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Mistrovské Pardubice
Dostihová dráha v Pardubicích má za sebou další
jezdeckou kapitolu. Ve dnech 4.-6. srpna vyvrcholilo
letošní úsilí Dostihového spolku Pardubice o začlenění
závodiště do rodiny pořadatelů military uspořádáním
šampionátu juniorů a mladých jezdců ČR.
Po jarní zkoušce, kterou bylo předkolo Zlaté podkovy, pracoval i tentokrát pořadatelský tým z Pardubic ve
spolupráci s JK Glod Čejov. Vedle mistrovství juniorů
(-L-), a mladých jezdců (-S-), byly v Pardubicích vypsány i další soutěže všestrannosti. V prvé řadě to byl
Pohár dětí (-Z-), který byl jakýmsi nultým šampionátovým ročníkem pro dětskou kategorii, a dále pak otevřené soutěže stupňů -Z-, -L- a -S-.
Pro srovnání české úrovně, ale i pro začátek budování evropské image pardubické dráhy pro všestrannost,

N. Ježkovou (DIEGO) z Žirovnice zase vyřadily dva
pády v terénní zkoušce a tak se po druhém dni pořadím
řádně zamíchalo.
Většina dvojic inkasovala v terénu trestné body. Ti
lepší pak alespoň za mírné překročení času a jedinou
úplnou nulou se prezentovala M. Eliášová s DORSETOU (Loštice), která se po druhém dni ujala vedení soutěže.
Bohužel, pro tuto jezdkyni však rozhodnutí padlo až
poslední den. M. Eliášová v parkuru třikrát chybovala
a tak se nakonec musela spokojit s bronzovou medailí
za vítěznou M. Mudrovou - LAMENTA s Cavalier Rynárec a stříbrným P. Chvojkou ml. - GOYA (Chvojka Stolany). Ti byli v parkuru bezchybní a jako většinou v soutěži všestrannosti, náročné síto třídenní soutěže rozdělilo
pořadí spravedlivě. V Cavalier
Rynárec se radovali i díky otevřenému -L-, ve kterém zvítězila
R. Dvořáková na VADAMĚ.
Mladých jezdců dorazilo do
Pardubic jedenáct, resp. deset,
protože G. Slavíková z Glod
Čejov startovala na dvou koních.
V drezúře nejlepší byla A. Lesáková na TROCKER z NH Kladruby n.L., která zvládla velmi
dobře i terénní zkoušku, ale
z boje o medaile ji vyřadila třetí
kondiční zkouška. Cesta k zisku
dalšího titulu se tak otevřela
R. Fialovi s IDOOL (Leon Blatná). Ten po svém loňském
úspěchu patřil k favoritům soutěže. Dobrým výkonem v drezúře, bezchybným terénem a jedinou chybou v parkuru potvrdil
své postavení a po právu mu
připadla již druhá zlatá medaile
ve všestrannosti. Druhá byla
velmi těsně G. Slavíková na
Mistrem ČR mezi mladými jezdci se stal již podruhé R. Fiala s IDOO- MARKÝZO (Glod Čejov) a bronz
LEM z Leon Blatná
-běl- získal P. Vereš s PAMELOU
z SOUz Horní Heřmanice.
byla důležitá i účast šesti jezdců z Polska. Pět z nich se
V kategorie mladých jezdců pomýšleli zástupci ČJF
opět i na „evropskou“ účast. Výkonnostně Evropě nejblízúčastnilo Poháru dětí v rámci otevřené soutěže -Zže je právě stříbrná G. Slavíková s MARKÝZO. Bohužel
a jedna jezdkyně se dvěma koňmi otevřené soutěže -L-.
právě pro něho znamenaly Pardubice drobné zranění,
Zde je nutné podotknout, že pětice dětských Poláků byla
které bylo důvodem výjezd do Anglie zrušit.
po drezúrní zkoušce Poháru dětí na prvých pěti místech
před českou trojicí. I když se v konečném hodnocení
Na rozdíl od loňského roku, kdy byl R. Fiala s IDOOnaše L. Musilová (MONČA) z Čejova a
LEM nejlepší současně i v otevřené soutěži, zde tentoK. Vejmělková (OMYR) z Hippo Jihlava dostaly na druhé
krát slavila úspěch systémem start - cíl I. Konečná
a třetí místo za vítěznou K. Tymczyszynou (LAGUNA) je
s FLEJTOU z Pegas Loučany.
vidět, že česká drezura je již v dětské kategorii slabší.
Pardubičtí pořadatelé mohou být klidní. Mají za
K. Tymczyszyna byla v drezuře nejlepší i před všemi
sebou premiérový rok soutěží všestrannosti. Nedošlo
účastníky otevřené -Z- soutěže, ale nakonec se musela
k žádným vážným karambolům, které by mohly potvrdit
spokojit se 4. místem. Vítězství si odnesla A. Plimlová některé obavy především zahraničních odborníků z „velSEŇORINA z Poříčí n. Sázavou.
kopardubické“ pověsti. Kvalitní zázemí pro koně uspoV každém případě však polská ekipa odjížděla z Parkojuje majitele koní i jezdce. Byla vybudována řada
dubic velmi spokojena a dá se předpokládat, že chválu
nových skoků, včetně vody u Poplerova skoku, které
rozšíří i mezi další jezdce našeho, ve všestrannosti travšak dokonale zapadly do prostředí závodiště. Uzavředičně velmi silného, severního souseda.
ný televizní okruh závodiště posouvá nejen divácký
komfort naší všestrannosti o další stupeň. Komise všeK mistrovské soutěži juniorů nastoupilo 13 dvojic. Po
strannosti tak může s uspokojením konstatovat, že
drezúře se vedení ujala J. Vobořilová na LITEŘE
pořadatelské možnosti ČR byly, i pro mezinárodní souz hřebčína Měník Humburky, ale bohužel z dalších bojů
těže, výrazně posíleny.
ji vyřadil omyl na trati crosu. Druhou nejlepší v drezúře

Vítězství v kategorii juniorů si odnesla M. Mudrová - LAMENTA s Cavalier Rynárec
-běl-

Mistrovství světa ve
voltiži
Nádherný areál,vynikající organizace a vysoká sportovní úroveň, to byly hlavní znaky mistrovství světa ve
voltiži, které se uskutečnilo ve dnech 3.-6. srpna
v Mannheimu.
Účastníky přivítal areál, který hostil ME ve skocích
v roce 1997. K dispozici byly spousty upravených
ploch, šest tréninkových kruhů, z toho tři zastřešené.
Další dva kruhy pak byly umístěny přímo v závodní
hale,kde probíhaly závody. Samotná soutěž se konala
v hale na kruhu s vynikajícím povrchem, kolem něhož
byly tribuny pro 6 tisíc sedících diváků. Finále bylo již
řadu dní před konáním vyprodáno.
Naše výprava čítala šest jednotlivců a jedno soutěžní družstvo. V soutěži žen obsadila naše děvčata
v prvním kole 23., 33. a 37. místo, v pořadí M. Grůzová
na koni GIZELA s lonžerkou P. Cinerovou, K. Mertová
a I. Vaverková na koni FRED s lonžerem S. Vaverkou.
Celkem se zúčastnilo 46 žen. Patnáct nejlepších
postupovalo do finále, v němž svou převahu potvrdily
vynikající závodnice pořadatelské země. Mistryní světa
se stala N. Zulow na koni RAINBOW, druhou příčku
obsadila N. Stroh na PANJENO obě z Německa, třetí
skončila K. Lemon na SIR ANTHONY z USA.
V soutěži mužů naši chlapci skončili po prvním kole
na 14., 17. a 23. místě v pořadí O. Svoboda na koni
FRED s lonžerem S. Vaverkou, D .Mikulka na koni
DOLF s lonžerkou P. Cinerovou a D. Jablonský na
koni BROKÁT s lonžerkou J. Jablonskou. Soutěže
mužů se zúčastnilo 30 závodníků, z nichž 15 postoupilo do finále. Z našich to byl tedy pouze O. Svoboda,
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Česká republika na turné
Letní měsíce byly již několikrát příležitostí pro český
skokový sport k zahraničnímu turné. Dvě po sobě jdoucí CSIO v maďarské Budapešti a slovenské Bratislavě
k takovému spojení doslova vybízejí a tak i letos odcestovalo české družstvo do ciziny na celých 14 dní.
I když se původně uvažovalo o střídání jednoho
jezdce v Bratislavě, nakonec bylo rozhodnuto do týmu
nezasahovat a obě CSIO byla svěřena čtveřici J. Jindra
(SIRAH, CONTENDER), P. Doležal (FRESKA, ROMINA), S. Hošák (GRANDINA C, RADEGAST) a A. Opatrný (JETHRO, CRAZY BOY). Prvé na řadě bylo CSIO
Budapest ve dnech 3.-6. srpna.

Postup do druhého kola
Náš tým dorazil do Maďarska v pořádku. Již zahajovací soutěže potvrdily předpokládanou obtížnost. Mezi
CSIO centrální Evropy je obtížnostně Budapešť tradičně hned za CSIO Poznaň a stejně tak tomu bylo i letos.
I když si naši jezdci vedli v zahajovacích soutěžích
celkem dobře, nezaznamenali jsme žádná umístění.
Teprve v pátek absolvoval RADEGAST S. Hošáka bezchybně první kvalifikaci „malé tůry“ a skončil patnáctý.
Tento start RADEGASTA byl pro nás poněkud překvapující, protože každý počítal s jeho účastí v Poháru.
S. Hošák se však rozhodl pro GRANDINU C a zdaleka
ne všichni byli s tímto rozhodnutím spokojeni.

A. Opatrný - CRAZY BOY
Naše družstvo tedy nastoupilo k prvnímu letošnímu
pohárovému střetnutí ve složení J. Jindra - SIRAH,
P. Doležal - FRESKA, S. Hošák - GRANDINA C a A.
Opatrný - CRAZY BOY. Pro FRESKU i pro GRANDINU
byla tato soutěž pohárovou premiérou a navíc premiérou řádně obtížnou. Budapešťská pověst nezklamala
a pro S. Hošáka byl Pohár národů v Budapešti doposud
možná nejtěžší soutěží. A právě v jeho výkonu se zrodilo největší překvapení. Po 20 tr. bodech SIRAH, 25
FRESKY dokázala GRANDINA C absolvovat první kolo
bez tr. bodů. Tím získala nejen bod do soutěže o nejlepšího jednotlivce v PN, ale výrazně dopomohla našemu
týmu k postupu do druhého kola. A. Opatrný s CRAZY
BOY totiž přidal jen 4 tr. body a ČR se s 24 body dostala před tým Rakouska, Francie, Chorvatska a Slovinska.
Podle nového modelu startovaly ve druhém kole již
jen trojice jezdců. Náš tým opustila věčně nervově
nestabilní SIRAH. Bohužel výkon prvního kola naši
nedokázali potvrdit. Spokojen však může být určitě
P. Doležal, když FRESKA dokázala druhé kolo absolvovat za 12 tr. bodů, A. Opatrného naopak 8 bodů
CRAZY BOYE asi mrzelo a 27,75 tr. bodu GRANDINY
C přeci jen posunulo její předchozí výsledek do sféry
štěstěny. I tak je celkově 8. místo lepším výsledkem,
než který jsme mohli očekávat.
Vítězství si odnesli jezdci Německa v němž byla i
H. Weinberg, současná světová jezdkyně č. 2 a 22. na
žebříčku FEI. Druzí skončili o pouhého čtvrt bodu Poláci, kteří pravděpodobně překonali generační krizi
a s mladým týmem působili velmi dobře. Na dalších
místech skončila Itálie, Holandsko, Švédsko, Belgie
a Maďarsko. V týmu Maďarska byl ozdobou pochopitelně J. Turri, i když jeho jednička EPONA je již v předolympijské přípravě.
V dalších soutěžích jsme opět zůstali bez výraznějšího úspěchu, i když 4 tr. body CONTENDERA (J. Jindra)v sobotním skoku do 150 cm byly velmi pěkným
výsledkem.
Ve finále Malé tůry nás zastupoval P. Doležal
s ROMINOU a s 11,75 body skončil na 25. místě. Do
Velké ceny nastoupili všichni naši jezdci. Nejlépe si
vedl A. Opatrný s CRAZY BOY, který skončil se 4 tr.
body ex equo na šestém místě. J. Jindra se SIRAH byl
s 12 tr. body 21., P. Doležal s FRESKOU s 16,25 body
30. a S. Hošák na GRANDINA C se 17,75 body 31.

V soutěži zvítězil Ital G. Magaton na ORBY před
R. Helsenem - FRITZY (BEL) a S. Delaveau - FIDJI DU
FLEURY (FRA). USA reprezentoval R. Chelberg s LE
CORDIAL, ale dvojice k sobě stále hledá cestu
a dokončila s výsledkem 23,5 bodu.

Radovali se Slováci
V Bratislavě čekala na naše jezdce konkurence 13
kompletních týmů. Stejně jako naši se do Bratislavy přesunuly týmy Belgie, Holandska, Francie, Švédska, Polska, Maďarska a Chorvatska, částečně i Itálie
a Rakousko. Zcela nový celek postavilo Německo. Další
družstva postavilo Dánsko a pořádající Slovensko.
Pokud byl v Budapešti překvapením postup našeho
týmu do druhého kola, v Bratislavě si vysloužili uznání
domácí jezdci. Slovenský tým ve složení M. Štangel
(CARTHAGO 2000), M. Sýkora (CESAC), P. Mackovjak (GRANDEZZA) a J. Hanulay (KENTAUR WIENER
WALD) skončili po prvním kole se 16 body na 4. místě
za celky Holandska, Francie a Belgie. Ještě větším překvapením však bylo, že slovenský tým dokázal svůj
výkon zopakovat a nakonec skončil na senzačním druhém místě za Belgií. Pro Slovensko je to bezprecedentní výsledek navazující na dávné československé úspěchy v Bratislavě na konci 70. let. Radost byla veliká
a 35. ročník Grand Prix Bratislava určitě úspěch domácích jezdců potřeboval.
Naši jezdci podali výkon
srovnatelný s Budapeští, ovšem
s absencí jednoho senzačně
nečekaného výkonu. Nejlepší
byl opět CRAZY BOY (5 bodů).
Absolutorium zaslouží stále
dobrá SIRAH (8). FRESKA
sbírá zkušenosti a z tohoto
pohledu není jejích 20 tr. bodů
nijak tragických a RADEGASTOVÝCH 12,75 bodů také
nebylo v soutěži takové obtížnosti nijak nečekaných. Pro
české barvy to tentokrát znamenalo 11. místo.
V sobotu se blýskla nulou ve
skoku do 135 cm na čas ROMINA s P. Doležalem, ale čas stačil jen na 24. místo.
Nedělní Velká cena zvedla
-holc- českým příznivcům hladinu
adrenalinu přeci jen výše.
A. Opatrný s CRAZY BOY se probojoval mezi jedenáct
bezchybných. To, že dokáže náš jezdec jezdit velmi
rychle, již víme. To, že k němu byla štěstěna letos na
mezinárodním poli vždy poněkud skoupá, víme také.
Bohužel tomu tak bylo i v Bratislavě. Téměř o vteřinu
nejrychlejší čas, ovšem s jedním shozením, znamenal
páté místo pro ČR. Zvítězil Němec M. Bettinger na
RAGTIME JOE, loňský Alešův soupeř na ME juniorů ve
Švýcarsku před E. Smitsem (INSPIRATION) z Holandska a Belgičanem R. Helsenem (FRITZY).
Z dalších českých jezdců si nejlépe vedl P. Doležal
s FRESKOU (8 tr. bodů), jejíž výkon je velmi slibný do
budoucna. Stejný výkon podala opět SIRAH s J. Jindrou.
S. Hošák s RADEGASTEM absolvoval s 12,25 body.

Pojedeme do Moskvy a možná do
Göteborgu
I když je to poněkud předčasné a zatím nemáme
přesné počty o pořadí v centrální lize Světového poháru,
dá se předpokládat, že umístění A. Opatrného v rámci
našeho regionu bude velmi slušné. Po ME v Británii se
A. Opatrný navíc ještě vypraví na CSIO do Moskvy
(CARDINAL, PANTHA RHEI). Potom bude mít šance
k zisku world bodů v Poděbradech a nakonec plánuje
výjezd na CSIO do Zahřebu. V případě, že forma vydrží,
můžeme po letech opět doufat v zisk výrazného počtu
bodů v centrální lize a možná i v zisk kvalifikace na finále
Světového poháru do Göteborgu. Ale to jsme poněkud
předběhli. Nyní je na řadě ME Hartpury.

Samsung pro Irsko
I když tým Irska se ani v jednom případě do centrální
Evropy nevypravil, letošní světovou soutěž mají Irové
výborně rozehranou. Po vítězství v Aténách, Modeně,
Helsinkách, Drammen, Falsterbo, Lummen a Hicksteadu, dokázal irský tým podle očekávání zvítězit i v domácím prostředí při CSIO Dublin, které proběhlo tradičně
současně s Bratislavou. Irové tak momentálně, tři soutěže před koncem ročníku 1999/2000, vedou s náskokem
17,5 bodu a s celkovými 70 body před Francií, Německem, Belgií, Švýcarskem, Holandskem a Velkou Británií.
Ta má však jen 38 bodů a ohrožují ji Italové a Švédové.
Změny v letošních římských finalistech (12.-15. října) lze
proto očekávat pouze na konci elitní sedmičky.
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Jste nervozní?
Někteří z vás již být nemusí. Na rozdíl od nás
v redakci Jezdce ve chvílích, kdy držíte v rukou toto
číslo již možná víte něco o tom, jak si na ME v britském Hartpury vedli naši jezdci a především pak
A. Opatrný a KRIS KENTAUR. Tato dvojice podle
plánu od 12. srpna ladila formu ve stájích R. Tebella.
Do Anglie odjela spolu s Š. Charvátovou a DREAM
DANCEREM v neděli 20. srpna. Na kompletní výsledky z Hartpury si však musíme počkat do příště.

Loučení
se nepovedlo
Rozloučení s juniorskou kategorií na evropské úrovni se příliš nepovedlo naší juniorské jedničce a letošní
mistryni ve skocích Z. Zelinkové. Ta reprezentovala
jako jediná ČR na ME juniorů v maďarském Hortobagy, které se konalo ve dnech 16.-20. srpna. Vedoucím
české minivýpravy byl J. Skřivan, který nám k české
účasti řekl.:
„Naše ekipa dorazila do Maďarska ve středu 16.
srpna. I když prošel BEJBUT kondiční prohlídkou bez
problémů, bylo vidět, že jeho forma je pryč a navíc nás
všechny sužovalo neskutečné 40 stupňové vedro.
I když naše dvojice celkem dobře absolvovala zahajovací skákání (125 cm) s dvěma chybami, bylo vidět,
že Z. Zelinková nejezdí v psychické pohodě. Pravděpodobně to bylo zaviněno i potížemi při závěrečných trénincích. Hned po zahajovačce následovalo 1. šampionátové kvalifikační kolo. Soutěž do 135 cm byla podle
očekávání na úrovni našeho těžkého -ST- skákání.
BEJNUT šel prvých devět skoků velmi dobře a bez
chyb, ale potom měl zastavení na dvojskoku (2x kolmý
skok nad vodou), po něm hned na následujícím oxeru
a nakonec i na následujícím kolmém skoku. Naše dvojice tedy byla vyloučena a šampionát pro ni skončil.
I když jsme se původně chtěli zúčastnit sobotní poslední příležitosti určené jezdcům vyřazeným v kvalifikaci,
nakonec jsme po zvážení formy koně i jezdkyně start
zrušili a v sobotu se vrátila ekipa do ČR.“
Dodejme jen, že v šampionátu národních družstev
zvítězila v pátek 18. srpna Velká Británie, před Německem, Holandskem a Francií. Výsledky soutěže jednotlivců zatím nedorazily.

Jedenáct týmů
Zdárně pokračují přípravy na
vyvrcholení naší domácí skokové sezóny, kterým bude bezesporu CSIO Poděbrady.
Postupně jsou dokončovány
veškeré organizační přípravy
a důležité je, že i ze strany soutěžících je o naše CSIO zájem.
K 18. srpnu byly v Praze na ČJF jmenovitě potvrzeny
přihlášky kompletních týmů pro CSIO z Rakouska,
Německa, Polska, Portugalska, Švýcarska, Chorvatska,
Koree, Holandska, Dánska, Belgie a soutěž Poháru národů pochopitelně doplní i tým ČR. Jednotlivce do Prahy
připravuje vyslat Slovensko, USA, Arménie a Rumunsko.
Poslední vyjádření čeká sekretariát ČJF ze Švédska.
Pořadatelé děkují mnohým z vás, kteří pochopili
výzvu k žádosti o přispění na vstupné a zaslali finační
příspěvek. Pořadatelé budou odbornou veřejnost o celkové výši příspěvků informovat, včetně toho jak bylo
s penězi naloženo.

Mistrovství světa ve voltiži
(Dokončení ze str. 1)
který nakonec skončil na 15. místě. Vzhledem k jeho
šampionátové premiéře je to pro tohoto závodníka velkým příslibem do budoucna. Mistrem světa se stal
M. Lang na koni FARCEUR BREEN z Francie, druhý
skončil G. Mayer na CALVADOS z Německa a třetí
D. K. Maitozo na SIR ANTHONY z USA.
Na MS startovalo celkem 15 skupin.ČR reprezentovala skupina z Tlumačova ve složení L. Klouda, P. Eim,
J. Dojíček, L. Šicová, H. Jínková, H. Vilímková,
A. Eimová, K.Vlková a K. Králová. Skupina cvičila na
koni GENIUS pod vedením P. Neprašové a obsadila po
prvním kole 8. místo. Ve 12-ti členném finále se posunula na vynikající 7. místo. Mistry světa se stala suveréně skupina Německa před Švýcarskem a Rakouskem.
Jak již bylo řečeno, celé mistrovství bylo perfektně
připraveno od ustájení koní, ubytováním účastníků,
stravováním až po doprovodný program. Navíc měli
cvičenci stálou podporu velmi fundovaného
publika,které dalo jasně najevo, že v Německu je voltiž
rovnocennou jezdeckou disciplinou.
-sv-

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Dunajsko -alpský pohár v ČR
Když se zhruba
před třemi lety zrodil
nápad
zažádat
o uspořádání Dunajsko-alpského poháru 2000, mohlo se
to mnohým zdát
jako příliš troufalý nápad. Tato soutěž pořádaná pro
nejlepší evropská dvojspřeží vždy mezi dvěma světově šampionátovými roky je jakýmsi neofiálním
mistrovstvím Evropy dvojspřeží. Za svoji více jak
dvacetiletou existenci získala velmi slušnou prestiž.
Česká republika se v rodině dunajských států ocitla
díky svému českoslovenství a zůstala v ní i po rozpadu společného státu. I proto je dobře, že jsme se
dokázali takto aktivně zapojit do středoevropské
skupiny států, které podporují disciplinu dvojspřeží.
V ČR mají dvojspřeží ve vozatajském sportu výrazně dominantní postavení, což nakonec do těchto
pořadatelských snah dobře zapadá.
Hned od počátku padla volba pořadatele na
Humpolec. Závodiště chronicky známé již nejen
v ČR se tak přes dva roky připravovalo na víkend
11.-13. srpna 2000. V průběhu dvou předchozích
sezón byly všechny vozatajské discipliny,
z původně odlehlých koutů závodiště, postupně
přenášeny na centrální plochu, při tradičních humpoleckých soutěžích byly zkoušeny různé organizační alternativy, budovaly se nové překážky.
Vše probíhalo současně se stavbou tratě všestrannosti a nikdo nepochybuje, že za výstavbou
závodiště se skrývají desítky hodin obětavé práce
celého pořadatelského týmu. Odměnou jim může
být vedle skutečnosti, že se na počátku srpna
2000 stal Humpolec centrem vozatajské Evropy
i fakt, že vedle vedení městské administrativy
v čele se starostou Janem Kotenem, získali pořadatelé pro čestné předsednictví i ministra zemědělství ČR Jana Fencla. Do rozhodčího sboru zasedli
zástupci osmi zemí Evropy a mohlo se začít.
Do Humpolce dorazili jezdci z šesti zemí s kompletními týmy, Slovensko zastupoval osamocený
P. Baláž. Pořadatel má vyhrazeno osm míst
a čeští jezdci se do Humpolce kvalifikovali na CAI
Nebanice. Celkově se na start soutěže postavilo
30 dvojspřeží. Zázemí nalezli všichni jezdci i koně
tradičně v prostorách školního statku.
Mezi favority patřili pochopitelně Maďaři, kteří
hrají momentálně ve světovém dvojspřeží prim
a tak nikoho nepřekvapilo, že po drezúře se vedení ujal Z. Nyul a do čela se zařadilo i celé maďarské družstvo. Druhá příčka patřila Rakušanům, za
které přijel soutěžit I. Weber, R. Pointl a J. Wolfmayer. Třetí byli v té chvíli Švýcaři.
Čeští jezdci možná zůstali trochu za svými současnými možnostmi a nejlepší z našich byl v tlačenici okolo 10. místa dvanáctý J. Nesvačil st. Na
dalších místech prvé dvacítky ještě skončil
J. Kohout (17.) a J. Nesvačil ml. (19.). Celkově
bylo české družstvo po drezúře šesté před
posledním Rumunskem.
Vše jsme si řádně vynahradili v maratonu. Že
jsou naši jezdci v terénní zkoušce dobří dokázali
již několikrát. V dunajsko-alpském Humpolci však
zcela excelovali. Naše nejlepší dvojice jezdců Jirgala a Nesvačil st. předvedla vynikající výkon a na

Nejlepší z našich jezdců byl L. Jirgala

čele soutěže se mezi vítězného Jirgalu a třetího
Nesvačila dokázal vklínit jen Francouz F. Duttiloy.
Malým stínem na celém crosu byla jen technická
rozepře ohledně nesrovnalosti při měření časů.
Zde jsme požádali o vysvětlení J. Kunáta:
„Jednalo se bohužel o technickou chybu na
stopkách jednoho z rozhodčích. Poškozený se cítil
náš J. Nesvačil, který podle svého kontrolního
měření chybu odhalil. Bohužel na mezinárodních
soutěžích takové úrovně se musí postupovat
striktně podle pravidel. Zde se ukázalo, že L. Jirgala podepsal „zelenou kartu“, do které je výsledek zanášen a který musí soutěžící stvrdit svým
podpisen nebo naopak zpochybnit a nepodepsat.
Zelená karta s podpisem soutěžícího naopak vylučuje dodatečný protest. I když to byla velmi nepříjemná věc, technický problém nelze nikdy zcela
100% vyloučit a celá věc mě velmi mrzela.“
Překážková terénní jízda se také neobešla bez
dramatických situací a pádů. Nejhůře dopadl
Maďar A. Ling, který vypadl z kočáru hned na
první překážce a spřežení uteklo až mezi diváky.
Nakonec došlo i ke zranění koní a jen zázrakem
se nestalo nic nikomu z návštěvníků. Tento
moment byl varováním pro pořadatele a určitě
bude nezbytné do budoucna kolonii gastronomického a obchodního zázemí závodiště od soutěžících neprodyšně oddělit.
Druhý den tedy patřil České republice. V konečných součtech jsme postoupili na 4. příčku
a v našem táboře bylo hned veseleji. V mezisoučtu se do vedení propracovali Rakušané před
Maďary. Na třetí pozici byli před našimi jezdci
Švýcaři a rozdíly byly natolik malé, že se dalo doufat v postup i třetí den.
Rakousko se dostalo do čela i v soutěži jednotlivců, když se na první příčce usadil I. Weber.
Výrazný skok zaznamenal i J. Nesvačil st. který
postoupil na třetí pozici. Jirgalovo vítězství v maratonu znamenalo postup o celých 12 příček, bohužel jen na 13. místo. V prvé dvacítce pak z našich
figurovali ještě Nesvačil jun. na 12. místě a
A. Soukup na 18. místě.
Třetí den jsme se však již těšili marně. Čtvrtá
příčka ČR již neminula a jen v parkuru nejlepší
Švýcarsko přeskočilo na druhou příčku pouze ve
dvou jedoucí Maďary. Celkové vítězství získal tým
Rakouska. Pátí skončili Francouzi před Německem a Rumunskem.
Nejsmutnější z našich byl určitě J. Nesvačil st.
Při bezchybném výkonu by mohl být druhý, s jednou chybou by skončil celkově pátý. I dvě chyby
by jej ještě udržely v nejlepší desítce. Náš internacionál však neměl dobrý den a celkově 17 tr. bodů
(23. místo v parkuru) jej odsunulo na konečné 13.
místo. Nejlepším z našich tak nakonec byl přeci
jen L. Jirgala, který po výkonu 5,5 bodu skončil na
celkovém desátém místě. Trochu si polepšil i třetí
člen našeho týmu J. Kohout, který byl se 3 body
v parkuru druhý nejlepší a to pro něho znamenalo
19. místo.
Na čelo definitivního pořadí se opět vrátil Maďar
Z. Nyul, který zvítězil před M. Kellerem ze Švýcarska a I. Weberem z Rakouska.
Český vozatajský sport má za sebou další
významnou kapitolu. Díky pořadatelství Dunajsko-
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alpského poháru jsme stvrdili příslušnost k této
pořadatelské skupině. Sportovně to byla pro osm
našich jezdců příležitost soutěžit v domácím prostředí se středoevropskou elitou. Co se týče výkonů našich jezdců, ty potvrdily postavení ČR ve
středu pole. Jsou to výkony, za které se rozhodně
nemusíme stydět, ale které nás také zatím neopravňují jásat.
Spokojeni mohou být určitě pořadatelé. Celý
tým připravil dobré závody a chválou nešetřil
téměř nikdo ze zahraničních účastníků.
-cin-

V USA bez nás
Mistrovství světa jednospřeží v americkém
Gladstone se blíží (18.-22. října). Dnes je již
jasné, že český zástupce při tom nebude. Komise spřežení nedovolila dodatečné splnění kvalifikačních podmínek J. Konířovi, protože v Evropě
již není srovnatelná soutěž s CAI Dillenburg, kterého se spřežení J. Koníře pro onemocnění koně
nemohlo zúčastnit. Pro zájemce o vozatajský
sport však sdělujeme, že veškeré podrobnosti
o šampionátu naleznete na internetové adrese:
Naopak na šampionátu čtyřspřeží v německém
Wolfsburgu máme hned dva zástupce. Pod vedením I. Hrdličkové odcestovali do SRN P. Vozáb
a spřežení Národního hřebčína v Kladrubech nad
Labem a K. Kastnerová se spřežením z Moravského Krumlova. Na to jak se na MS ve dnech
22.-27. srpna našim dařilo, si však musíme
počkat do příště.

Na CSIO i na spřežení
JK Bohuslavice nad Metují a SK Sokol Lipiny zvou
všechny příznivce spřežení na Mistrovství ČR v jízdě
spřežení, které se koná ve dnech 15.-17. září. I když je
termín šampionátu shodný s termínem CSIO pořadatelé věří, že si příznivci jezdeckého sportu naleznou čas
na návštěvu obou vrcholných podniků. Šampionát
jedno, dvou a čtyřspřeží zahajuje v pátek 15. září ve
12.00 drezúrní zkouškou. Sobotní maraton je plánován
od 10.00 hodin a nedělní parkury od 9.00 hodin. Veškeré podrobnosti o šampionátu spřežení naleznete na
internetové adrese: www.volny.cz/lipiny2000

Děti před šampionátem
Ve Frenštátu pod Radhoštěm se ve dnech 12.-13.
srpna konalo oblastní mistrovství dětí severní Moravy
a Slezka ve skocích, drezúře a kombinované soutěži
(skok + drezúra). Zábavným doplněním programu pak
bylo kostýmové skákání dětí na pony.
Před samotným šampionátem proběhlo ve dnech
7.-11. srpna soustředění nejmladších adeptů jezdeckého umění (13 jezdců s 24 koňmi) pod vedení Z. Fialky.
Vedle jezdeckých lekcí měly děti k dispozici plavecký
bazén a saunu.
„ Pro soustředění dětí jsme udělali maximum.
Finanční zabezpečení bylo zajištěno z prostředků
Ministerstva školství, které ČJF obdržela pro střediska
talentované mládeže. ČJF rozhodla o zřízení těchto
středisek ve Svinčicích, Kolesách a Frenštátě pod
Radhoštěm. Za tento vstřícný krok a finanční zajištění
je třeba jen poděkovat“ uvedla O. Havrlantová z TJ
Frenštát p.R., která byla organizačním motorem celé
akce (dále viz výsledky).
-jge-

Celkovým vítězem se stal Maďar Zoltan Nyul
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ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

CDI** se blíží

Doležal a ROCK ’A ROLL

Ve dnech 1.-3. září budou mít opět všichni příznivci
drezúry možnost sledovat výkony mezinárodní úrovně
při CDI**v Mariánských Lázních.Na konečných přihláškách figurují jezdci z deseti států (Slovensko, Polsko,
Německo, Ukrajina, Maďarsko, Rakousko, Španělsko,
Holandsko,Irsko a ČR).Ze zahraničí dorazí do Mariánských Lázní celkem 45 koní.
Program zahajuje v pátek FEI-WD Challenge dále
pak Novice Test, St. Georg a IM II. V sobotu pak
následuje FEI Test pro 5 leté koně, IM I, Free Style
a GP a v neděli FEI Test pro 6leté, IM I a GP.

Kolbiště v Bělé p. Bezdězem Páterově získalo velmi
dobrou pověst a o přízeň jezdců se uchází již pátým
rokem. Ve dnech 19.-20. srpna se zde opět soutěžilo
až do výšky 140 cm. Tradičním účastníkem je zde i
J. Pecháček, který tentokrát zvítězil v soutěži -S(VENEUR) po rozeskakování s dvojicí R. Chelberg
(STELLA ARTOIS) a P. Doležal. Ten se objevil tentokrát v sedle domácího ROCK ’A ROLLA a tak se
nechme překvapit zda se rodí nová dvojice. V každém
případě se P. Doležalovi v sedle ROCK ’A ROLLA líbilo. Po třetím místě v -S- zvítězil v hlavní soutěži -ST-,
Ceně Merlin, když jako jediný dokázal mezi 14 jezdci
překonat základní kurs bez chyb. Na druhé příčce
skončil J. Pecháček s MORNING STAR STING před
M. Lasabovou na ARIKA (Vaňha).
-bar-

Koně století v Lysé
Jak jsme již informovali, v rámci výstavy Kůň 2000
v Lysé nad Labem (22.-24. září) proběhne i divácká
soutěž o českého Koně století. Soutěž organizuje
pořadatel výstavy a svůj hlas můžete zaslat i Vy prostřednictvím redakcí zpravodaje Jezdec nebo časopisu
Jezdectví. Zatím se v anketě čtenářů nejvíce objevují
jména AMOR, ELIOT, GARTA, KOROK, MASIS,
NORMA, SAGAR, ŽELEZNÍK (abecedně seřazeno).
V obou redakcích se shromažďují názory čtenářů a jak
celá anketa dopadne budete moci zjistit přímo na
výstavě, kde bude nejpopulárnějším českým koním
století věnována část výstavních prostor.

Hradecké derby
JK v Hradci nad Moravicí byl v neděli 6. srpna
pořadatelem 3. ročníku Hradeckého skokového
derby. Soutěž typu Derby klade na pořadatele
znatelně vyšší nároky a tak je její vypisování
v našich podmínkách poměrně řídké a na severní
Moravě je hradecký pořadatel jediný. Letošní
deštivé léto jejich snahu ještě více zkomplikovalo,
ale nakonec byly celé závody úspěšné. Určitě i
díky téměř hodinovému programu mezi oběma
„derby“ soutěžemi, ve kterém dominovaly dětské
pony hry.
Vítězství obou soutěží (do 110 a 120 cm) skončilo nakonec v jedněch rukách, když se dvakrát
radoval R. Olšák s NĚHOU (Newport University).
V hlavní soutěži s výškou překážek do 120 cm
a délkou tratě 1200 m, se divákům představilo 10
dvojic. Jediný R. Olšák s NĚHOU překonal kurs
bez trestných bodů a zvítězil. Druhou příčku si
zajistil J. Kubrický s CILKOU (Kubrický) před
domácí trojicí P. Živníčkem - URANIE, Hejlek BELLA a Eva Živníčková - SAIGON.
-jge-

Pradar na čele
Hlavní soutěže obou tropických dní v Písku patřily
stáji Pradar Chlaponice. V sobotu 19. srpna zvítězil
S. Motygin v KMK pro 6l. koně (-S-) s hřebcem SYDNEY 2000 a v neděli pak s AKROBAT v -ST-.
Nedělním vrcholem byla nejprve soutěž -S-, kde si
v konkurenci 19 dvojic nejlépe vedl domácí Kučera na
FETYŠ, který zvítězil po rozeskakování nad J. Hatlou
(SAHIB KUBIŠTA) z Měník Humburky a L. Treterou
(LUSSI). J. Hatla se poté rozeskakoval se S. Motyginem i v závěrečném -ST- a to hned s oběma svými
koňmi SAHIB KUBIŠTA a LATINUS. Úspěšnější byl
nakonec S. Motygin a tak se i v -ST- museli humburští
spokojit s druhou příčkou.

Cena Radegasta
O víkendu 19.- 20. srpna uspořádali na kolbišti Slovanu Frenštát pod Radhoštěm již 30. ročník Ceny
Radagasta. Přes početné zastoupení jezdců z obou
moravských krajů se dařilo především jezdcům
z Opavska.
Atraktivní byla soutěž Jezdecký poker, kdy se do
závěrečného čtvrtého kola probojovaly dvě dvojice
J. Hruška s RAMIR FERRAM (Opava Kat.) aj. Kubrický
s AUTONOM FIDES AGRO (Kubrický). V rozeskakování o vítězství byli opět bezchybní, ale rychlejším časem
zvítězil J. Hruška. Ten tak nejen obhájil loňské vítězství,
ale získal i 17 000,- Kč, které na něho vsadili diváci.
V Ceně Radegasta (-ST-) bylo na startu 16 dvojic.
Čtyři absolvovali základní kolo bez chyb. V rozeskakování byl bezchybný již jen vítěz D. Fialka
s LATERÁN/IKAR z JK Amigo Klokočov. Další dva
umístění T. Bajnar - RAMON NICE HORSE (Baník) a
K. Lamich - CREDIT (Opava) absolvovali rozeskakování z chybou a čtvrtý S. Rusek - SLAVÍN (Pegas
International Ochoz) inkasoval sedm tr. bodů.
-jge-

V Boleslavi Hadžia
Tři dvojice se probojovaly do rozeskakování hlavní
soutěže -ST- ve Staré Boleslavi, která se konala 5.
srpna. Ve startovním poli 14 jezdců to byli J. Pecháček
(MORNING STAR STING), M. Matějka (LIPKA UNIREN) a V. Hadžia (NASSIR). J. Pecháček, který
s koňmi MORNING STAR STING a VENEUR získal 1.
a 2. místo v soutěži -S- se musel tentokrát spokojit
s druhou příčkou. Pouze V. Hadžia z Tarpan Odolena
Voda totiž dokázal absolvovat beztrestně i rozeskakování soutěže -ST- a zvítězil před J. Pecháčkem (4)
a M. Matějkou (8).

CARDINAL
v Mariánských Lázních
Výborně zastoupil A.Opatrného jeho současný stájový kolega K. Papoušek, při Oblastním přeboru ve skocích v Mariánských Lázních ve dnech 12.-13. srpna.
V sedle CARDINALA zde startoval v otevřeném -ST-.
V konkurenci 21 dvojic se probojoval do rozeskakování
spolu s domácícm O. Nágrem (LIZETTE) a M. Šoupalem (ALOIS) z 1.ŠPZ Pardubice. Nakonec po bezchybném výsledku putovalo vítězství do Hořovic. Druhé
místo si odnesl O.Nágr. V soutěžích do 130 cm kralovala Y. Hilmer s LIMERICK 62 ze stáje Tischer v SRN.

Letní
drezúra
V Plzni na Borech bylo
o víkendu 11.-12. srpna
odstartováno letní počasí.
V nastupujícím vedru se zde
sjeli síly poměřit drezúristé
především Prahy a západních Čech.
Vyvrcholením dvoudenního klání byla úloha Sv.Jiří,
kde v konkurenci devíti dvojic zvítězila A. Henriksen na
KAMÍR před K. Chelbergovou s POZOREM (obě Žižka
Praha). Třetí skončil
D. Komenda na PASTEL
(TJ Slavia VŠ Plzeň).
V soutěži -ST- (YU 98) zvítězil D. Komenda na PASTEL (VŠ Plzeň) před J. Jirsovou - OHIO ze stáje Jirsová.
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Sportovní
kalendáﬁ
25.-26.8.
25.-27.8.
26.8.
26.8.
26.8.
26.8.
26.8.
26.8.
26.8.
26.8.
26.8.
26.8.
26.8.
27.8.
26.-27.8.
26.-27.8.
26.-27.8.
26.-27.8.
26.-27.8.
26.-27.8.
1.-3.9.
1.-3.9.
2.9.
2.9.
2.9.
2.9.
2.9.
2.9.
2.9.
2.9.
2.9.
2.9.
2.9.
2.9.
2.9.
2.9.
2.-3.9.
2.-3.9.
2.-3.9.
3.9.
3.9.
3.9.
3.9.
3.9.
8.-10.9.
8.-10.9.
8.-10.9.
9.-10.9.
9.9.
9.9.
9.9.
9.9.
9.9.
9.9.
9.9.
9.9.
9.-10.9.
9.-10.9.
9.-10.9.
9.-10.9.
9.-10.9.
9.-10.9.
10.9.
10.9.
14.-17.9.
14.-17.9.
15.-17.9.
16.9.
16.9.
16.9.
16.9.
16.9.
16.9.
16.9.
16.-17.9.
17.9.

Benešov-Č. les
ZM-S,C/zkr.S
Humpolec
CCN* finále ZP
Řitka
ZM-S
Stará Boleslav
ZM-L
Poděbrady-Choťánky
ZM-L
Kbelnice
ZM-ZL, drez.Z-L
České Budějovice
drez.L-S
Straškov
Z-L
Králova Lhota
ZM-L
Lípa
drez.Z-L
Letohrad
Z-L
Drásov
Z-S,V
Hrabová
Z-S
Přerov
Z-S
Modletice
ZM-L
Stará Role
drez. Z-T
Domažlice
Z-L
Plzeň
ZL- PREM. ST
Svinčice
MČR/S děti
Hradec Králové
ZL-S
Mariánské lázně
CDI**
Brno-Líšeň
Z-ST
Hrnčíře
Z-L
Kosova Hora
Z-HL
Kutná Hora
Z-S
Všechlapy
ZM-L
Mažice
Z, drez. Z-S
Jemčina
Z-S
Klatovy
ZM-L
Janov
Z-L
Dolní Moravice
ZM-S
Klokočov
ZL-S
Velká Polom
Z-L
Loučany
Z-ZL
Chlumec
ZM-L
Kamenice n.L.
ZM-S
Přeštěnice
ZM-L
Liberec
ZL- PREM. ST
Skaštice
Z-S, drez. Z-L
Rychnovek
Z-L
Náměšť n.O.
ZM-L
Čejkovice
Z-ZL,A/2,4
Boskovice
ZM-L
Ostrava
Z-L
Hostomice
zrušeno
Mělník
ZM-PREM.ST
Pardubice
ZL-T finále KMK
Tursko
zrušeno
Rakovník
Z-L
Bukovice
Z-L
Kolesa
Z-ZL
Hustířany
Z-L
Tlumačov
Z-L
Olšany
Z-L
Troubky
Z-L
Sobotín
ZM-L
Hořátev
Z-S
Vondrov
Z-ST
Plzeň-Bory
ZM-L
Trnová
ZM-L
Brno-Žebětín
ZM-L
Frýdek-Místek
Z-S
Slavkov u Brna
Z-S
Přibyslav
Z-L
Poděbrady
CSIO-W
Bolehošť-Lipiny MČR-A1/2/4
Dvoreček
ZM-L
Ptice
ZM-ZL
Benešov-Černý les
ZM-L
Zálší
Z-L
Hlinky
ZM-L
Slavkov u Brna
drez Z-S
Jeseník
Z-L
Horní Heřmanice
Z-L
Frýdek-Místek
Z-S
Olšany
drez. Z-S

Blahopřejeme...
... jezdci, trenérovi, funkcionáři i pořadateli
Václavu Pýchovi k 75. narozeninám, které oslaví 25. srpna.

firma Ekvitan Plzeň nabízí
BÖCKMANN
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všechny druhy vozíků možnost leasingu
Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)
Vnitřní
a venkovní
boxy dle
evropských
parametrů

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 08 PlzeÀ
Tel./fax: 019/745 19 14

S E R V I S

●
●
●
●
●
●
●
●
●

S K ¤ I VÁ N E K , s . r. o .

P¤EKLADATELSK¯

Zástupce firmy Böckmann

překlady,
tlumočení,
37 jazyků

kvalita + rychlost
soudní AJ - NJ- expres
rodilí mluvčí
technické+odborné texty
bez příplatku
výuka jazyků
kvalifikovaní lektoři
firemní výuka
intenzivní individuální výuka

Překladatelský servis
skřivánek, s. r. o.
Milady Horákové 108, Praha 6

Tel: +42 02 333 20 561-2
Fax: +42 02 333 22 373

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

tel. 00420-165-62 31 53, 0602 44 99 72, fax 00420-165-62 20 70, 62 65 59
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

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

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

J O Tr n o v á
vypisuje ve dnech
9.-10. září
skokové závody.

Stübben nerez program - udidla, třmeny, ostruhy, vysoká kvalita z nerezavějící ušlechtilé oceli za výhodné ceny

Program soutěží:
sobota 9. září ZM (děti), ZM
(4l.), dvouf. sk. 100/110
a 110/120, neděle 10. září
otevřené -Z-, -ZL- a -L-.
Uzávěrka přihlášek 4. září

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 tel./fax: 02/991 34 31
nebo tel.: 0606 303 697.

skoková sedla – hluboká, kontaktní, speciály, všestranná i drezúrní sedla

Špičková jezdecká výstroj od švýcarské firmy STÜBEN - celoživotní záruka na kvalitu

Vzpomínka na
J. Klementa
Zádušní mše za plk. Josefa
Klementa, který zemřel 12. července, bude sloužena 12. září
v 16.00 hodin v chrámu Panny
Marie Sněžné v Praze na Jungmanově náměstí.

Spřežení na
trenink
Sdružení soukromých chovatelů
Podřipska pořádá 23. září otevřený
trenink spřežení. K treninku budou
připraveny zkoušky B/A, D, E/ a C
pro velké koně a pony. Tratě na
úpatí Řípu jsou v délce 5-6 km
s převýšením maximálně 60m.
Kontakt na tel.: 0411/831 557, 0603
937 047, e-mail: tomas.hajek@skolasteti.cz
Prodám 4l. kl. ČT, m: ARIE po
2306 Amon, výkonnost drezúra -T-, o: BENTLEY (KWPN)
výkonnost drezúra -T-, skok ST-, mohutná, charakterní,
sportovní předpoklady, lehce
jezditelná. Cena dohodou.
Tel.: 0602 163 287.
Zemský hřebčinec Tlumačov
umožní zájemcům výkon civilní vojenské služby. Adr.: ZH
Tlumačov, Dolní 115, 763 62
Tlumačov. Tel.: 067/79 29 085,
792 92 89.

Výsledky
Bernartice 15.-16.7. -ZM- (16) 1. Hanušová SANTA (Čimelice), -Z- (27) 1. Kast - BRONKO
(Domažlice), -ZL- (48) 1. Leuchter - JAIPUR (Tachov),
-L- (23) 1. Rédl - MARY-LINE (Bernartice), 2. Donthová - ARGENTANO (Donthová), 3. Rédl - PUSCHKIN
(Bernartice), stupň. obt. do120 (33) 1. Macán - FUJI
(Kaničky), -L- (21) 1. Pěchouček - KEVIN (Tisová), 2.
Rédl - MARY-LINE (Bernartice), 3. Nágr - LIZETTE
(Mar.Lázně), -S- (17) 1. Nágr - ANGLIE (Mar. Lázně),
2. Roubalová - CAPTAIN (Roubal), 3. Mentlíková GENETA (Uněšov).
Hybrálec 22.7. -Z- (51) 1. Šedá - NIKOLA (Ideas),
-ZL- (44) 1. Půlpán - MERLIN (Remark), -L- (29) 1. ex
equo Buben - NELSON (Vondráček), Kučera - FETYŠ
(Písek), 3. Vondráčková - BALLANTINES (Vondráček), -S- (7) 1. Buben - NELSON (Vondráček), 2.
Kučera - FETYŠ (Písek), 3. Tretera - E.T. II (Tretera).
Nemochovice 23.7. drez. -Z 3- děti (5) 1. Jančářová I. - PORTHOS (Hvězdlice), -Z 3- (13) 1. Jančářová
E. - D ARTAGNAN (Hvězdlice), skok -Z- (32) 1.
Mlčoušková - ADRIA (Hvězdlice), post.obt. do 110
(31) 1. Straka - TROPHY (Popice), -L- (9) 1. Kuřítková
- AMOWEX (Kometa Brno).
Nebanice 28.-29.7. -ZM-děti (9) 1. Lahodná ČIRIN (Děpoltovice), koně 1. rokem (24) 1. Daněk KENDY (Schneider Plzeň), volba př. 100/110 (57) 1.
Fosenbauerová - MATEO (Děpoltovice), stupň. obt.
do 120 (43) 1. Daňková - ŠOTEK (Schneider Plzeň), L- (16) 1. Žíla - SHARON (ČJK KV), 2. Smaha CUGETA (Dýšina), 3. Krpela - EXAKT (JK VŠ Plzeň),
-Z- (43) 1. Lahodná - ČIRIN (Děpoltovice), -ZL- (44) 1.
Szappanos - TARA (Olšová Vrata), -L- (18) 1. Nágr PICADOR (Mar.Lázně), 2. Krpela - REBELANT (JK
VŠ Plzeň), 3. Kozová - ALIGÁTOR (Svržno).
Pardubice 4.-6.8. Mistrovství ČR ve všestrannosti
junioři a mladí jezdci MČR jun -L- (13) 1. Mudrová LAMENTA (Rynárec), 2. Chvojka - GOYA (Stolany), 3.
Eliášová - DORSETA (Loštice), MČR ml. jezdci -S(11) 1. Fiala - IDOOL (Leon Blatná), 2. Slavíková MARKÝZO (Čejov), 3. Vereš - PAMELA (H. Heřmanice), -Z- Pohár dětí (7) 1. Tymczyszyn - LAGUNA (Polsko), 2. Musilová - MONČA (Čejov), otevřené -Z- (32)
1. Plimlová - SEŇORINA (Poříčí), -L- (17) 1. Dvořáková - VADAMA (Rynárec), 2. Vrtek L. - DIRÁNO (H.
Heřmanice), 3. Pažoudka - BATULE (Bakov), -S- (14)
1. Konečná - FLEJTA (Loučany), 2. Fiala - IDOOL
(Blatná), 3. Slavíková - MARKÝZO (Čejov).
Třebíč 5.8. -Z- (31) 1. Vokřálová - CHARLEY (Panská
Lícha), post. obt. do 110 1. Košťál - DEMONA (Equiklub), -L- (18) 1. Kusáková - NIKITA (Tretera), 2. Honč MASCARELLA (Fortuna Brno), 3. Nahodilová - SENA
(Tretera), -S- (10) 1. Tretera - LUSSI (Tretera), 2. Rusek
- SLAVÍN (Ochoz), 3. Tretera - ARTHUR (Tretera).
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SERVIS PRO VÁS
A VAŠEHO KONĚ
ROZŠÍŘENÁ PRODEJNA V PRAZE
Na Celné 8, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Tel.+Fax: 02/57 31 67 82, 02/57 32 94 38

● Zdvojnásobená prodejní
plocha
● Rozšířený sortiment pro
jezdce a koně
Otvírací doba: Po-Pa: 9.00–18.00
So: 9.00–13.00
e-mail: equiservis@equiservis.cz
http://www.equiservis.cz

NOVÉ TELEFONNÍ
ČÍSLO:

02/57 32 94 38
ZÁSILKOVÝ PRODEJ Z BAREVNÉHO KATALOGU
Další prodejna:
Chovatel-equiservis, Habrmanova 52, Plzeň - Slovany, T+F: 019/74 450 78
Nebanice 5.8. drez. -Z 2- koně 1.rokem 1. Milecová - DULCINEA (Nebanice), -Z 3- děti + jun. 1. Jirsová ml. - OHIO (Novosedly), -L 1- 1. Jirsová ml. OHIO (Novosedly), -L 4- 1. Marešová - DON
GALANT (Stará Role), -Kur S- 1. Čmolíková - MANGIA (Stará Role), 2. Kavka - SANTEÉ, 3. Veselovská
- ATIKA (oba Fojtov).
Stará Boleslav 5.8. stupň. obt. do 120 + žolík
(32) 1. Sojka - GALIA (Hippo Topol), -S- (36) 1.
Pecháček - MORNING STAR STING, 2. Pecháček VENEUR (Pecháček), 3. Sojka - GALIA (Hippo
Topol), -ST- (14) 1. Hadžia - NASSIR (Tarpan), 2.

Pecháček - MORNING STAR STING (Pecháček), 3.
Matějka - LIPKA UNIREN (Chomutov).
Slavkov 6.8. -ZM- děti (3) 1. Jančářová I. - ARAMIS (Hvězdlice), 4l. (6) 1. Višňovská - MANILA
(Hustopeče), -Z- (20) 1. Dobrovolná - JURÁŠEK
(Předklášteří), -ZL- (15) 1. Samcová - SANTIAGO
(Trinity), -L- (7) 1. Samcová - SANTIAGO (Trinity).
Hradec nad Moravicí 6.8. Hradecké skokové
derby do 110 cm (1000 m) (17) 1. Olšák - NĚHA
(Newport University), 2. Kubešová - SCIPIONE (Hradec n.M.), 3. Kubrický - RAMON (Kubrický), do 120
cm (1200 m) (10) 1. Olšák - NĚHA (Newport Univer-

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

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služba při nákupu sportovních koní doma
Ing. J. Hanulay i v zahraničí
Farského 6
851 01 Bratislava - pomoc při nákupu plemenného matetel.: 07/81 52 30 riálu v zahraničí

Inzerce
● Prodám 6 l. ČT valacha -šimla po 454 Boruschkin, KV 171, práce na jízdárně (i lonž) se začátečníky (děti), v teré-

●

●

●
●
●
●
●
●

nu zkušenější jezdec, ošetřován dětmi, bez účasti na závodech, prost. krok s vyšší akcí, zdravý, nebo vyměním
za staršího koně se sportovními zkušenostmi, výk. -S- vhodného pro děti. Cena k jednání 45 000,- Kč.
Tel.: 0603 22 09 49 (HK).
Prodáme starší arabskou klisnu po Watani 20, dále odstávče - klisna angloarab po Shagya a ročního hřebce jezdecký pony, velmi mohutný, vynikající charakter, vhodného pro westernové soutěže. Kontakt na
tel.: 0169-39 38 50.
Koupím přívěs za OA na dva koně, výr. SRN, plachta, TK, novější, 100% stav, rozumná cena. Prodám švýcarské drezurní sedlo pro většího jezdce, bezvadné, 6 tis. Kč, 2,5 l. valacha ČT 12 tis. Kč, obrazy koní (orig.
+ litograf.) od akad. malíře. Tel.: 0464/63 42 57.
JK přijme do své restaurace - servírky, číšníky, kuchaře. Ubytování zajištěno. Umožníme sportovní ježdění,
popřípadě zisk sportovní licence. Tel.: 0603 959 264.
Prodám 4l. kl. ČT, m: Etada, o: Talif a 8l. A1/2, m: Jolly Janete, o: River Sharon. Cena dohodou. Tel.: 0602 105 367.
Přijmeme ošetřovatele koní na VP v Praze. Prac doba dva víkendy v měsíci 7.00 - 17.30 a každý den (pracovní) 18.30 - 20.30 hodin. Mzda 4 000,- Kč. Tel.: 0603 33 51 33.
Ustájíme vašeho koně v Praze (blízko centra). Tel.: 0603 33 51 33.
Přijmeme k odchovu hříbata odstávčata i starší do nově otevřené hříbárny - 27 ha pastvin, 540 m nad
mořem, za obvyklé ceny. Tel.: 0603 33 51 33.
Hledám ošetřovatele do drez. stáje v SRN, nástup v říjnu. Tel.: 0602 381 265.

Výsledky
sity), 2. Kubrický - CILKA 2 (Kubrický), 3. Živníček P.
- URÁNIE (Hradec n.M.).
Plzeň - Bory 11.-12.8. drezúra -Z 1- děti (4) 1. Jirsová ml. - OHIO (Jirsová), -L 5- (15) 1. Kadlecová HORALKA (Př.Kop.), JJ 97 (10) 1. Pelikánová PAMÍR (Pavlík), JD 93 (10) 1. Kadlecová - HORALKA
(Př. Kop.), Kür S (5) 1. Chelbergová - GREAT FEELING (Žižka), -L- (9) 1. Kadlecová - HORALKA
(Př.Kop.), JU 97 (12) 1. Sedlářová - ROCK A ROLL
(Šumperk), -YU 98- (12) 1. Komenda - PASTEL (Slavia VŠ Plzeň), 2. Jirsová - OHIO (Jirsová), 3. Hyťhová

- VIKING (Plzeň Bory), Sv. Jiří (9) 1. Henriksen KAMIR, 2. Chelbergová - POZOR (obě Žižka), 3.
Komenda - PASTEL (VŠ Plzeň).
Stará Boleslav 12.8. -ZM- děti (4) 1. Karimová GRIOT (Trnová), 4.-5.l. (15) 1. Jarolímek - DILEMA
(Borčice), -Z- jezdci 1. rokem (9) 1. Dvořák - GRANDCHEF (Sinus Bříza), dvouf. sk. 100/110 1. odd. (34)
1. Pejosová - SITA (Trutnov), 2. odd. (37) 1. Jandourek - OLZA (Stará Boleslav), dvouf. sk. 110/120 (45)
1. Pekárková - PARÁDA (Lysá n.L.).
Mariánské Lázně 12.-13.8. -Z-koně 1. a 2.
rokem (37) 1. Hilmer - ANTARES (SRN), -ZL- (27)
1. Veselovská - CASSIDY (Donthová), -L- (30) 1.
žíla - SHARON (ČJK KV), 2. Bardonová - MAVERICK (Bardonová), 3. Hilmer - LIMERICK (SRN),

JÍZDÁRNA RADONICE
FIRMY MANAŽERSKÁ
AKADEMIE JAKOSTI a.s.

KMK-ZL- (18) 1. ODINE - Kučera (Písek), -L- (14) 1.
PRZ. PRIMUS - Mašek (Písek), 2. GEMINUI-T Papoušek J., 3. KENY - Papoušek J. (Srnín), -S- (8)
1. TASKA - Kubištová (Měník), 2. SYDNEY 2000 Motygin (Pradar), 3. REGENT - Vojta (Písek), další
soutěže -S- (24) 1. Buben - NELSON (Vondráček),
2. Bardonová - GILMORE (Bardonová), 3. Hatla SAHIB KUBIŠTA (Měník), -S- (32) 1. Hilmer - LIMERICK 62 (SRN), 2. Hatla - LATINUS (Měník), 3.
Švec - VYŠEHRAD (Nová Amerika), dvouf.sk.
120/130 (28) 1. Hilmer -ANTARES (SRN), 2. Leuchter - JAIPUR (Tachov), 3. Hilmer - JELIZA (SRN), ST- (21) 1. Papoušek K. - CARDINAL (Opatrný), 2.
Nágr -LIZETTE (Mar. Lázně), 3. Šoupal - ALOIS
(Pardubice), 4. Opatrná - LIPAN (Hořovice), 5. Hatla
- LATINUS (Měník).
Nový Dvůr u Brna 12.8. -ZM- 4l. (12) 1. Urban AZAT (Archat), -Z- (42) 1. Novák - DON JOUR (Belcredi), -ZL- (52) 1. Veselá - FERNANDO (Eclipse
Brno), -L- (20) 1. Přibyl - KORIANDR (Belcredi).
Kladno 12.8. dvouf. sk. 100/110 1. odd. (43) 1.

Janoušová - JAPY (Elán Praha), 2.odd. (27) 1. Bečka PATRICIE (Gabrielka), dvouf. sk. 110/120 (50) 1.
Šveňková - TULIPÁN (Žižka), -L- (11) 1. Hoffmeisterová - PRZEDSWIT NOŠ. (Heroutice), 2. Zamrazilová MARIO (Louny), 3. Fialová - VLTAVA (Poncar Kladno).
Frenštát p.R. 12.-13.8. drezúra -Z 3- (21) 1. Kopišová - ARAT (Frenštát), stupň. obt. do 100 (25) 1.
Kopišová - TOR (Frenštát), kombinovaná soutěž
skok + drezura (18) 1. Hrůzková - DEXTAR (RIAS FM), -Z+ZL- (19) 1. Hrůzková - ZIRKON (RIAS F-M).
Mikulov 13.6. drez. -Z 1- (16) 1. Ceru - LOTERIE
(Brno), -Z 3- (17) 1. Kružíková - BARNEY (Certa
Brno), skok -Z- (26) 1. Dvořáková - DIANA (Brno), ZL- (24) 1. Šedá - NIKOLA (Ideas), -L- (6) 1. Slezák ROCKY VALEY (Pravlov).
Páterov 19.-20.8. -ZM- děti (12) 1. Svobodová TORA (Trnová), dvouf. sk. do 110 1. odd. (24) koně
1. rokem 1. Blehová - ALESANDRO (Kolín), 2. odd.
(41) 1. Techlovský - ROMAŽE (Kojovice), 3. odd. (38)
1. Půlpán - SIR ANTONY (Remark Poříčí), dvouf. sk.
do 120 1. odd. (31) 1. Abík - ASTER (Václav), 2. odd.
(30) 1. Libich - PARÁDA (Lysá n.L.), stupň. obt. do
120 (21) 1. Libich - PARÁDA (Lysá n.L.), -L- (37) 1.
Jandourek - MARCO POLO DUBLET (St.Bol.), 2.
Pospíšilová - GRANADA (Brest), 3. Macánová HELLO JIM (Tecton Most), -S- (24) 1. Pecháček VENEUR (Pecháček), 2. Chelberg - STELLA ARTOIS (Žižka), 3. Doležal - ROCK A ROLL (Vacek), -ST(14) 1. Doležal - ROCK A ROLL (Vacek), 2. Pecháček - M.S: STING (Pecháček), 3. Lasabová - ARIKA
(Vaňha).

M A G A

Radonice 31, okr. Praha - východ
Vám v rámci ustájení koní
poskytne komplexní využití
jezdeckého areálu (krytá hala,
venk. písčité kolbiště, travnaté
parkurové kolbiště a 6 ha areál
pro jízdu ve volné přírodě,
lonž. kruh, výběh)

Od 1.11. 1999
v prodejně v Třebíči prodej veškerých jezdeckých potřeb na
splátky.
Nový český katalog jezdeckých potřeb firmy Equisport
na požádání zašleme na
dobírku.
Naše zboží můžete nakupovat
také v internetovém obchodě
http://www.equi-shop.cz
http://www.v2000/sedla.cz
Podrobnější informace objednávky, na adrese:
EQUISPORT Žižkova 505
Třebíč 674 01
Tel./fax: 0618-84 04 27,
e-mail: equisport@atlas.cz,
equisport@volny.cz
http://:www.equisport.cz

Maga nabízí jezdecké kalhoty šité na míru v barvě bílé, béžové, šedé, hnědé, tm. zelené, černé v těchto provedeních:
● pružné látkové, guma v pásku, kapsa na zip, bez vnitřních
švů v ceně do 620,- Kč s dobírkovým poštovným,
● pružné s kůží na kolenou, guma v pásku, kapsa na zip, bez vnitřních
švů v ceně do 720,- Kč s dobírkovým poštovným.
Uvádějte tyto míry: pas, boky, stehno a lýtko v nejšir. místě, kotník, délka
od pasu ke kotníku, hloubka sedu nebo výšku postavy.
Objednávejte na adr.: MAGA, Čejov č. 200, 396 01 Humpolec nebo na
tel.: čísle 0367/564 396 odpoledne a večer.
Pro obchody dodáme malé série v normovaných velikostech
MA
GA

CN
Návštěvu jezdec. areálu si předem domluvte na tel.: 0602 386 699

JEZDECKÉ A WESTERNOVÉ POT¤EBY
GALERIE A VETE·NICTVÍ

● 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

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

Deset hodin pro Vás
Nová otvírací doba Po - Pá od 8.00 - 18.00
Nový model sedla NOVA 2000
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