIS absolvoval kvalifikace opět vždy jen s jedním shozením a MANA KENTAUR jednou postoupila i do rozeskakování. Oba naši mladí
koně se výkonnostně shodli a po chybě na
posledním skoku skončil ALOIS na 12.
a MANA KENTAUR na 13.místě.
O dojmy ze svého prvého reprezentačního vystoupení jsme požádali M. Šoupala:
„S výkony koní jsem celkem spokojený
a moje chyby pramenily vždy spíše z nervozity. Ta byla hlavně zpočátku velká, protože slavnými jmény se to v Rakousku jen
hemžilo. Parkúry byly velmi technicky
náročné a mohu jen potvrdit, že do 145cm
znamená v Evropě český těžký -T- parkúr.
Naopak soutěže pro šestileté koně byly
velmi korektní a pořadatelé se k mladým
koním chovali velmi ohleduplně. O tom
svědčí i skutečnost, že pro ně byla již čtvrteční zahajovací soutěž kvalifikací
a v sobotu před finálem měli šestiletí volno.
Za ČR však určitě nejlépe vystoupila
SIRAH, která překonala obě náročné kvali-
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L. Nevrkla přijímá gratulaci od britské rozhodčí W. Luke
ním odpolednem. Možná jsem v té chvíli
nebyl sám, kdo si po delší době uvědomil
pravý smysl jezdeckého sportu, na který
jsme možná pod nánosem výkonnosti
poněkud zapomněli. Čistá radost z toho, že
se díky koním stali z lidí jezdci.
C. Neumann
fikace naprosto perfektně a jen malý kousek štěstí ji chyběl k velmi dobrým umístěním. Největším překvapením pro mě bylo,
že i když byly kursy i skoky velmi náročné,
koně se s nimi nakonec vyrovnali až nečekaně dobře. Vůbec nejtěžší byla první kvalifikace, po které pořadatelé poněkud ubrali, ale vždy byly zachovány maximální rozměrové možnosti.“

CSIO v Poděbradech
VV ČJF rozhodl o pořadateli českého
CSIO roku 2000. Bude jím akciová společnost Lázně Poděbrady. Výkonný výbor,
který byl pověřen Radou ČJF rozhodnout
v této otázce, požádal přesto členy Rady
o vyjádření mínění k pořadatelství, kde
proti sobě stáli žadatelé z Poděbrad a společnost Sparta s.r.o. Chotýšany. Na základě jasného příklonu členů Rady ČJF
k pořadateli Lázně Poděbrady a.s., rozhodl
Výkonný výbor , že CSIO 2000 se bude
konat v Poděbradech. Tato skutečnost je
také oznámena FEI.

Jako za starých časů
V Lybii se opět soutěží ve skákání a státní režim opět pozval jezdce z celé Evropy
na bohatě dotovaný skokový konkúr. Stejně jako v minulosti, kdy naše státy spojovala stejná ideologie, lybijská strana nesla
veškeré náklady včetně letecké přepravy
koní, startovného i pobytu v zemi. Proč
nebyla pozvána i naše federace netušíme,
ale Slovensko se letošního konkúru v Tripolis (7.-9.10.) zúčastnilo v čele s J. Hanulayem. Podle dostupných zpráv zde
J. Hanulay zvítězil ve dvou rámcových soutěžích a ve Velké ceně byl třetí, když zvítězil irský jezdec Flying.

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Svinčice plné drezúry
ci ČR dvanáctku nejlepších, z které tradičně ne všichni byli schopni do Svinčic dorazit a tak se ke slovu dostali i náhradníci
a po nich dokonce i další zájemci. V každém případě kvóta 12 koní byla naplněna.
Ve skupině St. Georg startovala pětice
jezdců a ve skupině FEI testu sedm dvojic.
Úvod patřil ještě
našim rozhodčím, kteří
ohodnotili jako nejlepší
v St. Georg Š Charvátovou (DREAM DANCER)
z Panské Líchy, stejně
jako ve FEI testu se
SAMem.
V oficiální soutěži, ve
které budou výsledky
našich jezdců porovnávány z jezdci ze Slovinska, Maďarska (již proběhlo) a dále pak Litvy,
Lotyšska, Běloruska
a Ruska, si ve skupině
FEI test očima zahraničních rozhodčích nejlépe
vedla se značným
náskokem A. Titová
(REITING) z Třeboně
před Š. Charvátovou
(SAM) a M. Kružíkovou
(PRINT).
Ve skupině St. Georg
byla nejlépe hodnocena
Š. Charvátová s DREAM
DANCER před A. Henriksen (KAMIR) ze Žižky
Svinčice jsou příjemným místem pro práci s koňmi. Ve dnech Praha a B. Leitnerovou
13.-14. října to poznali i drezúrní rozhodčí J. Meersmans A T A M A N . D r u ž s t v o
(vlevo) a Ch. Carde (vpravo), stejně jako manažer drezúrní reprezentující ČR bylo
komise Z. Beneš.
složeno ze čtveřice
Š. Charvátová (DREAM
DANCER), B. Leitnerová (ATAMAN),
Jean Meersmans. Oba rozhodčí patří
M. Kružíková (PRINT) a Š. Koblížková
k elitě ve svých zemích. Belgický meziná(AURELIÁN).
rodní rozhodčí je členem organizační skupiNa to jak dopadnou naši jezdci v porovny pro pořadatelství belgických drezúrních
nání z ostatními si musíme počkat na
soutěží a za sebou má i krátkou jezdeckou
konec října, kdy skončí dvojice rozhodčích
kariéru. Ch. Carde byl v letech 1985 - 89
svoji východoevropskou anabázi v Rusku.
národním trenérem Francie v drezúře a za
To, že byli všichni zúčastnění s prací ve
sebou má i jezdecké zkušenosti z Cadre
Svinčicích spokojeni a že opět jen velmi
Noir ze Saumuru. Stejně jako J. Meersmálo zájemců využilo příležitosti k zisku
mans i on je mezinárodním rozhodčím.
nových poznání, víme již nyní.
Drezúrní komise vybrala pro reprezentaJiž třetí ročník soutěže FEI World Dressage Challenge v ČR hostily tentokrát
severočeské Svinčice. Vedle dvanáctky
drezúrních jezdců dorazili do Svinčic
i vedoucí organizátoři Z. Beneš, V. Kadlecová a E. Nesňalová, ale hlavně odborníci
z FEI Francouz Christian Carde a Belgičan

Jindra ve formě
Dobrou sezónu má za sebou J. Jindra
ze Spáleného Poříčí. Nejenže letos předváděl nejvyrovnanější výkony při reprezentačních výjezdech, ale do stáje Schneider
ve Spáleném Poříčí odvezl nejeden cenný
vavřín z domácích kolbišť. Stejně tomu bylo
i ve dnech 16.-17. října při jezdeckých
závodech v Hořovicích, kdy se mu dařilo
jak v sedlech mladých koní, a stejně tak
dobře zakončil sezónu na otevřených kolbištích i v hlavní soutěži se zkušeným
a letos i mezinárodně prověřeným PRINZ
CONDE. Hlavní soutěži však předcházelo
skákání do 130cm, ve kterém se do rozeskakování probojovalo šest dvojic. J. Jindra zde byl se dvěma koňmi, ale nakonec
se musel sklonit před domácí J. Opatrnou
s LIPANEM.
K závěrečnému -ST- nastoupilo 14 jezdců a bezchybně se se základním parkúrem
vypořádaly tři dvojice. Spolu s J. Jindrou
(PRINZ CONDE) to byl i J. Hatla (PRATER) a L. Poláková (CAROLL). Jediný
J. Jindra předvedl nulu i v rozeskakování
a odvezl si tak poslední letošní vítězství na
otevřeném kolbišti.

Jitka Opatrná a LIPAN se v Kladně rozeskakovali o konečné vítězství, ale vítězství
se dočkali až o týden později na domácím
kolbišti

-3-

Výsledkový pokus
Doufáme, že alespoň někteří z vás
nezapomněli na naše jarní snažení
s počítačovým přehledem výsledků
s názvem Výsledkový pokus. Naše
snaha prošla určitými stádii vývoje na
jehož konci je dohoda s ČJF. V té VV
ČJF vyslovil souhlas s tvorbou této
databáze v případě, že na ní nebude
profitováno. Na základě této dohody
bylo rozhodnuto, že výsledková databáze bude zveřejněna na internetu,
který je nyní poskytován uživatelům
zcela zdarma. Po našich současných
zkušenostech, které potvrdily určitou
skepsi ohledně zisku výsledkových listin bude, doufejme již velmi brzy, to co
se nám podařilo nashromáždit, zveřejněno. I když se nebude zdaleka jednat
o kompletní výsledkovou sestavu již
nyní můžeme nabídnout zhruba 30 000
výsledků roku 1998 a 99, které poskytnou spíše než kompletní statistiku určitý
výhled jak bychom si výsledkovou databázi v budoucnosti představovali. Doufejme, že jedním z konečných efektů
bude i snaha všech pořadatelů o to,
aby se i jejich výsledkové listiny na
internetu objevily.
-redakce-

KRIS do SRN
Stáj Bost B. Starnovského, která disponuje výbornými koňmi v čele s fenomenálním KRIS KENTAUR, není ještě v hledání
pravého místa k usídlení hotova. Po epizodě v Mělníku, která přinesla pro ČR výborné umístění Z. Zelinkové na ME ve Švýcarsku, se nyní jezdcem číslo jedna stále více
stává T. Navrátil. I když Z. Zelinková se
v sedle KRIS KENTAURa objeví i v halových soutěžích ve Svinčicích a Nové Americe, prozradil nám B. Starnovský, že další
cesta KRISE povede téměř jistě do SRN.
Zatím jen naznačme, že v zorném poli
stáje BOST je stáj snad té největší světové
prestiže. Zatím je vše v jednání, ale za čtrnáct dní již budeme moudřejší.

Podzimní Kladno
Velmi dobrou úroveň měly soutěže na
kladenském kolbišti , které ve dnech 9.-10.
října uspořádal Stáj Poncar a TJ Sokol
Kladno.
Na závěr každého dne dvoudenních
závodů čekala na diváky soutěž ve skoku
úrovně -S-, s překvapivě dobrou úrovní.
Anežka Tůmová připravila jezdcům soutěže na vysoké úrovni. V sobotním vyvrcholení viděli diváci tři bezchybné výkony.
Vedle dvojnásobné nuly J. Pecháčka
s FINN KOREOU a MORNING STAR
STING to byl i L. Vondráček s NELSON ze
stáje Tarpan s.r.o. Ten se také nakonec,
díky nejlepšímu času, stal vítězem sobotní
závěrečné soutěže.
V neděli nastoupilo ke druhému -S- 14
dvojic. Opět se do rozeskakování dostal
J. Pecháček, tentokrát s FINN VAL. Spolu
s ním to byli ještě hořovičtí R. Drahota
(JAZA) a J. Opatrná (LIPAN) a M. Sloup
(VENETO) z Lysé nad Labem. Vítězem se
nakonec stal R. Drahota před M. Sloupem
a J. Opatrnou.
Dodejme jen, že středisko Sokola Kladno, které je v současnosti v dlouhodobém
pronájmu stáje Poncar, prochází postupnou rekonstrukcí. Noví nájemci stájí se
netají vysokými ambicemi a díky podpoře
města není zcela nereálné i uspořádání
velkých národních soutěží.

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Česko-slovenské mistrovství
Na pozvání JK Slávia Košice, který byl
pořadatelem slovenského šampionátu ve
voltiži, se na Slovensko vypravili i zástupci
tří českých klubů: Slovanu Frenštát, Lucky
Drásov a Voltiž Tlumačov.

Čs. voltižní ekipa v Košicích

Nejlepší voltižní cvičenci Slovenska i ČR
tak mohli změřit síly na skutečně reprezentativní úrovni. V konkurenci devíti skupin se
jediné české družstvo z TJ Lucky Drásov
umístilo na 3. místě za SOUp Šaľa a UVL
Košice.
V soutěži žen se drásovským také dařilo a M.
Gruzová se umístila za
E. Draveckou a K. Špirkovou také na třetí, a její
stájová kolegyně J. Sklenaříková na páté pozici.
V mužích byl z našich
nejlepší D. Mikulka z Tlumačova, který skončil
čtvrtý před D. Blažkem
ze Slovanu Frenštát.
Mistrem Slovenska se
stal L. Majdlen z SOUp
Šaľa.
Nakonec si však ČR
odvezla i vítězství, když
česká dvojice S. Kalábová a D. Mikulka zvítězili
v mistrovské soutěži
dvojic.
-han-

Vasury derby

Sedlo jako sedlo

Pátý ročník Vasury Derby v Kolesách,
který se konal 16. října přilákal na start 19
dvojic. V předchozích dvou soutěžích ukázali dobrou formu domácí P. Sůrová a
J. Hatla z Humburk a tak se čekalo, kdo
bude lepší v hlavní soutěži. Pro jezdce a
koně byla připravena náročná trať, která je
určena výhradně military specialistům.
A tak se, stejně jako v minulých letech,
dostavili především jezdci všestrannosti.
V tisíc dvěstě metrů dlouhém závodě s 21
překážkami a 28 skoky, mezi kterými
nechyběly ani seskoky do vody či průskok
jehličnatým oknem, si nakonec nejlépe
vedla domácí P. Sůrová se SUCHONOU
před J. Hatlou s LAMOU (Měník Humburky, a K. Diringerem na PRIMO (JK Žabčice). Pavlína Sůrová tak každoročně oslavuje svoje podzimní narozeniny, když od
svých devatenácti let startuje v každém
ročníku a zatím třikrát zvítězila a dvakrát se
umístila na druhém místě.
Dalším oslavencem v Kolesách byl každoroční rozhodčí a traťový komisař Jan
Tvarůžek, který vstoupil do řad padesátníků a tentokrát na místo rozhodčí práce přijímal gratulace.

Mistr ČR ve skocích J. Hatla (Měník Humburky) dokázal při Malé ceně posledního vítěze (9. října), která tradičně uzavírá
sezónu na otevřeném kolbišti v Kolíně, že
dokáže být nejrychlejší v jakémkoliv sedle.
Divácky atraktivní rozpis soutěže totiž
předpisuje všem závodníkům nejprve
absolvovat terénní parkúr do 120cm. Po
něm postupuje nejlepších deset dvojic do
druhého kola, ve kterém si však jezdci
losují koně a musí přes zkrácený kurs převést některého z koní svých soupeřů.
Poslední zkouška pak čeká na nejlepší tři
a v ní absolvují jezdci terénní kurs v sedle
horského kola.
Své mistrovství prokázal letos J. Hatla,
který ve všech třech kolech docílil nejrychlejší čas a stal se tak vítězem celé soutěže.
Na druhém místě skončil M. Půlpán (JS
Remark) a třetí „došlapala“ do cíle A. Plimlová z JK Poříčí.

Generálka na
šampionát
Jezdecké středisko Bolehošť - Lipiny se
na počátku září stalo centrem našeho
kočárového sportu, když se zde ke kompletním soutěžím sešlo celkem 17 spřežení
všech kategorií. Že se bolehoští organizátoři jen tak neleknou vyplývá ze skutečnosti, že vedle tří kompletních soutěží jedno,
dvoj a čtyřspřeží uspořádali v rámci závodů
i soutěže v drezúře a skocích.
Soutěže spřežení skončily nakonec
v rukou či opratích favoritů, když v jednospřeží byl nejlepší J. Koníř z Hrádku, ve
dvojspřeží J. Kohout z Bratronic a ve čtyřspřeží J. Škodný z NH Kladruby n.L. Přesto, že je to zatím daleko, již nyní žijí zdejší
organizátoři akcí s názvem Lipiny 2000,
kdy ve dnech 8.-10. září zde bude uspořádán vozatajský šampionát ČR. Generálka
dopadla na výbornou.

Sportovní
kalendáﬁ
22.-24.10.
30.10.
30.10.
6.11.

Svinčice hala
L,S,ST,T
Albertovec hala
Z,ZL,L,S
Kozolupy
100
Albertovec hala ZL,L,S,ST

Kateřina Kopišová z Frenštátu pod Radhoštěm zvítězila v oblastním mistrovství
severní Moravy v drezúře i v kombinované
soutěži skok + drezúra
-jge-

Děti v Kateřinkách
JK Opava Kateřinky hostil 9. října jezdecké mládí při oblastním mistrovství
severní Moravy a Slezka ve skokových
soutěžích a drezúře dětí. Všechny soutěže
znepříjemnila nepřízeň počasí. Přesto se
pochopitelně všichni snažili o co nejlepší
výkony. Rozdíly se však přeci jen projevily.
Pro některé to byl první start v mistrovské
soutěži, pro jiné naopak poslední před přechodem do juniorské kategorie. Některá
jména zněla docela nově, jindy se jednalo
o pokračovatele již třetí rodinné generace
jako např.: Kateřina Kopišová, Hana Kuželková či Michael Zwinger. Mistryní v drezúře
a v kombinované soutěži skok + drezúra
se stala K. Kopišová s ARATEM z Frenštátu pod Radhoštěm a mistrovský titul ve
skocích si vybojovala Zámečníková na
BÉVĚ z RIAS Frýdek-Místek.
-jge-

Chovatelé v Lanaken

Vítězem volby tratě do 120 cm v Praze na
Gabrielce (9.10.) se stal po chytře zvolené
trati J. Bečka s AŠANTEM z pořadatelského klubu
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Evropský chovatelský šampionát v belgickém Lanaken skončil v kategorii 5l.
vítězstvím švédské dvojice R.G. Bengtsson
a MINE STAR (Quick Star), který je příslušníkem KWPN. Z celkového počtu 123
pětiletých se po dvou kvalifikacích probojovalo do finále 25 koní.
V 6ti letých byl nejlepší opět příslušník
KWPN LARONE (Concorde) holandského
jezdec M. van Asten a mezi 7letými si nejlépe vedl NISSAN CARETANO Z (Caretino), kterého sedlal J. Lansink a který je příslušníkem holštýnské plemenné knihy.

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

Na severní Moravě
ukončeno
Jezdci severní Moravy zakončili
sezónu dvěma akcemi. Bohužel
obě byly ve stejném termínu a tak
se museli příznivci jezdeckého
sportu v regionu 15. října rozhodnout zda navštíví Hubertovu jízdu
v Hradci nad Moravicí, či skokový
mítink určený veteránům, jehož
nevážný charakter vystihuje i název
Prostata Cup.
A tak zatímco J. Živníček uspořádal v závěru honu pěší lov králíka,
jehož polapitel M. Klár byl vyhlášen
králem honu, v Kateřinkách soutěžilo 13 dvojic o skokové vavříny.
V soutěži mini-maxi nakonec zvítězil
na výšce 135cm domácí V. Hruška
před Z. Baborem a ing. Křivkou
z Beskydu Dobrá. Na obou místech
však vládla dobrá nálada.
-jge-

CSIO Athény
Ve dnech 30. září až 1. října
pokračovala Samsung Nations
Series 1999/2000 v Athénách a s
celkovým součtem 12 tr. bodů zvítězilo Irsko ve složení C. O‘Conor
(NORMANDY), G. Flynn (RINCOOLA ABU), D. Lennon (LISCALQOT) a J. Ledingham (LISMAKIN).
Cenné body získalo i družstvo Bulharska, které skončilo o jednu
chybu druhé a jejíž ekipa podává
ve druhé polovině sezóny 99 velmi
vyrovnané výkony. Další body získala Francie, Itálie, Řecko a Japonsko. Bez bodů skončili Švýcaři a
Chorvaté.

Na prohlídku budoucího olympijského kolbiště se do Athén dostavil
také předseda mezinárodního
olympijského výboru Juan Antonio
Samaranch.

FEI Four-in-hand Top
Driver Award 1999

ské čtvrtky“. První podzimní se
koná 4. listopadu, jako vždy od
16.00 hodin, v universitní posluchárně A 04 a zvoleným tématem
je „Andaluský kůň a jeho chov ve
Španělsku“.

Drobnosti

Na základě výsledků deseti světových soutěží, mezi kterými bylo i
naše CAI Nebanice, se vítězem
letošního ročníku Top Driver Award
o nejlepšího jezdce čtyřspřeží stal
Švéd Thomas Eriksson před Michaelem Freudem (SRN) a Tucker
Johnsonem (USA). Čtyřspřeží jsou
stále doménou západních jezdců a
jediným, kdo se vklínil mezi tyto
jezdce je Polák K. Andrzejewski,
který po vítězství v Nebanicích získal body i na CAI Riesenbech, CAI
Donaeschingen a CAIO Breda.

Universitní čtvrtek
Po dlouhém téměř letním září
nastoupil podzim a s ním i tradiční
aktivity brněnské Mendlovy zemědělské a lesnické university „Koňař-

● Zdeněk Krpela se po několika
sezónách ve stáji Straka - Němčovice přestěhoval zpět do stájí Slávie
VŠ v Plzni.
● Soustředění juniorů severomoravské oblasti pod vedením
J. Pecháčka je plánováno na
25.-31. října v Albertovci.
● Každoroční setkání zástupců
registrovaných subjektů západočeské oblasti ČJF proběhne opět
v Pernarci. Tradiční zhodnocení
sezóny, vyhodnocení nejlepších
jezdců a koní a pochopitelně i informace o sezóně 2000 je plánováno
na 13. listopadu, začátek v 10.00
hodin.
● Soustředění v Chlaponicích
pod vedením A. Starosty pro děti,
juniory a mladé jezdce pořádá stáj
Pradar 28.-31. října.

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
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Bolehošť - Lipiny 3.-5.9. spřežení /1 (5) 1.
Koníř (Hrádek), /2 (7) 1. Kohout (Bratronice),
/4 (5) 1. Škodný (NH), drezura -Z- děti, jun. 4
a 5l. (18) 1. Hlaváčková - NEPÁL (Hořice), L- (7) 1. Kotyzová - NARCIS (Kotyza), skok Z- koně 1.rokem (18) 1. Syrový - LUKÁŠ
(Sedlišťka), post.obt. do 110 (25) 1. Syrový
- DANGERS LADY (Sedlišťka), volba př.do
110 (16) 1. Patočková - JORDÁN (Lanškroun), -ZL- (10) 1. Patočková - MÁJA (Lanškroun).
Loštice 18.9. dvouf.sk. 100/110 děti, jun.
(18) 1. Urbanová - TEREZA, koně 2.rokem
(14) 1. Knappová - ASPEKT, štafety (15) 1.
Syrový - VEGAR, Patočková - JORDÁN, -L(12) 1. Syrový - VEGAR, 2. Kuchařová DEFA, 3. Konečná - SYMPATIKA.
Nový Dvůr u Brna 26.9. -ZM- 4l. (9) 1.
Šťastná - USIE (Rufa), -Z- (49) 1. Kuřítková GENERALI (Kometa Brno), -ZL- (45) 1.
Kupsa - URAN (Bořitov), -L- (17) 1. Dobrovolná - JURÁŠEK (Fors), 2. Diringer - PRIMO
(Žabčice), 3. Kupsa - URAN (Bořitov)#.
Vysoká nad Labem 26.9. dvouf.sk.
100/110 (30) 1. Šťásek - QUIET FLY (Šťásek), -ZL- (37) 1. Sedláček - MELODIE (Černožice), -L- (17) 1. Tomášek - DINA (Tomášek), 2. Žíla - CITA (Majtan), 3. Žíla - PRETTY WOMAN (Smrček), mini-maxi (11) 1. Žíla
- PRETTY WOMAN (Smrček).
Hybrálec 2.10. -Z- (19) 1. Dvořáková DIORA (Rynárec), dvouf.sk. 100/110 (26) 1.
Kusáková - NIKITA (Tretera), -L- (19) 1. Dvořáková - DUKAR (Rynárec), 2. Tretera RONA (Tretera), 3. Dvořáková - BEATRICE
(Rynárec), -S- (12) 1. Toth - RAQUEL (Žďár),
2. Tretera - RONA, 3. Tretera - LUSSI (Tretera).
Bukovice 2.10. -ZM- 4l. (3) 1. Batíková DENISA, dvouf.sk. 100/110 (34) 1. Říhová MATA, dvouf.sk 110/120 (33) 1. Matoušková
- FILIP, -L- (13) 1. Hrbková - DAFNÉ, 2. Sixta
- LATINA-S, 3. Blažková - EXPOLSIVE BOY.
Opava - Kateřinky 9.10. Oblastní mistr.
SM děti drezúra -Z- (33) 1. Kopišová - ARAT
(fRENšTáT), 2. Kincl - CARSON (Horymas),
3. ex equo Zámečníková - DIXI (RIAS F-M),
Odstrčil - LESÁK (Amír), Henštel - KARMÍN
(Baník), skok -Z- (33) 1. Zámečníková BÉVA (RIAS F-M), 2. Kincl - FINIŠ, 3. Kincl BOREC (Horymas), kombinovaná soutěž
skok + drezúra (33) 1. Kopišová - ARAT
(Frenštát), 2. Henštel - KARMÍN (Baník), 3.
Eliášová - BESSY (Loštice), další skokové
soutěže -Z- styl dvojice děti (16) 1. Henštel KARMÍN (Baník), jun. (10) 1. Bajnar - TOR
(baník), -Z- jun. (19) 1. Nákelná - SANTA
(Horní Bludovice), -ZL- děti (4) 1. Durčáková
- LINDURA (Domaslavice), jun. (22) 1. Fehar
- JODID OIL TEAM (Opava Kat.).
Brno - Veveří 3.10. -ZM- děti (5) 1. Klímová - SAMIR (Ideas), 4l. 1. Kupsa - ZAMBEZI
(Bořitov), -Z- styl dvojice 1.odd (14) 1. Erbeková - UNION (Pegas Brno), 2.odd. (17) 1.
Samcová - SANTIAGO (Panská lícha), 3.odd.
(17) 1. Smékal - LAND JUWER (Smékal), ZL- (37) 1. Chábková - PRINCES (Sága),
post.obt. do 120 (18) 1. Chábková - PRINCES (Sága).
Praha - Gabrielka 9.10. -Z- 1.odd. (34) 1.
Malík - CINDY (Uhříněves), 2.odd.(38) 1.
Sokol - OKTAN (Dolní Chabry), -ZL- (48) 1.
Němec - GASTON (Poděbrady), volba do
120 (34) 1. Bečka - AŠANT (Gabrielka), 2.
Malík - CINDY (Uhříněves), 3. Zbořil - TERMINÁTOR (Morrys).
Kolín 9.10. -Z- (23) 1. Holíková - RITA
(Ramiro), -Z- (16) 1. Bečková - PALUBA
(Měník), dvoukolový terénní parkúr do
120cm (33) 1. Hatla - LAMA (Měník), 2. Půlpán - MELAFÍR (Remark), 3. Plimlová DUKÁT (Poříčí).
Kladno 9.-10.10. dvouf.sk. 110/120 (35)
1. Vernerová - LITAVA (Equi Louny), -L- (34)
1. Vondráček - NELSON (Tarpan), 2. Roubalová - CAPTAIN (Roubal), 3. Vondráček JOHN BARR (Tarpan), -S- (14) 1. Vondráček
- NELSON (Tarpan), 2. Pecháček - FINN
KOREA (Spolfinn), 3. Pecháček - MORNING
STAR STING (Pecháček), stupň.obt. do 120
(23) 1. Voksa - ELLING T (Tarpan), -L- (23)
1. Drahota - EROTIKA (Jež Loděnice), 2.
Drahota - SYLVIO (Tetín), 3. Šretr - BADY
FIALOVA (V.J.Š.), -S- (14) 1. Drahota - JAZA
(Hořovice), 2. Sloup - VENETO (Lysá n.L.),
3. Opatrná - LIPAN (Hořovice).
Kolesa 16.10. dvouf.sk 100/100 (39) 1.
Kořínek - VALIET (Jezbořice), -ZL- (40) 1.
Lesáková - FIDJI (NH Kladruby), volba do
120 (17) 1. Hatla - KOLIBA (Měník), Vasury
Derby do 120 (19) 1. Sůrová - SUCHONA
(Kolesa), 2. Hatla - LAMA (Měník), 3. Diringer
- PRIMO (Žabčice)
Hořovice 16.-17.10. -ZM- (18) 1. Chudáčková - SAFÍR (Hořovice), dvouf.sk. 100/110
1. odd. (45) 1. Prokopcová - NARA (Kolín),
2.odd. (42) 1. Daněk - KUWAIT (Schneider),
dvouf.sk. 110/120 1.odd. (38) 1. Antonová BONNY EX (Antonová), 2.odd. (35) 1.
Daněk - PEPSI T (Schneider), -ZL- (59) 1.
Jindra - ALI (Sp.Poříčí), -L- (56) 1. Daněk FERISON (Schneider), 2. Jindra - COWLEY
KENTAUR (/Sp.Poříčí), 3. Kornalíková BONEY M (Hostomice), -S- (29) 1. Opatrná LIPAN (Hořovice), 2. Hatla - SAHIB KUBIŠTA (Měník), 3. Jindra - COWLEY KENTAUR
(Sp.Poříčí), -ST- (14) 1. Jindra - PRINZ
CONDE (Sp.Poříčí), 2. Hatla - PRATER
(Měník), 3. Poláková - CAROLL (Sp.Poříčí),
4. Dohnal - FRÜHESCH-2 (Úněšov), 5. Poláková - KASKÁD (Sp.Poříčí).

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

V¯ROBA A PRODEJ
● PARKUROV¯CH P¤EKÁÎEK
OD ROKU 1999 I NA LEASING
● PRONÁJEM KOMPLETNÍCH
PARKURÒ
● PRODEJNA JEZDECK¯CH
POT¤EB

Inzerce

Masarykova 518/4a, 460 01 Liberec

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.
● Prodám 4,5 l. val. LORD HEROLD, o: Przedswit XIII-54, m:
po 13 Shagya mim.-4, starty v sout. 80-110cm převážně
s umístěním - video dokumentace. Tel.: 0603/211312.
● Prodám odst. hafling, hřebec, oboustranný původ, cena dle
dohody. Tel.: 0206 69 61 50 večer.
● Prodám klisnu, nar.3/99, atraktivní plavka s odznaky po
Almhirt chlum., matka klusačka. Tel.: 019/73 29 618
● Prodám kl. ČT, 8 let, skok -ZL-, líbivá tm. Hd, KVP 179. Tel.:
0603 510 305.
● Prodám klisnu, 8 let, šimla, o: 295 Amural, m: 168 Godehard, březí po 582 César po Cosinus, její výkonnost -ST-.
Tel.: 0602 12 50 77.
● Prodám 4l. bělouše, val., A1/1, zdravý, hodný, cena 40 000,Kč. Tel.: 02/515 620 52.
● Prodám 4,5l. val. LORD HEROLD, o: Przedswit XIII-54, m: po
13 Shagya mim.-4, starty v sout.80-110cm převážně s umístěním - videdokumentace. Tel.: 0603/211312.
● Prodám 8l. val., o: Löwenmut, m: Alesandra, chov Nový Jičín,
výk. -S-, perspektivní pro vyšší skákání. Tel.: 0602 214 576.

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

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

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 Kčna dobírku neúčtujeme poštovné
Garantujeme vrácení peněz nebo výměnu zboží

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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