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Zachránûné CSIO
Pravděpodobně nemá cenu opakovat co
vše předcházelo letošnímu CSIO v Poděbradech. Stačí jen připomenout, že nescházelo
mnoho a začalo se opět uvažovat o zrušení
i letošního ročníku. V každém případě, když se
na ČJF objevil majitel firmy Equitop M. Vítovec
a přišel s projektem na oživení CSIO v České
republice, musela to být pro všechny zodpovědné funkcionáře značná úleva. Úleva nad
znovu vzkříšenou pořadatelskou nadějí, spojená však určitě s obavou zda dosud méně
známý subjekt a nezkušený pořadatel dokáže
zorganizovat celý tým, ale hlavně zda dokáže
sehnat přiměřené množství finančních prostředků. Obavy široké veřejnosti možná trvaly
až do 14. září.
Ten den však každý, kdo přijel do Poděbrad
viděl, že tyto obavy byly liché. Ze známého
poděbradského kolbiště, které nepostrádá
půvab tradičních jezdeckých areálů se vzrostlou zelení a dobrým zázemím, vyrostlo díky
stanovým restauracím krásné sportoviště skutečně evropských parametrů. A i když bylo
v posledních chvílích před vypuknutím v organizačním zákulisí standardní hektično, které
pochopitelně v mnoha chvílích propuklo i v průběhu závodů, diváci, kteří přijeli do Poděbrad
za špičkovým sportem, si toho pravděpodobně
vůbec nevšimli.
Chvála pořadatelům tak zněla po celé čtyři
dny ze všech stran.

Kdo dorazil do Poděbrad
Z původně přihlášených 110 zahraničních
koní se v Poděbradech v termínu prezentace
nahlásilo 88. Pro Pohár národů dorazilo celkem
devět kompletních celků (Belgie, Dánsko,
Estonsko, Německo, Itálie, Korea, Polsko, Švýcarsko a ČR) a jednotlivci navíc z Chorvatska,
Arménie, Portugalska, Ruska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a USA. Poměrně slabá účast
ze Slovenska byla zaviněna účastí slovenských
jezdců při chovatelském šampionátu v belgickém Lanaken.
Protože za ČR se v Poděbradech na startu
objevilo 24 koní, veterinární přejímku absolvovalo celkem 112 koní. Veterinární komise neuznala zdravotní stav celkově čtyř koní, naštěstí
žádný nepatřil do českého týmu.
Pokud se týče zajímavých osobností jezdeckého světa, hráli prim němečtí jezdci. V prvé
řadě T. Hassmann, který byl nejvýše umístěným
jezdcem na žebříčku FEI (65.) a po něm i
M. Merschformann (103.). Ten přivezl do Poděbrad i svého slavného koně WUM, se kterým
byl letos druhý v prestižním Hamburském
Derby. Nezajímavý nebyl ani M. Kutscher.
Tento mladý jezdec je momentálně pracovním
jezdcem ve stáji L.Beerbauma a i proto se
postaral o malou senzaci. Do Poděbrad dorazil
i ještě nedávno velmi důležitý kůň L. Beerbauma P.S. PRIAMOS. Ještě v loňském roce doká-

zahájeno
Olympijské hry v australském Sydney byly slavnostně zahájeny v pátek 15. září.
Podrobný program jezdeckých soutěží jsme přinesli ve zpravodaji Jezdec č. 14
a tak jen připomínáme, že skokové soutěže zahajují 25. září 1. kvalifikací a ve dnech
26.-27. odstartuje soutěž drezurních družstev. 28. září je na programu Pohár národů,
29.-30. září vyvrcholí drezúrní klání a závěrečný olympijský den 1. října bude patřit tradičně vyvrcholení soutěže ve skoku jednotlivců.V době uzávěrky Jezdce byla v Sydney
dokončena zatím první jezdecká soutěž. Prvé medaile si rozdělila družstva ve všestrannosti. Po crosu, který nepostrádal dramatično a který měl na svém kontě i hospitalizace dvou členů belgického týmu, se na čele stále jasně drželi domácí jezdci. Jejich
náskok před Velkou Británií byl celkem jasný a tak se čekal jen souboj o bronzové
medaile mezi týmy Nového Zélandu, USA a NSR.
Jeden z favoritů soutěže, družstvo Nového Zélandu, pravděpodobně doplatil na
svoji snahu o dohnání ztráty po drezúře. I když tým podal vynikající výkon v terénu
a na kontě tří dvojic se objevila nula, honbu za bronzem zastavila poslední veterinární
prohlídka. Jeden ze členů týmu nenastoupil vůbec, druhého vyřadila veterinární komise. USA měla tak volnou cestu ke třetímu místu, když její náskok na družstvo SRN byl
přeci jen větší. Na páté příčce skončilo Irsko a šestá Brazílie.
V příštím čísle se budeme OH v Sydney věnovat, ale do té doby si můžete servrovat
na skvěle připravených stránkách www.olympics.com/eng/

Vedoucí Samsung Nations Cup U. Rosengren a vedoucí italského týmu při losování
pořadí pro Pohár národů
zal v jeho sedle L.Beerbaum zvítězit v Bordeaux
či Paříži a kariéra tohoto, dnes 18 letého, koně
je více než úctyhodná.
V čele Švýcarska dominovala dvojice A. Ott
(124.) vítěz Velké ceny v Modeně a P. Schwizer
(125.). Tento jezdec si vedl letos velmi dobře
v belgickém Lumen, kde si připsal na své konto
i jedno vítězství.
Nejlépe na žebříčku FEI umístěným Italem je
G. Magatoni (181.), který letos zaznamenává
raketový vzestup hodnocení (za poslední období o 185 pozic FEI žebříčku). K jeho postupu
výrazně pomohlo i vítězství ve Velké ceně
Budapešti na počátku srpna..
Polský tým přivezl do Poděbrad dva jezdce,
kteří startovali při CSIO v Linzi (G. Kubiak a
L. Jonczyk). Oba tito jezdci patří k vedoucím
naší části Světového poháru (Centrální Evropa)
a tak pro ně byly závody v Poděbradech velmi
důležité. G. Kubiak byl na druhé pozici a
L. Jonczyk na třetí. Vedení v lize měl v té chvíli
další polský jezdec J. Zagor, který však v Poděbradech chyběl. Oba tito jezdci tedy byli hlavními soupeři v boji o body Světového poháru pro
našeho A. Opatrného, který byl před Poděbrady
na ex equo čtvrtém místě společně s dalším
Polákem K. Prasekem.
Za ČR nastoupila celá česká špička včetně
A. Opatrného a KRIS KENTAURA. Zajímavostí
byl start Z. Zelinkové na koni J. Pecháčka
MORNING STAR STING, nebo P. Doležala na
ROCK A’ ROLL. Chyběl pouze S. Hošák, který
se také vydal k L. Melchiorovi do belgického
Lanaken (viz samost. článek).
(Pokračování na str. 2)
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ještě i Belgie, Polsko, Itálie a Korea. V základním
stěně u opracoviště, dvojskok v počátku parkukole podal nejpřesvědčivější výkon M. Merschru, stejně jako trojskok před hlavní tribunou.
formann s CAMIREZ B (Caretello B) a stejně tak
Hned však druhý startující J. Skřivan na koni
(Dokončení ze str. 1)
M. Kutscher na COMITEE ((Come On). Němečtí
LABE JAMES (Lopez) absolvoval lehce a s přehledem a i když inkasoval za jedno shození
jezdci tak byli i v rozeskakování favority.
Dvakrát Estermann
a 1.75 za čas, mohli být diváci i jezdec velmi
Nakonec se ukázalo, že výkonnost v takto
Obě čtvrteční zahajovací soutěže získal Švýspokojeni. V té chvíli se přední odborníci na parnáročných soutěžích může velmi zakolísat a nakocar P. Estermann. Prvou, dvoufázové skákání
kuru zalekli, že Velká cena je přes to všechno
nec se z vítězství radoval Belgičan S. Laevers na
135/145 cm, s DIXIE II CH (Sensiro) a druhou,
příliš lehká. Další průběh však ukázal, že výkon
HEROS, který se do rozeskakování dostal s notskok do 140 cm s AL CAPONE (Alcatraz). Jeho
J. Skřivana zasluhuje skutečně nejvyšší ocenění.
nou dávkou štěstí. Na zvýšených překážkách
výkon především s AL CAPONE patřil k výborNakonec se totiž splnil sen každého stavitele
však působil zcela suverénně a jeho prvenství
ným zážitkům čtvrtečního odpoledne. Na
parkuru a z pole 46 dvojic absolvovalo sedm
bylo zcela zasloužené. Druhou a poslední nulu
poslední chvíli dokázal překonat velmi rychlého
dvojic bez chyby. Počet právě tak vhodný pro
rozeskakování předvedl německý M. Kutscher
Estonce G. Klettenberga (PALLADIUM), který
kvalitní vyvrcholení důležité soutěže. Bohužel,
(COMITEE), který skončil druhý. Třetí místo si
do té chvíle suverénně vedl.
mezi sedmi nulami nebyla žádná z ČR
odvezli Poláci díky zkušenému G. Kubiakovi na
Z našich jezdců se nejlépe dařilo J. SkřivanoNaše republika měla ve Velké ceně několik
ORKISZ (Dido). Tento jezdec tak postoupil do
vi. V prvé soutěži předvedl dobře LABE
želízek v ohni. Jak již bylo řečeno J. Skřivan
čela Centrální ligy Světového poháru.
nás velmi dobře naladil. Jako další startoval
Pernou chvilku některým soutěžícím připravil
JAMES, ale hlavně ve druhé soutěži, kdy získal
J. Hatla na LATINUS (Langraf I). Pro tohoto
závěr kursu rozeskakování před hlavní tribunou,
pro naše barvy třetí místo s LABE JEFF. Nevymohutného koně však byla
kde v honbě za vteřinami podlehli někteří jezdci
soutěž přeci jen příliš obtížtouze překonat vzdálenost mezi oxerem
ná a dvojice nasbírala 29 tr.
a posledním triplebarem s pouze třemi cvalovými
bodů. Třetí startoval za
skoky, což ovšem bylo skutečně nad síly koní.
naše barvy J. Jindra na
Takto si poslední skok shodil i jinak zcela senSIRAH (Sympatico). Náš
zační Ital G. Magaton na ORBY v/h WAIERHOF
nejlepší kůň loňské sezóny
(Feinschnit), na kterého tak zbylo „jen“ 4. místo.
i J. Jindra však prokázali
Jak v Centrální lize?
opět svoje kvality. Na jejich
I když zatím nejsme schopni předložit oficielní
kontě se sice objevilo 8 tr.
pořadí po našem poděbradském kole Světového
bodů. Jedna z chyb však
poháru, v každém případě víme, že vedení se
byla na vodě. Jakkoliv
ujal při páteční Velké ceně nejlepší jezdec centchyba na vodě je hodnocerální Evropy Polák Grzegorz Kubiak. Ten by měl
na z hlediska výkonu koně
mít nyní celkový součet 74 bodů, čímž ve vedení
méně přísně, penalizace je
vystřídal J. Zagora. Ten v Poděbradech absenstejná. Klisna ze Spáleného
toval a tak zůstává druhý s 62 body. I třetí místo
Poříčí začíná mít s touto
patří polskému jezdci L. Jonczyk, který je za
překážkou déletrvající potísvým krajanem těsně s 61 body. Náš A. Opatrný
že, protože voda byla příčisi pojistil čtvrtou příčku a podle našich výpočtů
nou chyb i při minulých
by měl mít 55 bodů. V centrální lize prvé body
mezinárodních měřeních.
Legenda v Poděbradech - P. S. PRIAMOS (18) získal i zvláštní
získal za svůj velmi dobrý výkon J. Skřivan a ty
Následoval M. Matějka
cenu veterinární komise pro nejstaršího koně konkúru -foto holc- na ÚTVAR, který inkasoval
by mu měly stačit na současné 24 místo.
Poslední šanci na zisk bodů budou mít jezdci
20.50 bodů a M. Šoupal na GRANNA ARGENdařeně zahájil A. Opatrný, který s KRIS KENcentrální ligy 2000 při CSIO Záhřeb a CSIO
TINA (Grannus), který měl také potíže a skončil
TAUR dvakrát zastavil, poprvé po riskantním
Atény. B. Starnovský po Poděbradech do
s 21.25 body.
a podruhé po zbrklém nájezdu.
Záhřebu KRIS KENTAURA nepošle. Na chorPo těchto jezdcích se již všichni těšili na
vatské CSIO se však přesto chystá kompletní
Potřetí Švýcarsko
A. Opatrného a KRIS KENTAURA (Goodtimes).
český tým. A. Opatrný pojede s CRAZY BOY
Naše mistrovská dvojice nastoupila za značnéI třetí soutěž v pořadí a první páteční získalo
a CARDINAL, J. Skřivan s LABE JEFF a LABE
ho aplausu a publikum se těšilo na napínavý
Švýcarsko. Ve skoku jednotlivců do 135 cm na
JAMES, P. Doležal s FRESKOU
zážitek. Bohužel KRIS KENTAUR působil od
čas si nejlépe vedl P. Schwizer na CRISMA
a ROCK’A ROLLEM a čtvrtým do družstva bude
prvého skoku unaveně a nepohyboval se po
(Carolus). Téměř o dvě vteřiny překonal své
M. Matějka s KAŠMIR a ÚTVAR.
kolbišti s lehkostí svého britského triumfu. Po
konkurenty. Celkem 14 dvojic bylo bez chyby.
Hypotetická možnost postupu do finále Svěskončení parkuru se na světelné tabuli objevilo
Z českých dvojic jen J. Hruška - ÚSKOK (Q IItového poháru pro A. Opatrného stále trvá.
12 tr. bodů. Diváci však přesto velkým potles69). Jeho čas však stačil jen na 13. místo. Velmi
Odstup od vedoucích polských jezdců není,
kem odměnili ještě jednou dvojici za radost, ktedobře skákal i KAŠMIR (Ekstein) M. Matějky,
v případě absence některého z nich, v Záhřebu
rou nám způsobila na ME mladých jezdců
který však po zaváhání v obratu byl rozhodčím
nepřekonatelný. Podle informací vedoucího polv Hartpury. Po soutěži naznačil B. Starnovský,
sborem přísně, ale po právu penalizován třemi
ské ekipy H. Saszkiewizce slíbil centrální Evrože KRIS KENTAUR potřebuje vysadit na nějaký
tr. body. Poslední startující P. Švec na VYŠEpě ředitel Světového poháru M. Ammann tři
čas ze soutěžního kolotoče. Naopak jeho jezHRAD (Silvester) rozehřál publikum i pěknou jízpostupová místa. Když vše dobře dopadne
dec si nemyslí, že by výkonnostní výpadek byl
dou, ale lehká chyba na posledním skoku stála
chystá pro finále Polsko Kubiaka a Praseka,
zaviněn únavou. Ať tak či tak, naděje jezdce
dvojici místo mezi nejlepšími. Zde je nutné připokteří jediní mají starší koně. Zda bude mezi prvz českého týmu na účast v rozeskakování se
menout, že P.Švec byl jedním z hlavních členů
ními třemi i A. Opatrný tedy teprve uvidíme.
zmenšily na minimum. Pravděpodobně se také
organizačního týmu a že jeho soustředění na
rozplynul sen o účasti ve
sportovní výkon bylo podrobeno tvrdé zkoušce.
finále Světového poháru,
Blesková soutěž
protože trojice polských
Páteční program byl před Grand Prix vyplněn
jezdců se A. Opatrnému po
ještě jednou soutěží. Pro lepší spád se pořadapátečním účtování ještě
telé rozhodli zařadit rychlou soutěž do prvé
více vzdálila. V té chvíli
chyby. Soutěž skutečně proběhla zcela bleskojsme měli ve hře ještě
vě a během necelé hodiny se z dvaceti startujíP. Doležala s FRESKOU
cích radoval M. Merschformann na koni COSTA
a P. Švece s BAVIEROU.
CALMA (Carte d’Or), který zvítězil těsně před
P. Doležal byl nakonec
T. Hassmanem (MOBILCOM GRAZIANA), kteří
spokojen a pro stále ještě
jako jediní získali 24 bodů.
zkušenosti sbírající FRESZ našich jezdců si nejlépe vedl V. Hadžia
KU je 12 tr. bodů velmi
s NASSIR (Prince Royal), který skončil s 22
slušným
výsledkem.
body na sedmém místě.
P. Švec a BAVIERA nakonec
soutěž po chybách vzdali.
Grand Prix Poděbrady 2000
Jak již byla řečeno sedm
Cena a.s. Český Telecom
jezdců postoupilo do finále
První vrchol CSIO-W přišel na řadu v pátek
Grand Prix o Cenu a.s.
odpoledne. Pro 46 dvojic připravila stavitelka
Český Telecom. Přes určiA. Tůmová soutěž na horní hranici obtížnosti,
tou nadvládu německých
kdy skutečně většina skoků dosahovala výšek
jezdců (tři jezdci), měli
-foto holc150 cm. Zvláště obtížný byl oxer na krátké
v rozeskakování zástupce J. Skřivan - LABE JEFF LB TECH

Zachráněné CSIO

-2-

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

rozeskakování postoupila již
jen čtveřice P. Estermann AL
CAPONE
(SUI),
P. Morsztyn - JOKER
(POL), O. Andreas - CASSINO CH (SUI) a B. Chimirri - TARASCO (ITA). Před
branami tohoto kola zůstal
i jediný český zástupce
A. Opatrný na CARDINAL.
Ve druhém rozeskakování však zeď ve výšce 201
cm postupně spadla všem
jezdcům a tak se rozeskakování na nezvýšených
skocích opakovalo. Tím
dostala soutěž dobrý rozměr. I když by bylo jistě
hezké vidět skok přes dva
metry, nakonec nevadilo,
že ani druhé rozeskakování
Toni Hassmann, nejvýše computerově postavený jezdec -foto holc- nulu nepřineslo. Soutěž tak
pěkně završila sobotní proMalá cena Poděbrad
gram společným vítězstvím celé čtveřice.
Na vlastní žádost pak umožnil rozhodčí sbor
Na startu sobotní Malé ceny se objevilo 43
italskému jezdci B. Chimirrimu ještě jeden pokus,
dvojic. Protože tato obtížnost je našim jezdcům
ale ani ten nebyl úspěšný. Přesto byla tato sporvýrazně bližší, měli jsme na startu 12 dvojic
tovní snaha oceněna bouřlivým aplausem. Skok
a větší byly i naše šance. Potvrdil to také hned
mohutnosti se tak i bez rekordu vydařil.
druhý náš zástupce A. Opatrný na CRAZY BOY,
který předvedl v té chvíli třetí nulu. Dobré výkony
Losování Poháru
však přibývaly. Patřil mezi ně i parkur J. SkřivaV přestávce mezi sobotní Malou cenou Poděna na LABE JEFF LB TECH , kterému uniklo
brad a skokem mohutnosti proběhlo za účasti
rozeskakování jen o jedinou lehoučkou chybu.
Švéda Ulf Gustafsona, zástupce Samsung
Nakonec se do rozeskakování probojovalo
Nations Cup Series, losování startovního pořadí
13 dvojic. Z našich, vedle A. Opatrného, ještě
družstev pro dnešní vyvrcholení celého CSIO.
velmi dobrý J. Jindra s CONTENDER. Dobře si
Vedoucí všech týmů losovali postupně starvedli i další naši - M. Matějka na KAŠMIR,
tovní pozici pro svá družstva. Nakonec se na
Z. Zelinková - ROSEMARY a P. Vachutka tabuli Samsung objevilo pořadí: 1. Korea, 2.
RAQUEL, kteří inkasovali také jen 4 tr.body.
Belgie, 3. Švýcarsko, 4. Itálie, 5. Německo, 6.
Rozeskakování připravilo divákům velmi atrakEstonsko, 7. Polsko, 8. Dánsko, 9. ČR.
tivní podívanou. A. Opatrný předvedl již téměř traČerný Petr prvního v pořadí tedy zůstal
dičně velmi rychlou jízdu, ovšem s chybou na
v ruce korejských jezdců. Naopak náš zástupce
posledním skoku. Diváky poté naladil pátý startuA. Starosta vylosoval našim jezdcům poslední
jící J. Jindra, který byl prvním bezchybným. CONmísto. Ten také rozhodl o pořadí našich jezdců
TENDER však rozhodně není nejrychlejší a tak
J. Jindra - CONTENDER, P. Doležal a FRESbylo jasné, že další nuly jej budou odsouvat hlouKA, A. Opatrný a CRAZY BOY a J. Skřivan běji do pořadí. Nakonec se však na světelné
LABE JAMES. Již na středeční technické poratabuli objevily již jen dvě. První tak skončil Švýcar
dě bylo dohodnuto, že do druhého kola Poháru
P. Schwizer na RICARDA T, který byl překvapivě
národů postupuje 8 týmů. I když to v té chvíli
ještě rychlejší než A. Opatrný a druhý skončil Dán
nikdo neřekl nahlas, dalo se tušit, že budeme
F. Jensen na N.ALI. Třetí a páté místo tak bylo
rádi, když nepostupový post zbude na ve třech
pro ČR příjemným výsledkem.
startující Estonce.

Postupná výkonnost
Rozpis CSIO a konkurence v Poděbradech
byly příčinou, že se podařilo přijatelně zaplňovat
rámcové soutěže. Ty tak byly divácky velmi příjemné. Platilo to i o dopolední sobotní soutěži
postupné obtížnosti do 140 cm. Mezi 21 startujícími se jako první výborně prezentoval Ital
C. Pitzianti na HARLEQUIN. Po celý další průběh soutěže to vypadalo, že se již nenajde jeho
přemožitel, protože svým soupeřům Pitzianti
utekl téměř o deset vteřin. Pak nastoupil estonský G. Klettenberg na FAVORITAS, který prokázal svoji mrštnou rychlost již při čtvrtečním
skoku jednotlivců. V sobotu dopoledne startoval
Klettenberg čtvrtý od konce a překonal Pitziantiho přesně o jednu vteřinu. Když se již zdálo, že
si Estonsko odveze vítězství, byl o 5 setin vteřiny nakonec lepší poslední startující Toni Hassmann na MOBILCOM GRAZIANA ze SRN.

Čtyři nejlepší
Vyvrcholením sobotního dne byl skok mohutnosti. Zkušenosti pořadatelů skokových soutěží
ukazují, že tato soutěž dokáže být velmi ošemetná. Buď dokáže díky výkonům jezdců a koní řádně
zvednou publikum ze sedadel, ale také může
skončit velmi nevýrazně.
Pro skok mohutnosti sobotního podvečera
v Poděbradech se přihlásilo 16 dvojic. To samo
o sobě slibovalo dobrou podívanou. Základní
kolo na výšce 170 cm překonalo čistě 12 koní
a tak se poprvé zvyšovalo. Výška 190 cm již
startovní listinu řádně pročistila a do druhého

Poslední šance
Nedělní poslední šance jen o vlásek unikla
českým barvám. A. Opatrný s CARDINAL jel
opět velmi rychle, ale nakonec byl M. Merschformann (COSTA CALMA) ještě rychlejší.
Druhé místo však i tak bylo velmi pěkné a zajistilo A. Opatrnému i zvláštní cenu pro nejlepšího
českého jezdce. V tomto závodě si dekorované
místo vysloužil i J. Jindra a SIRAH. Bezchybně
dokázali kurs absolvovat i P. Vachutka (RAQUEL) a M. Šoupal (GRANNA ARGENTINA).

první, druhý a třetí z každého družstva. Tento
model soutěž zrychlí, ale současně nesníží
divácké napětí.
Stavitelka kursů A. Tůmová pravděpodobně
na základě výsledků postavila Pohár v Poděbradech tak trochu pro naše jezdce. Parkur byl příjemný bez nových technických specialit a i s přiměřenými výškami skoků. Naše družstvo (Jindra
- CONTENDER, Doležal - FRESKA, Opatrný CRAZY BOY, Skřivan - LABE JAMES) však
v průběhu prvého kola nasbíralo celkem 36
bodů, ze kterých škrtání nejhoršího udělalo 24
bodů. Diváci si tak oddechli, poslední startující
Estonec R. Pill (pouze ve třech) udělal překvapivě 26,75 bodu a poslední postupové místo pro
ČR bylo zachráněno.
Do druhého kola vyslal A. Starosta družstvo
bez CONTENDERA. Trojice udělala v podstatě
divákům radost, jen 16 tr. bodů P. Doležala
a FRESKY bylo zhoršením. A. Opatrný zopakoval výkon s jednou chybou. Tentokrát „výjimečně“ na posledním skoku a poslední skoky nás
asi začnou brzy strašit. Jinak byl jeho výkon precizní a na tribunách by bylo slyšet spadnout
špendlík.
Stejně tak J. Skřivan s LABE JAMES zasluhuje absolutorium a završil závody pěkným
výkonem také s jednou chybou. Druhých 24
bodů nás nechalo sedět na posledním osmém
místě. Zvítězila Itálie (Pitzianti - GSARSET,
Grossato - ELKINTOT, Chimirri - ORTWIN DE
LAUBRY, Magaton - ORBY v/h WAIERHOF)
s výsledkem 4 tr. body před Švýcarskem (12),
Belgií (20). Ta byla jen díky času druhého kola
lepší než Korea. Zástupci této asijské země již
rozhodně nepůsobí exoticky a jejich jezdecké
pojetí je naprosto vyzrálé. Až překvapivě páté
bylo favorizované Německo (24) před Dánskem
(24) a Polskem (28).

Komplimenty pořadatelům
Po celé čtyři dny sbírali pořadatelé komplimenty a uznání. Drobné organizační nedostatky
zůstaly divákům skryty. Slíbené gastronomické
zázemí bylo skutečně velkolepé a pohostinnost
organizátorů CSIO velkorysá. Chválou nešetřili
ani zahraniční odborníci, za které vybíráme alespoň slova slovenského rozhodčího Petera Herchela: „Vyšlo mi podívat se alespoň na páteční
odpoledne do Poděbrad, protože jsem měl jednání v Praze. Zítra odlétám na OH do Sydney
a tak jsem rád, že jsem stihnul do Poděbrad
alespoň nahlédnou. Jsem velmi mile překvapen
a i když poděbradské kolbiště znám, musím říci,
že díky CSIO získalo zcela nový vzhled. Myslím,
že i skladba zúčastněných koní je v Poděbradech lepší než v Budapešti i Bratislavě.“
Doufejme, že po sečtení všech položek bude
mít firma Equitop chuť a sílu organizovat i CSIO
2001. V každém případě byla tradice velmi
dobře založena. A nescházelo mnoho a ČR se
zařadila mezi země bývalého Sovětského svazu
a vypadla ze seznamu spolehlivých pořadatelů
CSIO. Děkujeme.
C. Neumann

Nejlepší model
v Poděbradech
Ti z vás kdo pravidelně
sledují závody o Pohár
národů vědí, že FEI ve
snaze zatraktivnit a současně zkrátit soutěž stále hledá
ten nejlepší soutěžní model.
Pořadatelé si vybírají
z několika možností.
V Poděbradech se jezdilo
podle mého soudu nejlepším způsobem. Prvé kolo
zcela klasicky. Do druhého
kola postupující družstva
však byla již jen tříčlenná
(o vyřazení jednoho z družstva rozhodne týmový
vedoucí), ale i ve druhém
kole startují jezdci v pořadí Vedoucí týmů v Poděbradech po losování PN
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Medaile pro spřežení v Bolehošti
Přes konkurenci CSIO se nedal termínový souběh zastavit a ve dnech 15.-17.
září se do Lipin-Bolehošti sjeli naši jezdci
spřežení k bojím o mistrovské tituly.
Středisko v Bolehošti je naší vozatajské společnosti dostatečně známé. Propagátorem spřežení je zde bývalý jezdec
spřežení V. Kosař, který je spolu se
synem motorem pro celý zbytek Lipin.
Spřežení se zde daří, což dokládá např.
i skutečnost, že drezura i parkur se jezdil
na fotbalovém hřišti. Není mnoho míst,
kde by koním vyklidil pozice i náš sport
číslo jedna.
Vozatajská veřejnost to vnímá, jezdci
jezdí do Bolehošti rádi a tak měla komise
spřežení s volbou pořadatele šampionátu velmi snadnou úlohu.
Celkově se dostavilo k mistrovským
bojům devět jednospřeží pro první oficielní mistrovství jedniček, třináct dvojspřeží
a pět čtyřek.
Trať soutěže stavěl V. Kosař spolu s
F. Slavíkem a i když vypadá mírně zvlněný terén v okolí Bolehošti jednoduše,
byla trať jezdci hodnocena jako poměrně
náročná. Většina jezdců se dokonce
shodla, že překážky byly náročnější než
v Nebanicích. Pro diváckou atraktivnost
byly dvě postaveny v lese, některé
v písečném podkladě a tak se museli
koně leckdy skutečně ukázat.
Soutěž jednospřeží měla od počátku
dva favority. J. Koníř a T. Barták ml. se
letos přetahují o prvenství ve své kategorii. V drezúře byl o trochu lepší T. Barták,
ale v maratonu jej zase J. Koníř překonal. Nakonec již přeci jen zkušenější
J. Koníř šampionátovou příležitost
nepustil a po vítězství v loňském neoficielním mistrovství si dojel pro prvé skutečné zlato. Bronz si odnesl další Nesvačil,
který vjel na českou scénu jezdců spřežení, Radek, z Nesvačilů nejmladší.
Velmi napínavý průběh měla soutěž
dvojspřeží. V celkové konkurenci 13 párů
se ukázalo, že naše dvojky se ve výkonnosti již velmi vyrovnaly a v podstatě do
posledních chvil měla cestu k medailím

většina jezdců otevřenu. V konečných
součtech dopadl nakonec nejlépe jeden
z našich nejlepších jezdců J. Kohout
(Denisa Bratronice), který v posledních
letech, přestože vždy patřil do české
extraligy, často skončil o kousek za
svými kolegy. V Bolehošti si tentokrát
vše vynahradil a po šesti letech opět
dojel pro mistrovský titul. Stříbrnou
medaili vybojoval J. Nesvačil ml. (Aranka
Doubravice) a bronz skončil na krku
A. Soukupa (Kostelec). Zajímá-li vás,
kde skončili naši současně nejpreferovanější jezdci J. Nesvačil a L. Jirgala, oba
potvrdili, že stačí málo a po šancích je
veta. L. Jirgala měl omyl na trati a i když
chybu opravil, byly naděje pryč a
J. Nesvačil se po technickém defektu
nevyhnul kolizi a soutěž nedokončil.
A tak jedinou skutečně jasnou záležitostí byla soutěž čtyřspřeží, kde od prvého okamžiku nezaváhal P. Vozáb
z Národního hřebčína a dojel si pro titul
před Z. Jiráskem (Robousy) a K.Kastnerovou (Doubravice).
A nakonec ještě jednou uznání pořadatelům, které vyjádřil nový mistr ČR ve
dvojspřeží J. Kohout: „Bolehošť pro mě
znamená velmi dobrá organizace, klid
a pohoda, krásná divácká kulisa
a pohostinní pořadatelé.“

22.-23.9. Hořice v Podkrkonoší
Z-S
22.-24.9. Ostrava
Z-PREM.S
23.-24.9. Praha
ZL-ST
23.-24.9. Kolín
ZL-PREM.ST
23.-24.9. Stará Role
ZM-L
23.-24.9. Brno-Veveří
ZL-ST
23.9.
Stará Boleslav
Z-S
23.9.
Březnice-Xaverov
ZM-ZL
23.9.
Lučkovice
ZL-S
23.9.
Husinec
Z-S
23.9.
Tábor
Z-L
23.9.
Louny
Z-L
23.9.
Litomyšl
Z-L
23.9.
Moravany
drez. Z-ST
23.9.
Liboš
drez Z-L + paradrezúra
23.9.
Jeseník
Z-L
24.9.
Kaničky
Z-L
24.9.
Vysoká n.L.
Z-L
24.9.
Loštice
Z-S
29.9.-1.10. Karlovy Vary
CCI*PREM.
30.9.
Praha - Orion
přeloženo
30.9.
Čakovičky
ZM-L
30.9.
Osnice
zrušeno
30.9.
Brozany
Z-S
30.9.
Brno-Žebětín
Z-L, drez. Z-S
30.9.
Soběšice
drez. ZL-ST
30.9.-1.10. Opava
L-PREM.S
30.9.-1.10. Frenštát p.R.
MČR V
1.10.
Poděbrady
Z-S
1.10.
Benešov-Pecínov
Z-HL
7.10.
Praha-Gabrielka
zrušeno
7.10.
Kolín
Z-HL
7.10.
Praha-Orion
drez.Z
7.10.
Cheb-Háje
ZM-L
7.10.
Osnice
drez.Z-S
7.10.
Opava
Z-L
7.-8.10. Kladno
ZL-S
8.10.
Fojtov
ZM-ZL,drez.Z-S
13.-17.10. Svinčice
FEI World Challenge
14.-15.10. Hořovice
ZL-S
14.10.
Stará Role
ZM-Z, drez.Z-S
14.10.
Kolesa
ZL-L
15.10.
Kutná Hora
Z

Opět do Libye

Naši v Lanaken
Při CSIO-W Poděbrady chybí v českém týmu S. Hošák. Jak jsme vás informovali ve zpravodaji CSIO včera, tento
jezdec soutěží z plemennými koňmi při
světovém šampionátu chovatelů v belgickém Lanaken. Do chovatelských soutěží získal pozvání pro pětileté trio
PINOT GRIGIO (Picard), FARADAY (For
Pleasure ), CARTOUCHE (Carbit C)
a GRAF CZECH (Graf Sponer) který
soutěží mezi šestiletými.
Konkurence je v každé kategorii značná a v Lanaken je asi 140 koní v každé
věkové skupině. Pro účastníky šampionátu jsou připravena dvě kvalifikační kola
(5letí do 125cm, 6letí do 135 cm) a nejlepších 25 postupuje do nedělního finále.
Naši pětiletí zástupci inkasovali
v prvém kole jednu (PINOT GRIGIO,
FARADAY) a dvě (CARTOUCHE) chyby.
V pátečním parkúru již své konto FARADAY a CARTOUCHE nezatížil dalšími
body, ale finále již bylo ztraceno. PINOT
GRIGIO inkasoval ještě jednou.
Největší šanci k postupu do finále měl
GRAF CZECH, který absolvoval prvé
kolo bez chyby, ale bohužel ve druhém
inkasoval 4 tr. body. Ve finále tak zástupce nemáme, ale S. Hošák vyjádřil
s výkony svých koní spokojenost.

Sportovní
kalendáﬁ

J. Kohout (Denisa Bratronice) - mistr ČR
2000 ve dvojspřeží
-foto archiv-

Cena Karla IV
Ani souběh s výstavou Koně 2000
v Pardubicích nijak nezabrzdil tradiční
účastnický zájem o skokové soutěže na
Mělníku. Kolbiště areálu Na podkově
láme všechny rekordy a ve třech dnech
8.-10. září se uskutečnilo na Mělníku 557
startů.
Závody měly dva vrcholy. V sobotu to
byla soutěž -S-. Sobotnímu programu
dominoval A. Opatrný. Pro toho byl Mělník skutečnou exhibicí po ME v Hartpury
a CSI-W Moskva. Vítězství v -Ls QUENTOU se již snad ani nedá počítat. Nakonec k němu přidal Aleš i prvenství v -S-, kde porazil druhou v pořadí,
svoji sestru s LIPANEM o neskutečných
téměř 27 vteřin.
Neděle pak patřila dvojici Matějka Doležal. M. Matějka si odnesl prvá dvě
místa v -S- (RED BULL CHASSOT
a RAEGEN a P. Doležal zvítězil po rozeskakování tří dvojic v -ST- na ROMINĚ
před M. Matějkou LIPKA UNIREN a
K. Papouškem - SAFÍR (Měník).
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Česká skoková reprezentace navazuje
na cesty osmdesátých let za středozemní
moře. Ve dnech 13.-15. října se družstvo
ve složení A. Opatrný - CRAZY BOY,
COLUMBIE, J. Skřivan s LABE JEFF
a LABE JAMES, J. Jindra - SIRAH, CONTENDER a M. Matějka - KAŠMIR, ÚTVAR
zúčastní CSI Tripolis. Naši koně odletí společně s ostatními účastníky z centrální
Evropy na náklady pořadatele z Vídně. Pro
oba naše podzimní reprezentační výjezdy
(CSIO Záhřeb a Libye) je náhradníkem
S. Hošák.

Blahopřejeme...
...chovateli a dlouholetému pracovníkovi
v oblasti chovu koní Ladislavu Neťukovi
k 65. narozeninám, které oslaví 11. října.
...trenérovi Miroslavu Balcarovi ke stejnému jubileu, které však připadá na
13. října.

Vzpomínáme...

.na jezdce, trenéra a autora mnoha jezdeckých publikací, který se snad nejvíce
zapsal do historie českého jezdeckého
sportu tohoto století Josefa Dobeše, od
jehož smrti uplyne 28. září patnáct let.
.na jezdce a trenéra Jana Havla, jehož
jméno je také s jezdectvím u nás výrazně
spojeno a který se narodil 1. října roku
1910. Jan Havel zemřel 22. května 1986.

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

KMK na výstavě
Letošní finále Kriteria mladých
koní proběhlov rámci výstavy Koně
2000 v Pardubicích ve dnech 8.-9.
září.
Ke dvoukolové soutěži -ZL- čtyřletých koní se do Pardubic dostavilo 13 dvojic a skupina šesti komisařů (J. Šíma, A.Starosta, P. Hirka,
J. Jindra, V. Hruška, J. Pellar)
ohodnotila nejlépe výkon hřebce
BARCHAT (P. Vachutka) před dvojicí SHERON (O. Pospíšil) a ATLAS
(O. Nágr).
Mezi pětiletými (13) si nejlépe se
dvěma -L- poradil FARADAY
ALCATRAZ se S. Hošákem před
OLZA (L. Jandourek) a CYPŘIŠ
(V. Tretera).
Dvě -S- kategorie šestiletých koní
absolvovalo 12 dvojic a suverénně zvítězil GRAF CZECH
(S.Hošák)
před
LUGANA
(P. Vachutka) a ADRIAN A (D. Fialka).
V rámci skokové exhibice byl
pak v neděli na výstavě uspořádán
Jezdecký poker, jehož vítězem se
stal M. Málek na COURAGE
(Boháňka).

že plánované závody jsou
z původního termínu 30. září
přeloženy na 7. října. Pořadatelé oznamují, že současně
se závody bude probíhat
i veřejný trenink v drezúře pro
seniory (muži nad 50 a ženy
nad 45 let).

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

Anect-Cup
2000

SERVIS PRO VÁS
A VAŠEHO KONĚ

TJJ Lucky Drásov pořádala
v průběhu roku 2000 seriál skokových závodů Anect-Cup 2000,
jehož finále proběhlo 26. srpna.
V průběhu seriálu se rozdělilo celkem 114 000,- Kč a zúčastnilo se
celkem 66 dvojic. Vítězem letošního
ročníku se stal Z. Kupsa z ZD Bořitov před I. Přibylem (Belcredi) a
M. Chábkovou (Kunštát).
Serie soutěží byla připravena
v roce 2000 i pro voltižní cvičence,
kteří se utkávali v rámci Anect - voltižní serie, určené začínajícím družstvům kategorie C a D. Jejich finále
se konalo 27. srpna a celkově si
odnesla vítězství družstva TJ Slovan Frenštát v kategorii -D- a JK
Voltiž Tlumačov v kategorii -C-.

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:

Blahopřejeme

Za značného zájmu veřejnosti se
ve dnech 8.-10. září konal v Pardubicích druhý ročník výstavy
Koně 2000. Vedle přehlídek
koní, finále KMK, skokové soutěže Elita ve vzduchu nechyběla
ani soutěž o nejsilnějšího koně
výstavy. Skutečnou senzací
však bylo vystoupení lipicánů
z hřebčína v Lipici. foto běl.

JK Orion Praha oznamuje,

02/57 32 94 38

Z celého srdce gratulujeme Aleši Opatrnému, koni KRIS KENTAUROVI, Bohumilu
Starnovskému, ale
i rodičům Opatrným
k velikánskému úspěchu na Mistrovství
Evropy.
Iva a Veronika
Ronisovy a Petr Král

ZÁSILKOVÝ PRODEJ Z BAREVNÉHO KATALOGU
Další prodejna:
Chovatel-equiservis, Habrmanova 52, Plzeň - Slovany, T+F: 019/74 450 78

Vincenc Linhart,
jeden z prvních mistrů
opratí při Zlaté podkově,
zemřel v Lošticích
14. září 2000 ve věku
65 let.

-5-

Po čtyřletém působení v TARPAN Odolena Voda jsem se rozhodl ukončit trenérskou činnost
v tomto oddíle. Tímto chci poděkovat za spolupráci a trpělivost
jezdcům V. Hadžiovi a D. Voksovi a popřát jim mnoho úspěchů
do další činnosti.
Miloš Stein.

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
● Soukromá jezdecká stáj u Chomutova hledá dalšího zkušeného jezdce parkurových koní. Požadujeme
doložení dosavadních výsledků z parkurových závodů. Ubytování zajištěno v místě. Finanční ohodnocení
po dohodě a na základě sportovních výsledků. Bližší info na tel. 0602/247233.
● Přijmeme jezdce (jezdkyni), ošetřovatele-ku ke koním na hlav. prac. poměr, okres Pelhřimov, ubytování
zajištěno. Tel.: 0606/63 24 23, 0364/43 44 16, večer 0364/43 26 06.
● 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.
● Prodám 8.l. bělku ČT, o: Frühesch, březí po Boston, cena dohodou. Tel.: 0337/711 721.
● Prodám švédského klusáka, stáří 3 roky, výška 140, tm. hnědák, valach, zdravě temperamentní, učenlivý,
hodný, obsednutý. Vhodný na western, příp. pro sport. ježdění pro děti. Krásný exteriér, velmi líbivý. Říkáme mu Emil. Cena 25 000,- Kč. Informace na 0604/26 51 17, večer 0326/91 31 88.
● Prodám vysokou temperamentní klisnu ČT se skokovými předpoklady, 5letá ryzka, 1999 skok Z, ZL, letos
z čas. důvodů nesoutěží. Jen zkušenému jezdci. Tel.: 0608 153 909.
● Prod. sedlo Olymp, černá kůže, šířka přední komory 2, cena 15 000,- Kč. Tel.: 0604 409 814.
● Prodám kl. na chov a rekreač. sport, stáří 6 l., zaps. v HPK ČT 7,4 b.,
ZZVK 7,3 b. Velká tm. hnědka s odznaky. Cena 50.000 Kč, při rychl.
jednání sleva. Tel.: 040/63 03 402 večer.

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
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Výsledky
Klatovy 2.-3.9. -Z- koně 1. a 2. rokem (20) 1.
Smaha - QUANTANAMERA (Smaha), -ZL- (42)
1. Szappanos - TARA (Olšová Vrata), -L- (31) 1.
Smaha - CUGETA (Smaha), 2. Hladík - KORIDA
(Klatovy), 3. Kadlec - BILL BODY (Kaničky).
Velká Polom 2.-3.9. -Z- děti + jun. (20) 1.
Klus - KARO (Dolní Domamyslice), ost. (24) 1.
Holušová - ZIFRAN (Opava Kalešovice), -stupň.
obt. do 110 (51) 1. Hrbáčová - KASTANĚTA
(RIAS F-M), -L- (20) 1. Hrbačová - KASTANĚTA
(RIAS F-M), 2. Kročilová - KALKA (Velká Polom),
3. Schmid - ASCOLI (Bolatice).
Mělník 8.-10.9. - dvouf. sk. 100/110 (54) 1.
Zelinková - NARCIS (Mělník), dvouf. sk.
110/110 (47) 1. Koželuh - POSEIDON (Větrný
Ranč), dvouf. sk. 110/120 (31) 1. Balcar - AQUILAS (ČJK KV), -ZM- děti (3) 1. Rosická WADDNHOEK∞S COLIN (Mělník), -ZM- děti styl
jezdce (11) 1. Studnička - FALOM (Zájezd),
dvouf. sk. 100/110 (37) 1. Půlpán - HENNESY
(Remark), dvouf. sk. 100/110 (36) 1. Lasáková CHRIST (Uhříněves), dvouf. sk. 110/120 (32) 1.
Luža - ELEN (Plzeň), dvouf. sk. 110/120 (35) 1.
Pejosová - SITA (Trutnov), -L- (44) 1. Opatrný QUENTA (Bost - Equistro), 2. Vinzens - MENDY,
3. Vinzens - MARKÝZA (Libchavy), -S- (19) 1.
Opatrný - QUENTA (Bost Equistro), 2. Opatrná LIPAN (Hořovice), 3. Macanová - LISETTE
(Most), -ZM- styl jezdce (9) 1. Rosická WADDNHOEK∞S COLIN (Mělník), dvouf. sk.
100/110 (45) 1. Půlpán - HENESSY (Remark),
dvouf. sk. 110/120 (56) 1. Koželuh - TIFFANY
(Větrný Ranč), -L- (42) 1. Matějka - VENEUR DE
LUC (Chomutov), 2. Pecháček - PAPAYA
(Pecháček), 3. Zatloukalová - LIM (Tatran) -S(26) 1. Matějka - RED BULL CHASSOT, 2.

Matějka - REAGEN (Chomutov), 3. Lasabová BALETKA (Vaňha), -ST- (16) 1. Doležal - ROMINA (Doležal), 2. Matějka - LIPKA UNIREN (Chomutov), 3. Papoušek - SAFÍR (Měník), 4. Lasabová - BALETKA (Vaňha), 5. Drahota - GRAND
(Hořovice).
Brno-Žebětín 9.9.-ZM- děti (6) 1. Klímová SAMÍR (Pravlov), ml. koně (11) 1. Višňovská MANILA (Hustopeče), -Z- (47) 1. Maxera - KENO
(Blížkovice), -ZL- (41) 1. Straka - TROPHY
(Popice), -L- (17) 1. Smékal - IT∞S ME (Smékal),
2. Podsedníková - VERY (Mor. Kninice), 3. Veselá - GARENVA (Eclipse Brno).
Plzeň-Bory 9.-10.9. -L- (33) 1. Roubalová CAPTAIN (Roubal), 2. Krpela - REBELANT II
(Plzeň), 3. Jindra - CORSIL (Sp.Poříčí), -Z- (42)
1. Pěchouček - QUEEN (Tachov), dvouf. sk.
100/110 (40) 1. Kohoutek - OCEÁN (Hostouň), ZL- (42) 1. Smaha - CUGETA (Dýšina), -ZM- 4l.
(12) 1. Pěchouček - QUEEN (Tachov), -ZM- děti
(7) 1. Šteflová - NANCY (Plzeň), volba př. do
110 (31) 1. Otradovec - LA TOYA (Otradeovec).
Trnová 9.-10.9. -ZM- děti Svobodová - Gity
(JO Trnová), -ZM- ml. koně 1. Hanušová - Santa
(VS spol.Lučkovice), dvouf. sk. 100/110 1. Šimková - Dora (JK Neveklov), dvouf. sk. 110/120
1. Dub - Kleopatra (O.S.Vatikán), -Z- 1.Poláková
- Galán (JK Kocanda), -ZL- 1. Polák - Peking (JK
Kocanda), -L- 1. Polák- Mario (JK Líšnice 5+1).
Slavkov u Brna 10.9. -ZM- děti (4) 1. Pečínková - LINDA (Kentaur), ml.koně (5) 1. Holubářová - DERRICK (Slavkov), -Z- (18) 1. Beranová MOZAIKA (Olšany), -ZL- (14) 1. Štěrba - VENDETA (Vyškov), -L- (9) 1. Koncl - BLANKA (Hor.
Město), 2. Štěrba - VENDETA (Vyškov), 3. Bořková - LYRA (Lyra).

● 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

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