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MâR Hradec Králové
DREAM DANCER). Dohady o výsledku způsobil
rozpis soutěže, který sice na první pohled logicky
určil, že o vítězi rozhodne nejvíce procent dosažených bodů, ale při jeho schvalování si nikdo
neuvědomil, že družstvo je složeno z jezdců,
kteří nejedou stejnou úlohu. Díky rozdílnému
počtu možných bodů v úlohách -S- a -ST- tak
nakonec o výsledku paradoxně rozhodla lehčí
úloha. V případě rozhodování podle počtu bodů
by byla lepší Praha, ale nutno říci, že ani toto
hodnocení by nebylo objektivní. V budoucnu se
bude muset přistoupit, v případě rozdílných úloh
sčítaných do jednoho výsledku, k určitým koeficientovým korekcím podle toho, která z úloh bude
více ceněna. Tentokrát se však rozhodlo podle
toho jak bylo určeno rozpisem a zlato putovalo
do západních Čech.
Soutěž jednotlivců měla na programu dvoukolové klání úrovně IM I a Kür IM I. I když se očekával medailový souboj především mezi trojicí
K. Chelbergová - POZOR, Š. Koblížková - RASDrezura
PUTIN a Š. Charvátová - DREAM DANCER
Ke společné seniorské soutěži jednotlivců se
nedalo se vyloučit, že pořadím nezamíchají i další
z kvalifikovaných dostavilo do Hradce 13 soutěžjezdci. Patřit mezi ně mohl D. Komenda a PASních dvojic (9 jezdců). Mužskou drezúru zastupoTEL nebo V. Kadlecová s trojicí SIMON, KANT
val mezi osmi jezdkyněmi pouze plzeňský
a HOROSKOP, ale diváci byli zvědavi i na novou
D. Komenda. Vedle jednotlivců byla vypsána
akvizici I. Ronisové GHANDI, či R. Seidlovou na
i soutěž družstev a k té nastoupila tříčlenná družbělouši stáje Pecháček LAMBADERO. Bohužel
stva západočeské, jihomoravské oblasti a dvě
přes na jaře slíbenou účast k národnímu šampiodružstva Prahy.
nátu nedorazila A. Henriksen a KAMIR, pro které
Po mírných dohadech ohledně způsobu určení
přeci jen cestovat1000 km bylo obtížné. Usměvavýsledku zvítězili západočeši ve složení J. Jirsová A. Henriksen byla tak přítomna alespoň
vá - OHIO, V. Hyťhová - VIKING a D. Komenda v řadách diváků a prozradila nám, že se s KAMIPASTEL před družstvem Prahy (Marešová REM chystá na konci červenece (28.7.) k velkým
HEIDE, Kadlecová - SIMON, Koblížková - RASzávodům v Duringen.
PUTIN) a moravským družstvem (Diringerová Pořadatelé mistrovství, aby předešli diskuzím
LAPOZ, Kružíková - PRINT, Charvátová o neobjektivitě rozhodčích, pozvali tři slovenské
odborníky - otce a syna
Vietorovi a J. Halgoše,
kterým asistoval A. Fráter a J. Dominová.
V první úloze IM I
byla celkově nejlépe
hodnocena Š. Koblížková a RASPUTIN,
kterou jako nejlepší
viděl A. Fráter a I. Vietor mladší. Zbylým
třem rozhodčím se
jako nejlepší jevila
Š. Charvátová na
DREAM DANCER.
I když K. Chelbergová
obsadila až třetí pozici
patřila i tato jezdkyně
vzhledem k menším
bodovým rozdílům
stále ještě do zlaté
skupiny. Ostatní jezdci
se od těchto tří oddělili
již se ztrátou více jak
100 bodů a jejich
medailové ambice byly
Mistryní ve skoku žen se stala již podruhé Z. Zelinková na CANTUS T (Tar- zapomenuty.
V nedělním Kür IM I
pan Odolena Voda) před V. Ciprovou - SAMANTHA (Pastviny Pilníkov)
se však mohlo vše
Ve dnech 13.-15. července byla napsána další
česká šampionátová kapitola. Dějištěm mistrovství seniorů v drezúře a skocích bylo na české
jezdecké scéně velmi dobře známé kolbiště Hradeckého jezdeckého klubu v Hradci Králové.
Toto místo patří k těm nejlépe vybaveným již
několik desetiletí. Již pro šampionát v roce 1999
byl vybudován nový drezurní obdélník a tak se
toto kolbiště dostalo do skupiny pořadatelů, kteří
jsou schopni spojený šampionát v obou disciplinách uspořádat.
Pro letošní rok připravili pořadatelé opět několik vylepšení a nejvíce zářilo nové plastové oplocení kolbiště. Koně soutěžících byli opět ustájeni
především v hale, pro něž se bohužel stalo toto
místo v letním vedru, které šampionát provázelo,
nepříjemnou saunou. Část těch šťastnějších pak
přebývala v montovaných stanových stájích,
které již tradičně naše závody provázejí.

CSIO nebude
Již při mistrovství ČR v Hradci Králové se
kuloárně diskutovaly zprávy o ekonomických
problémech firmy Equitop, organizátora CSIO
2001 Poděbrady. Na základě našeho dotazu
nám sekretariát ČJF poskytl oficielní vyjádření
firmy Equitop i stanovisko ČJF
Stanovisko ČJF
Dne 16. července odstoupil Equitop s.r.o.
zastoupený panem Martinem Vítovcem od
pořádání CSIO Poděbrady 2001, přes skutečnost, že na jednání VV a Rady ČJF dne 13.
června ujistil oba výkonné orgány ČJF, že
pořádání CSIO je zabezpečeno.
Přes maximální úsilí nebylo možné najít
v tak krátké době náhradní řešení a proto po
předběžném projednání s přítomnými členy
VV a Rady dne 17. července v Hradci Králové
je ČJF pořádání CSIO 2001 nucena zrušit.
Za firmu Equitop
Praha 16. července 2001
Věc CSIO Poděbrady 2001
Jak jsem již sdělil při osobní schůzce nedošlo minulé pondělí k podpisu smlouvy s generálním partnerem (Český Telecom a.s.) i přes
příslib z přelomu roku, z důvodů škrtů
v reklamním rozpočtu. I přes vyvinutí maximálního úsilí nelze tento náhlý výpadek žádnou alternativou nahradit a z tohoto důvodu
odstupujeme od organizačního zajištění CSIO
2001.
V loňském roce naše společnost zainvestovala do CSIO 3,5 mil Kč z vlastních zdrojů.
Podruhé to není v našich silách. Tato situace
se stává a bohužel toto riziko bude vždy.
Naše společnost je v maximální míře připravena řešit tuto situaci. Po konzultaci
s ostatními reklamními partnery lze stávající
smlouvy převést na rok příští a rádi bychom,
aby tato negativní zkušenost neměla vliv na
ročníky budoucí.
Srdečně zdraví Vítovec Martin
ještě řádně zamotat. Tentokrát si nejlépe vedl
POZOR a K. Chelbergová. Jejich nejslabším místem byly krokové pasáže a možná ve snaze neudělat chybu celkový projev poněkud postrádal
lehkost. Předvedení však bylo bez zásadních
chyb a v každém případě, i vzhledem k výkonům
ostatních, patřilo K. Chelbergové nejlepší ohodnocení zcela po právu.
Z elitní trojice nastupoval v Kür druhý DREAM
DANCER a Š. Charvátová. I tato dvojice předvedla velmi slušnou úlohu a v té chvíli bylo jasné,
že rozhodčí mají před sebou velmi obtížné rozhodování.
Vedoucí RASPUTIN a Š. Koblížková nastoupili
velmi impozantními chody. Jezdkyni se vyplatilo
desetidenní předmistrovské soustředění v SRN
ve stájích jezdce a trenéra M. Deterse. Od CDI
v Brně se podařilo téměř odstranit taktové problémy. RASPUTIN se předvedl elegantně ve
všech chodech. Tato dvojice však rozhodčím
práci zkomplikovala především tím, že se jí překvapivě nevydařily piruety, které až do té doby
byly tradičně nejsilnější RASPUTINOVOU zbraní.

(Pokračování na str. 2)
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MČR Hradec Králové
(Dokončení ze str. 1)
Tím dostala soutěž tří medailistek napětí a až do
vyhlášení výsledků si nemohl být nikdo ničím jist.
Konečné počty pak určily pořadí Š. Koblížková RASPUTIN, K. Chelbergová - POZOR a Š. Charvátová - DREAM DANCER.
I když celkově působila letošní mistrovská
soutěž poměrně kompaktně a z dvanácti soutěžících slibovala většina výkonů zajímavou podívanou, současná vedoucí trojice se od ostatních
výrazně oddělila. Zklamáním byly výkony obou
ze zahraničí dovezených zkušených matadorů
LAMBADERA a GHANDI.
Z tohoto pohledu se zdá poněkud předčasná
euforie, která ovládla drezurní vedení, které při
improvizované schůzce v Hradci Králové naznačilo záměr zvýšit pro příští rok sportovně technické podmínky směrem k úloze IM II. S touto úvahou se nám svěřil manažer drezurní komise
Z. Beneš: „Jedná se zatím o velmi předběžný

ním stylu okořenila vlásenka (tři skoky ve vlnovce), která byla obsahem všech kursů. Především
pak honební -ST- mistrovské soutěže obsahovalo
jedno krásné a rozhodující místo s volbou nájezdu. Již při prohlídce bylo jasné, že právě zde se
bude bojovat o necennější kovy.
V nastoupeném stylu pokračoval J. Kutěj
i v neděli. Jakkoliv byly kursy soutěží pěkné
a divácky dobře čitelné, přeci jen by se práci
J. Kutěje dala vytknout jistá stereotypnost. Kurs
druhého kola mistrovské soutěže se shodoval
s kursem druhého kola družstev. Dobrá, v zájmu
zrychlení to bylo pochopitelné. I druhé kolo soutěže žen však bylo zcela shodné, jen skoky byly
sníženy. I zde to ještě tolik nevadilo, protože se
alespoň mohlo porovnávat jak rozdílné jsou jezdecké úrovně obou kategorií. Myslím, že jediná
oprávněná výtka na adresu stavitele tak patřila
závěrečnému -T-, které také stálo téměř ve stejných kolejích. Naši nejlepší jezdci tak absolvovali
již jednou projeté distance s totožnými skoky a to
bylo určitě značným ochuzením atraktivity soutěže. Diskuse se vedly i o obtížnosti
skoků, ale zde je opět jen
prostor pro věčnou otázku,
zda by se úroveň soutěže
měla odvíjet od celkové
úrovně společnosti či od
úrovně těch nejlepších.

Jak to tedy bylo?

s takovým výsledkem soutěž dokončil. Zlato tak
skončilo u čtveřice V. Tretera - ASTOR (Tretera),
M. Aberl - ATILA (Aberl Brno), M. Slezák - UNIE
A (Idea Brno) a P. Kuba - LUCKY LUKE (Kentaur). Na dalších místech v rozmezí celkového
součtu dvou chyb se umístila Severní Morava,
Východní Čechy a Jižní Čechy.
Bohužel ze soutěže na poslední chvíli odstoupila Praha a tak byla týmová soutěž poněkud
chudší. Další otázkou k úvaze pro skokovou
komisi je, zda neumožnit pro soutěž družstev
našim nejlepším jezdcům při šampionátu ještě
i čtvrtého koně. Současný rozpis umožňuje start
jen se třemi koňmi. V mistrovské soutěži toho
využilo hned pět jezdců. Možná, že právě v jejich
stájích zůstali koně, kteří by dokázali týmovou
soutěž obohatit.

Mistrovství ČR
Na startu mistrovské soutěže se objevilo 30
dvojic. Již tento počet dokládá vzrůstající úroveň
jezdeckého sportu a navíc to potvrdil i průběh
prvního kola. Výkony našich nejlepších jsou velmi
rutinované, s nástrahami kursu si poradila většina téměř samozřejmě a na rozdíl od dob nedávno minulých se skoro na každého jezdce mohli
diváci těšit.
Jak již bylo řečeno, hlavní úsporu času
v honebním zahájení mistrovského klání nabízel
odvážný nájezd na kolmý skok. Jako první si to
troufnul kdo jiný než A. Opatrný na velmi dobrém
ANDOLPH. Po navíc bezchybném výkonu se
s 62,38 vteřinami zařadil na čelo soutěže. Druhým byl J. Hatla na překvapivě stále lepším LATINUS, který byl v konečném čase ještě o 0,33
sekundy lepší. Tomuto jezdci se dařilo i na
SAHIB KUBIŠTA, kdy opět směřoval k velmi dobrému času, ale chyba při nájezdu posledního
skoku, která stála zastavení a následné shození,
zkazila této dvojici celou další soutěž. A. Opatrný
zopakoval nájezdovou ekvilibristiku i v sedle
PANTA RHEI a SYLVIO. Nejlepšího času však
dosáhl Z. Žíla na COLUMBIA EQUISTRO. Tento
jezdec, nově ve stáji Bost, byl postaven před
nelehký úkol. V úterý před šampionátem dorazili
do stájí u Karlových Varů koně COLUMBIA
EQUISTRO a KRIS KENTAUR od R. Tebbela
z NSR. Po řadě soutěží i dlouhém cestování
nebyl náročnější trénink možný a tak jel Z. Žíla
v Hradci Králové „z jedné vody na čisto“.
V sedle COLUMBIE se mu vstup do soutěže
podařil na výbornou a nakonec se ujal vedení.
S KRIS KENTAUR jel ještě rychleji a plynuleji,
ale chyba v trojskoku stála dvojici pět drahocenných vteřin.
V konečném pořadí se tedy COLUMBIA
EQUISTRO zařadila s nulou na prvé místo, a za
ní se do rozmezí jediné budoucí chyby vešli A.
Opatrný (SYLVIO), J. Hatla (LATINUS), A. Opatrný (ANDOLPH, PANTA RHEI), Z. Žíla (KRIS
KENTAUR) a M. Matějka (KAŠMIR). Protože
však jezdce čekala ještě dvě kola, reálné šance
měli i další jezdci, především J. Jindra a P. Doležal. Překvapivě mimo hru byl téměř od počátku
R. Chelberg, který ani v jednom případě (LE

I když pořadatel stále
ještě nazýval soutěže mistrovskými žen a mužů, podle
jarních zpráv z VV ČJF byla
letošní nejtěžší soutěž již
přístupná i ženám a tak by
se měla nazývat mistrovskou. Díky rozdílné výkonnosti pak ženy dostaly ještě
svoji vlastní soutěž (-S+S-).
K té nastoupilo v sobotu
33 dvojic. Bohužel výkonnost ženského jezdectví
v ČR stále ještě nepřekročilo práh zájmové činnosti
a tak jedinou skutečnou profesionální jezdkyní zůstává
Z. Zelinková. Ta na CANTUS T patřila ke čtveřici
Mistryně pro rok 2001 v drezuře Š. Koblížková - RASPUTIN
bezchybných z prvého kola
a jako jediná dokázala nulu
zopakovat i v neděli. Po
návrh, který bude doprovázet řada jednání
zásluze ji tak připadl po loňské premiéře i letošní
z pořadateli, jezdci i VV ČJF. Úloha s piafou
mistrovský
titul.
a pasáží se na MČR jezdila naposledy téměř
Po prvém kole v soupeření s ní mohly ještě
před dvaceti lety a myslím, že její zařazení již
doufal I. Zatloukalová na AROT (Tatran Ústí),
současná drezurní společnost unese. Podle
K. Hanušová - KAMAZ (Lučkovice) a R. Dvořámého soudu by se příští rok mohla minimálně
ková na DUKAR (Rynárec), ale nakonec se
šestice jezdců pro takovou soutěž u nás najít.“
žádné z těchto jezdkyň na medaili dosáhnout
Zahajovací blamáž
nepodařilo. O další kovy tak svedly v rozeskakování souboj dvě jezdkyně se
Skoková mistrovská soutěž začala v podstatě
součtem
4 tr. bodů V. Ciprojiž v pátek. Zahajovací skákání sebou přineslo
vá na SAMANTA z Pilníkova
první vážné diskuse o modelu naší soutěže.
a Š. Pospíšilová na GRANAZatímco skupiny jezdkyň a členů družstev absolDĚ z JS Dražice. Stříbro si
vovaly zahajovací skákání bez problémů, mnoho
nakonec odnesla V. Ciprová
dvojic nejtěžší mistrovské soutěže zahajovací
a obohatila tak kolekci mistskákání po několika skocích vzdalo. Tento přístup
rovských medailí rodiny Ciprozdurdil především pořadatele, ale i diváky, kteří
rových.
se cítili poškozeni. Stanovisko jezdců většinou
prezentuje snahu ušetřit koně před náročnou
Družstva
soutěží.
Pokusíme-li se o objektivní pohled na problém,
K týmové soutěži nastouzdá se těch několik skoků, v namáhavé přípravě
pili jezdci ze čtyř oblastí. Po
i záplavě závodů našich nejlepších koní, skutečprvém kole byla soutěž
ně již zanedbatelných. Neochota absolvovat
vzácně vyrovnaná a pro
celou zahajovací soutěž naopak nahrává podeúčastníky soutěže byla úrozřením, která nejdou ani vyslovit a pevně věřím,
veň -S- až příliš snadná, což
že jsou lichá. Proto si myslím, že by zahajovací
dokumentuje deset bezsoutěž měla být skutečně pro každého tím
chybných výkonů z 16 stark čemu je určena. Pro koně a jezdce k seznámetů. O družstevním titulu tak
ní s prostředím a povrchem, pro diváky a pořadarozhodla teprve soutěž -ST-,
tele informací o současné formě jezdců a koní
kdy prokázal pevné nervy
a soutěžním zážitkem. Zazněly i návrhy, že by se
především poslední jezdec
jihomoravského
týmu
měla zahajovací soutěž stát kvalifikací pro soutěž
P. Kuba na LUCKY LUKE.
mistrovskou a tak má skoková komise opět
Jeho parkur rozhodoval
o čem přemýšlet.
o zisku zlaté medaile, příParkurové diskuze
padně o rozeskakování
o zlato, ale také o eventuelStavitelem kursů v Hradci byl tentokrát
ním bramborovém místě.
J. Kutěj. Návštěvníci soutěží, které stavěl již vědí,
P. Kuba si mohl pro zlato
že jeho kursy mají vtip a eleganci. Potvrdila to
dovolit dvě chyby a právě Z. Žíla - COLUMBIA EQUISTRO
i mistrovská sobota. Kursy v současném moder-
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ZE ZAHRANIČÍ
CORDIAL, AKTIV, FRESKA) nezahájil soutěž
dobře. Soutěž tak divákům slíbila napínavou
nedělní podívanou.
Nedělní -ST- se pak stalo pro jezdce až příliš
snadnou záležitostí. Diváci viděli celkem 11 bezchybných výkonů. V nejlepší šestici udělal chybu
jen LATINUS a pro stáj Bost bohužel i vedoucí
COLUMBIE. Tím se na čelo soutěže dostal
A. Opatrný se všemi svými koňmi. Pro konečné
vítězství tak musel alespoň s jedním koněm
dokázat přejít závěrečné -T- bez chyby, což se
v té chvíli zdálo jisté.
Nakonec to přeci jen tak jisté nebylo. Nejprve
PANTHA RHEI, která mohla hned na počátku
soutěž rozhodnout, udělala dvě chyby. Po ní chyboval i ANDOLPH a již zbyl A. Opatrnému jen
SYLVIO. Naopak po bezchybném -ST- absolvoval i závěrečný parkur s nulou P. Doležal na
BEACH GIRL. Když chyboval i M. Matějka na
KAŠMIR, mohl začít i P. Doležal doufat v zisk
medaile. Předposlední KRIS KENTAUR nezaváhal a tak byly nervy A. Opatrného opět vystaveny
řádnému zatížení. Náš nejlepší jezdec, loňský
mistr ČR a Evropy, však opět prokázal své jezdecké i psychické kvality a závěrečnou nulou
v sedle SYLVIA získal rozdílem 0,6 bodu další
mistrovský titul. Díky rozmanitému průběhu soutěže se však i o další medailová místa i umístění
rozdělili naši jezdci velmi spravedlivě. Stříbrný Z.
Žíla na KRIS KENTAUR byl ještě šestý na velmi
dobré sedmileté QUENTĚ a sedmý s COLUMBIÍ.
Následoval bronzový P. Doležal (BEACH GIRL)
před A. Opatrným na ANDOLPH a M. Matějkou
na KAŠMIR. Na J. Skřivana s LABE JAMES
zbylo osmé místo, před J. Hatlou na LATINUS
a M. Šoupalem na GRANNA ARGENTINA.

Vše je snazší
Jakkoliv byly ještě nedávno úvahy o naší
účasti v Poháru národů velmi obtížné, návratem
koní stáje Bost na naší domácí scénu se vše
zcela zásadně změnilo. Nominační rozhodování
lídra skokových jezdců Z. Goščíka je nyní výrazně zjednodušeno a vše hovoří ve prospěch naší
i šancovní účasti v Pohárech v Budapešti a Bratislavě. Podle rozhodnutí po šampionátu bude
naše barvy v Budapešti hájit čtveřice A. Opatrný,
Z. Žíla, P. Doležal a J. Skřivan, vždy se dvěma
koňmi a v Bratislavě J. Skřivana vystřídá
M. Matějka.
Podtrženo a sečteno nabídl šampionát v Hradci Králové divákům velmi dobrou a atraktivní
podívanou, po které odcházela většina přihlížejících velmi spokojena. A i když se oproti drezurním úvahám ve skokových kruzích o navýšení
obtížnosti mistrovské soutěže nehovořilo, myslím
si že v ČR nastává čas, kdy by měl být přes dvacet let starý model mistrovství ČR ve skocích
podroben určitým korekcím.
C. Neumann

ME jun. v drezúře
Ve dnech 19. - 22. července se jezdkyně TJ
Havlíčkův Brod M. Škardová na koni PEREBOR
a jezdkyně TJ Přední Kopanina M. Havelková
na koni SIMON zúčastnily Mistrovství Evropy
juniorů v německém Iserlohnu. Vedoucím výpravy byl B. Rejnek, který nám o průběhu soutěží
referoval: „Naše výprava dorazila do Iserlohnu
v pondělí večer bez potíží. Sportovně technické
podmínky mistrovství předepisují model dvoukolové kvalifikace, při které se jezdí juniorská
úvodní úloha a juniorská úloha družstev. Z této
dvoukolové soutěže postupuje nejlepších
13 dvojic do nedělního finále, kde se již bojuje
o nejcennější kovy. Pro jezdce na 14. až
25. místě je pak připraveno jakési malé finále.
V obou případech se hodnotí závěrečná úloha
již jen samostatně.
Na startu šampionátu se představilo celkem
53 dvojic a 11 států postavilo čtyřčlenná družstva
do týmové soutěže. V soutěži jednotlivců pak
bylo hodnoceno 51 dvojic.
Naše jezdkyně byly poznamenány především
velkou nervozitou, vyplývající z malých mezinárodních zkušeností. U M. Škardové to vyústilo
ve druhé úloze i v omyl. V celkovém výsledku
docílila M. Škardová v prvé úloze 56,33 % a ve
druhé 54 % (po omylu) a M. Havelková 50,8 %
a 53,77 %. I když jejich výkony pochopitelně zdaleka nestačily na nejlepší jezdce patřící většinou
do nejrenomovanějších evropských stájí, v porovnání s jezdci z méně tradičně výkonnostně silných zemí snesly obě naše zástupkyně srovnání.
Přesto v konečném součtu zbylo na obě jen
50. a 51. místo.
Soutěž družstev získalo SRN před Holandskem a Rakouskem. Na finále soutěže jednotliv-

ZPRÁVY
soutěžil i v sedle dalších tří koní ze stáje I. Bergera. P. Doležal startoval na BEACH GIRL,
LE CORDIAL, ROCK’A’ROLL a 5l. MARKET a R.
Soukromé zahraniční výjezdy dvojice ChelChelberg s FRESKOU, AKTIVEM a LEONIQUE.
berg - Doležal pokračovaly i ve dnech 19.-22.
Vstup se nejlépe vydařil A. Opatrnému, který
července, kdy se oba jezdci zúčastnili skokových
jako první z ČR zahájil již ve čtvrtek a hned vítězzávodů v bavorském Mitwitz. Tentokrát s nimi byl
ně, když byl ANDOLPH nejlepší ve dvoufázovém
i A. Opatrný a tak měla ČR opravdu silnou pozici.
skákání 130/140 cm.
A. Opatrný přivezl z ČR koně ANDOLPH,
V pátek již byla naše ekipa kompletní a trojice
JESSICA, CRAZY LOVE a PANTA RHEI a navíc
roztočila skutečně nepřehlédnutelný sportovní
stroj na vítězství a umístění.
Ve skoku do 140 cm zvítězil
opět A. Opatrný na JESSICA, R. Chelberg na FRESKA byl druhý a třetí místo
patřilo opět A. Opatrnému na
klisně I. Bergera CLASIC
LADY. Ve stylovém skoku
do 120 cm pro 4 a 5l.koně
byl A. Opatrný na CRAZY
LOVE pátý a v první 150
závodů P. Doležal na
BEACH GIRL po bezchybném výkonu sedmý.
V sobotu pokračovali naši
jezdci ve velmi dobrých
výkonech. CRAZY LOVE
opět na páté příčce (120 na
styl) a další vítězství pro
A. Opatrného opět na koni
I. Bergera se jménem VINIPOOL (130). Další umístění
(4.) získal P. Doležal a
LECORDIAL za bezchybný
výkon ve skoku do 150 cm.
V neděli zvítězila PANTA
RHEI ve skoku do 130 cm a
P. Doležal byl druhý ve stylové „130“ na MARKET.
V závěrečné Velké ceně překonali všichni jezdci z ČR
základní kolo s nulou.
A. Opatrný na JESSICA (po
rozeskakování s nejrychlejším časem ale chybou na
poslední překážce osmý), P.
Doležal s BEACH GIRL (0+0
A. Opatrný a ANDOLPH se líbili v Hradci Králové a úspěšní byli - 5. místo) a R. Chelberg na
AKTIV (0+0 - 2. místo).
i o týden později v SRN

České dny v Mitwitz

ců jsme již nečekali, ale jsem přesvědčen, že si
zlato již nenechala ujít Rakušanka W. M. Teheuer na FALCAO (dcera olympijské vítězky
z OH v Moskvě), která postoupila jako první do
finále se ziskem 72,17 % bodů.“
O tomto víkendu šampionátové klání v Iserlohnu pokračuje soutěžemi mladých jezdců a ČR
tentokrát zastupuje brněnský F. Sigismondi na
EXCALIBUR z TJ Žabčice

Sen o Evropě
se rozplynul

Česká reprezentace všestrannosti měla pro
letošní rok evropsky šampionátové ambice. Ze
všech uvažovaných nakonec zbyl pouze J. Hatla
a 8 letý SZALENIEC (Měník), kteří se jako jediní
vydali k důležité výkonnostní prověrce, kterou
bylo CCI*** v německém Luhmühlenu ve dnech
5.-8. července.
Ještě než přistoupíme ke zprávě o průběhu luhLetos již podruhé vyrazila naše nejmladší
mühlenské soutěže, kterou nám připravil vedoucí
generace jezdců všestrannosti do Polska
ekipy J. Černý, musíme vzdát našemu nejlepšímu
k soutěžím všestrannosti. Ty se konaly v rámci
jezdci všestrannosti skutečný hold za to, jak dokácelopolské dětské olympiády sportů ve dnech
že
již několik sezón zvládat nejvyšší úrovně jak
23.-26. července v Lešně. ČR zde reprezentosoutěží všestrannosti tak skokových soutěží. Ale
vali B. Doušková (LADY) a K. Fulínová
nechme již hovořit J. Černého: „Každý kdo byl kdy
(JARIN) z JK Poříčí n.S. a L. Musilová
v Luhmühlenu ví, že zdejší soutěž patří k nejpre(HARUN 8) a D. Musil (JUNICA) z Glod Čejov.
stižnějším světa a podle toho také vypadala konVedoucím výpravy byl J. Grodl a na výsledky si
kurence. Na startu se seřadilo 85 dvojic z 16 států
musíme počkat do příště.
světa. SZALENIEC zahájil velmi dobře a po drezúře byl na 25. místě a v luhmühlenském deníku vyšel o naší dvojici
pochvalný článek. V té chvíli jsme
však tušili, že technicky náročný
kurs terénní zkoušky pořadím
řádně zamíchá. Sobotní trať
(A: 4 840 m/22 min, B: 2 415/3.30,
C: 6 600/30, D: 6 128/10.45) měla
v crosu celkem 26 překážek, většinou technicky náročných. Naše
dvojice si nevedla špatně, ale třikrát byla situace v kombinované
překážce nad síly SZALENIECe
a tak musel J. Hatla třikrát absolvovat na dvakrát. To znamenalo
penalizaci 3x 20 tr. bodů a s malou
penalizací za čas pak sestup
v pořadí. Cros navíc řádně prověřil
i fyzické možnosti SZALENIECe
a tak nedělní parkůr znamenal
další trestné body za čtyři chyby.
Celkově pak skončila naše dvojice
na 65. místě. Zvítězila finská jezdkyně P. Pantsu na KARUSO 24.“
J. Hatla předvedl na MČR velmi dobře robustního LATINUS

Děti na olympiádě
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ZAJÍMAVOSTI

CAI-A Nebanice
Příznivci spřežení měli svůj soutěžní svátek ve
dnech 19.-22. července v Nebanicích. V rámci tradičního CAI, které se zde konalo již po osmé, zde
probíhalo i mistrovství ČR v jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží.
Za deset let pořadatelství soutěží spřežení na té
nejvyšší úrovni vybudovali v Nebanicích středisko,
které zaslouží skutečně to nejvyšší uznání. Neúnavní manželé Šimáčkovi dokázali, přes všechny
překážky, vytvořit z Nebanic centrum sportu spřežení. Komise spřežení to uznala již pravidelným
umístěním národního šampionátu. Ještě daleko
cennější je však uznání soutěžících. Nejen, že se
již nikdo z českých účastníků nerozpakuje vydat
do přeci jen excentricky položených Nebanic
u Chebu, ale stále více soutěžících přijíždí i ze
zahraničí. I podle ohlasů letošního ročníku se dá
předpokládat, že věhlas Nebanic v zahraničí
i nadále poroste a že pořadatelé CAI-A Nebanice
se nemusí nezájmu ze zahraničí obávat. Letos
uznala zásluhy nebanických i ta nejvyšší místa
a tak přesto, že celou Českou republiku zahalily
v pátek 20. července dešťové provazy, pravděpodobně jedině v Nebanicích nepršelo a drezúra tak
proběhla za téměř ideálního počasí.

TERMÍNY
Kostelec, který se stále více dere do popředí.
Teprve za ním byl L Jirgala (Hubička Telnice) a
J. Nesvačil jun. (JK Moravský Krumlov) a teprve
po nich první zahraniční účastník E. Beck. Soutěž
tak slibovala zajímavou podívanou, protože komise
spřežení ohlásila, že po skončení mistrovské soutěže bude provedena definitivní nominace české

trojice pro světový šampionát dvojspřeží v Riesenbecku (15.-19. 8.).
V maratonu excelovali opět naši především pak
L. Jirgala, který byl nejlepší před J. Nesvačilem
sen. a J. Nesvačilem jun. A. Soukup byl čtvrtý
a ztratil své vedoucí postavení. Bitva o medaile
začala být napínavá.
Bohužel L. Jirgala se mohl po neděli jen zařadit
po bok nešťastného Poláka Andrzejevskeho z jednospřeží. I on měl velmi výraznou šanci na vítězství, ale omyl v parkuru jej připravil o prvenství
v CAI i zlatou medaili. Tu tak získal spolu s celkovým prvenstvím J. Nesvačil mladší před A. Soukupem a svým otcem J. Nesvačilem. Teprve za touto
trojicí byl E. Beck a tak i mezinárodní soupeření
dopadlo v náš prospěch.
Náplastí pro L. Jirgalu však bylo rozhodnutí
komise spřežení, která vzala v úvahu nešťastný
průběh soutěže, a jako náš v současnosti nejlepší
jezdec bude L. Jirgala zaslouženě, spolu s oběma
Nesvačily, i v týmu pro srpnové MS.

Jednospřeží
K soutěži jednospřeží dorazilo do Nebanic celkově 13 jezdců, z nichž se jeden zúčastnil pouze
národního šampionátu. Vedle našich nejlepších se
na start dostavili velmi kvalitní jezdci ze SRN, Švýcarska, Polska a Belgie. Především pak Němka
D. Todter z Dolního Saska patřila od počátku
k horkým favoritům.
V drezúře však byl nejlepší její stájový kolega
A. Luetchens. I na dalších předních místech byli
cizinci a tak nejlepší pozici pro ČR vybojoval v drezúře 6. místem J.Koníř (Hrádek). Smutný byl Polák
P. Andrzejewski, který si také dělal naděje na
vítězství, ale zapomenuté kamaše na jeho koní při
drezurní zkoušce jsou proti pravidlům a znamenaly
pro polského jezdce diskvalifikaci. Svoje kvality
pak Andrzejewski dokázal v maratonu, kde byl celkově nejlepší, ale celkové ambice byly ztraceny.
Z našich si v terénu nejlépe vedl opět J. Koníř,
který skončil sedmý. V parkuru si však nejlepší
českou pozici obhájit již nedokázal a po třech chybách skončil na celkově sedmém místě, když jej
předstihnul T. Barták mladší (Favory Benice), který
se tak stal prvním zlatým jezdcem spřežení roku
2001. V CAI skončil šestý když si vítězství odesla
D. Todter před A. Hermanem (BEL), R. Gillem
(POL), A. Luetchensem a A. Chwastek (POL).
Bronzová medaile skončila na krku R. Nesvačila
(Moravský Krumlov), který tak doplnil moravskokrumlovský nesvačilovský triumvirát.

Dvojspřeží
Ve dvojspřeží to již zahraniční účastníci neměli
s našimi tak snadné. Po bok našich devíti spřežení
se postavili Němci E. Beck a X. Pfleger, Polák
I. Kozlowski a Francouz J. Frey.
Po drezuře se vedení ujal A. Soukup ze statku

Čtyřspřeží
Královská kategorie zápřeží měla šest účastníků. Vedle naší dnes již tradiční pětice P. Vozába
a J. Škodného (NH), Z. Jiráska (JK Robousy),
K. Kastnerové (Martin Moravský Krumlov) a
T. Bartáka st. (Favory Benice), se postavil jen francouzský závodník L. Basty.
Drezura se nevydařila naší jedničce P. Vozábovi a starokladrubští bělouši skončili až na 4. místě.
Nejlépe si vedl Francouz a z našich Z. Jirásek.
Mistrovskou partii měl docela dobře rozehránu
i J. Škodný, ale jeho kladrubští vraníci se nesku-
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Sportovní
kalendáﬁ
1.8.
1.8.
3.-5.8.
3.8.
4.8.
4.8.
4.8.
4.8.
4.8.
4.8.
4.8.
4.-5.8.
4.-5.8.
4.-5.8.
5.8.
5.8.
5.8.
5.8.
5.8.
5.8.
10.-12.8.
11.8.
11.8.
11.8.
11.8.
11.8.
11.8.
11.-12.8.
11.-12.8.
11.-12.8.
11.-12.8.
12.8.
12.8.
12.8.
12.8.
18.8.
18.8.
18.8.
18.8.
18.8.
18.8.
18.8.
18.8.
18.8.
18.-19.8.
18.-19.8.
18.-19.8.
18.-19.8.
18.-19.8.
18.-19.8.
18.-19.8.
18.-19.8.
19.8.
19.8.
19.8.
22.8.
24.-26.8.
24.-26.8.
24.-26.8.
25.8.
25.8.
25.8.
25.8.
25.8.
25.8.
25.8.
25.8.
25.8.
25.-26.8.
25.-26.8.
25.-26.8.
26.8.
26.8.
26.8.

Heroutice
ZM-PREM.S
Litomyšl
KMK Z-S
Roudnice n.L.
CAN-B /1,2
Ostrava
KMK ZL-S
Stará Boleslav
Z- PREM. ST
Unhošť - Rymáň
ZM-L
Karlovy Vary
Z-S
Němčovice
ZM-L
Rychnov - Děčín
Z-S
Hrobice
ZM-ZL
Vyškov
ZM-L
Most
Z-ST
Kolesa
CN/Z-S
Ostrava
Z-S
Hrubý Jeseník
ZM-L
Třemešné
Z-L
Litomyšl
Z-S
Třebenice
ZM-L
Mikulov
Z-S
Hradec n.M.
ZL-L
Pardubice
CIC* MČR (d,J,Y)
Heroutice
drez. Z-L
Kladno
zrušeno
Hrádek
Z-L
Nový Dvůr u Brna
Z-S
Litovel
ZM-ZL
Albertovec
Z-ST
Stará Boleslav
Z-S
Mariánské Lázně
Z-ST
Louny
ZM-ZL, drez. Z-L
Frýdek Místek
Z-ZL
Černožice
Z-S
Slavkov u Brna
ZM-S
Třebíč-Bažantnice
Z-L
Třešť
Z-S
Černuc
Z-L
Skřipel
ZM-L
Hustířany
Z-S
Heřmanův Městec
Z-S
Letohrad
ZL-S
Vyškov
Z-L
Skaštice
drez. Z-S
Dubicko
Z-L
Chlumec
ZM-L
Páterov
ZM-ST
Louňovice
ZM-L
Písek
Z-ST
Děpoltovice
ZM-S
Stará Role
drez. Z-T
Všemily
Z-S
Teplice
Z-S
Frenštát p. R.
L-ST
Kunčice
drez. Z-L
Loučeň
Z-L
Brno - Soběšice
Z-L
Nový Jičín
ZL-S
Humpolec
finále ZP
Mariánské Lázně
CDI***
Hradec Králové
MČR d/s,d
Tlustice
ZM-L
Stráž n.O.
Z-L
Straškov
Z-L
Letohrad
Z-L
Pardubice
drez.Z-L
Drásov
L-S
Hrabová
Z-S
Nový Jičín
Z-L
Horky n. J.
ZM-ZL
Pecínov
přeloženo na 1.-2.9.
Vondrov
Z-ST
Domažlice
Z-L
Náměšť n.O.
Z-L
Olšany
Z-L
Drásov
V, paravoltiž

tečně prali skoro celou terénní zkoušku, která se
tak pro J. Škodného stala velmi nepříjemnou
a nakonec ze soutěže odstoupil.
Terénem projel nejlépe až suverénně P. Vozáb,
který se tak ujal vedení před Z. Jiráskem a
K. Kastnerovou. Francouzský jezdec měl potíže
a tak se pořadí po maratonu obrátilo.
Soutěž čtyřspřeží však byla napínavá až do
samého závěru. Jediný bezchybný parkur předvedl T. Barták, který tak v samotném konci soutěže
připravil o bronzovou medaili K. Kastnerovou. Na
čele soutěže skončil a další mistrovský titul si
připsal P. Vozáb před stříbrným Z. Jiráskem a
L. Basty skončil na páté příčce.

Nový pořadatel
Do skupiny pořadatelů soutěží
všestrannosti se v polovině července zařadil JK Pecínov, kde bylo 14.15. 7. uspořádáno Derby Pecínov
soutěží ve všestrannosti. Novým
pořadatelům pomohli s organizací
závodů zkušení matadoři naši militaristické společnosti, kursy stavěl
Z. Ságl a přítomen byl i manažer
komise všestrannosti A. Klauz.
Všichni starší pak vyjádřili uspokojení nad tím, že se do tradičního
jezdeckého prostředí Pecínovského
dvora, který v devadesátých letech
rozkvetl velkorysou rekonstrukcí, po
desetiletích opět vrátilo military.
Uznání patří především majiteli
M. Horovi, ale i dalším v jeho týmu.
Hlavní soutěží byla všestrannost
-L- a zde si mezi šesti dvojicemi
nejlépe vedl T. Jarolím na BEST
PLAN (Stará Boleslav), který porazil R. Markovou na TARAS
(Remark). T. Jarolímovi pak patřilo
i třetí místo na JULIE.

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

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

Pardubice budou
připraveny
V rámci šampionátu juniorů a mladých jezdců a letos poprvé i dětí (12-14
let), který pořádá Dostihový spolek Pardubice ve dnech 9.-12. srpna, bude
vypsána i mezinárodní soutěž CIC*.
Pořadatelé mají zatím přihlášky jezdců
ze SRN, Rakouska. Jedná se o účasti
jezdců z Belgie a očekává se i silná
výprava z Polska. V té budou nejen nejmladší jezdci, ale dorazit by měli i dva
olympionici J. Spolowitz a M. Konarski.
V pátek 13. července shlédl pardubickou dráhu technický delegát soutěže
a poradce pardubických, mezinárodní
stavitel a ředitel závodiště v belgickém
Waregemu T. Ryckeward, který se
pochvalně vyjádřil o úrovni závodiště,
stavu překážek a přislíbil podporu naší
kandidatury k uspořádání ME juniorů
a mladých jezdců v roce 2003.

V Sobotce
po letech
Po deseti letech se vrátily jezdecké soutěže do Sobotky na kolbiště pod hrad Humprecht. V sobotu 21. července zde JK Sobotka
s manželi Brixovými v čele uspořádal krásné závody, které vyvrcholily
soutěžemi -L- a mini-maxi. Vedle
řady diváků, starosty města i pořadatelů byl spokojen i J. Chýle
(Sport. stáj Chýle), který získal tři
vítězství. Nejprve v sedle DUBIRA
v post. obt. do 110 cm, pak s ROMMELEM v -L-, se kterým byl nakonec i ve vítězné trojici v soutěži
mini-maxi (160cm), spolu s T. Libichem na DIXON a PARÁDA (TJJ

Blahopřejeme...
Dne 20. srpna oslaví životní
jubileum
Olga Havrlantová ze Slovanu Frenštát
pod Radhoštěm. Tato neúnavná organizátorka mnoha
jezdeckých
akcí
všech
druhů je spojena se jménem frenštátského oddílu
již řadu let. Po ukončení jezdecké
kariéry se zde věnuje funkcionářské činnosti a svůj elán věnuje
nejen oblastnímu svazu, ale i celorepublikovým orgánům ČJF.
Milá Olgo, za všechny příznivce
jezdeckého sportu Ti přejeme
hodně zdraví, optimismu a životní
pohody a úspěchů v další práci.
Za redakci Jezdce J. Gebauer

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

Mezinárodní
paradrezura

V sobotu 14. července se mezi Mnichovicemi a Myšlínem ve středočeském kraji konal IV.
ročník soutěží vytrvalosti. Trasu 60 km
dokázal
nejlépe
v čase 3:33:20 překonat A. Jirsa na
BLESK
(Jirsa).
Vzdálenost 40 km
urazila nejrychleji
dvojice S. Hervert na
ELSA z pořádající
JK Artemis v čase
2:02:47. Distance 20
km se hodnotila
v rámci tří kategorií. Mezi dospělými byl nejlepší A. Hrdina na CHOSILA
(Hero) časem 1:08:04, mezi dětmi K. Alexová na WANGO (JK Artemis) za
1:22:11 (na snímku se svoji majitelkou M. Alexovou) a v kategorii pony
L. Nováková na HAFAN (Alpin), kteří vzdálenost zdolali za 1 hodinu
24 minut a 51 vteřin.

V letošním roce bude uspořádáno
již třetí mistrovství ČR v paradrezuře. Česká hiporehabilitační společnost zvolila k jeho konání tentokrát
jezdecké středisko v Tursku, které
nejlépe odpovídá mezinárodním
parametrům. Třetí šampionát našich
handicapovaných jezdců bude totiž
mezinárodní a k účasti se již přihlásilo Chorvatsko, Německo, Slovensko a Řecko. Pořadatelem bude
jako v minulých letech Klub Kvítek
a šampionát se koná ve dnech 19.20. října.

Opaváci v Hradci
Týden po šampionátu v Hradci
Králové se skákalo opět v Hradci
tentokrát však nad Moravicí. V tomto
severomoravském jezdeckém středisku se ve dnech 21.-22. července
konala Cena Hradce n.M. s hlavní
premiovanou soutěží -ST-. Na jejím
startu se sešlo 20 dvojic. Tři opavští
jezdci z JK Opava Kateřinky absolvovali základní kolo s nulou a po
rozeskakování si vítězství zajistil
P. Humplík s MANDY OIL TEAM
před J. Hruškou na LORIETA a
K. Lamichem na DIVER OIL TEAM.
Ten byl navíc i čtvrtý na CIKÁDA A
po jedné chybě v základním parkuru. Jezdci z Kateřinek vůbec ovládli
celé závody, protože zvítězili celkově v sedmi soutěžích.
-jge-

Heroutice
připomínají
Pořadatelé ve středočeských
Herouticích připomínají všem jezdcům, že premiované -ST- z Memoriálu dr. Krůty z 6. května, se koná
v rámci plánovaných závodů
1. srpna. Okresní jezdecký svaz
v Benešově nás také požádal
o zveřejnění nové adresy k zasílání
veškerých přihlášek k závodům
v okrese Benešov: OTS - Okresní
jezd. svaz (V. Benešová), Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov,
tel./fax: 0301/72 80 77.

Zrušeno

Reining v Jerez

● Vozatajské závody 3.-5. 8.
v Rovném pořádané SSCHKP
Račiněves se z technických důvodu
nekonají.
● Kvůli výstavbě kanalizačního
systému na kladenském Sletišti
oznamují pořadatelé zrušení jezdeckých závodů Malé Kladno, které
se měly konat 11. srpna.

Na Světových jezdeckých hrách,
které se konají v Jerez de la Frontera 10.-22. října 2002 ve Španělsku,
bude uspořádán i šampionát v reiningu. Pro nedočkavé přináší další
novinky o SH internetová stránka

www.jerez2002weg.com

-5-

Dvakrát Irsko
Dalšími Poháry národů v rámci
soutěží CSIO pokračoval letošní
Samsung Nations Cup Series.
O víkendu 12.-15. července to bylo
čtyřhvězdičkové CSIO ve Švédském Falsterbo a tříhvězdičkové
CSIO v belgickém Lumen. Husarský kousek se povedl Irsku, jehož
družstva zvítězila v obou pohárech.
Ve Švédsku i v Belgii v konkurenci
dalších devíti týmů.
O týden později se konalo polské
CSIO v Poznani a zde se v Poháru
sešlo sedm družstev. Vítězství si
odneslo Německo, ale spokojeni
byli i domácí, jejichž družstvo ve
složení (G. Kubiak / ORKISZ 4+0,
K. Prasek / PALEGRO 12+12,
J. Zagor / ELF 4+0, P. Morszlyn /
JOKER 12+diskv.) získalo čtvrtou
příčku před týmy Švédska, Belgie
a Holandska.
V celkovém pořadí je na čele
SRN (57) před Itálií (51), Belgií
(41), Švýcarskem (36), Irskem (33)
a Francií (31).

ský - CITIN (Rožnovský), 3 Gladišová - AMARCORD (Gladiš).
Mikulov 22.7. drez. -Z 1- (3) 1.
Kubíčková - WELS (JK MZLU Brno),
-Z 3- (12) 1. Ryvolová - DIANA
(Lucky Drásov), -L 1- (11) 1. Kružíková - BARNEY (JK Certa Brno), -L 4(7) 1. Dvořáčková - ORINOKO (Vors
Ostrava).

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: 019/745 19 14

Sportovní stáj
v Tuchoměřicích
a hřebčín Albertovec
● nabízí ustájení koní ve
střediscích v PrazeTuchoměřicích i Albertovci

● prodá koně všech kategorií v ceně od 50 000 Kč

Výsledky

● přijme ošetřovatele koní

Klatovy 30.6. dvouf.sk. 100/110
(39) 1. Krpela - ÚPIS (Slavia VŠ
Plzeň), štafety do 110 (19) 1.
Smaha - QUANTANAMÉRA (Dýšina), Krpela - ÚPIS (Slavia VŠ Plzeň),
-L- (14) 1. Smaha - CUGETA
(Smaha Dýšina), 2. Krajníková KEVIN L, 3. Pěchouček - KEVIN (oba
Tachov).
Nechanice 5.7. -ZM- (12) 1. Žlábková - ASCONA (Nechanice), stupň.
obt. do 110 (26) 1. Domáčková ORBIS (Králova Lhota), -L- (14) 1.
Trnavská - DAG (JK Valdar), 2.
Růžičková - VESNA (Fauna), 3.
Domáčková - ORBIS (Králova Lhota).
Čakovičky 7.-8.7. -ZM- děti (8) 1.
Oubrechtová - CHVÍLE (Děčín), -Z(46) 1. Ludvíčková - PICARD (Řitka),
stupň. obt. do 120 + žolík (20) 1.
Nováková - FOR (Louny), mini-maxi
(6) 1. Nováková - FOR (Louny), drezura -Z 2- (14) 1. Hozová - VANETA
(Šeberov), -L 2- (12) 1. Švarcová QUIS (Athila Praha), -L 3- (9) 1.
Švarcová - QUIS (Athila Praha).
Hradec Králové 13.-15. 7. MČR
drezura jednotlivci -IM I + Kür IM I(12) 1. Koblížková - RASPUTIN (Hlinovská Praha), 2. Chelbergová POZOR (Žižka Praha), 3. Charvátová
- DREAM DANCER (Panská Lícha),
4. Komenda - PASTEL (Cabalo
Plzeň), 5. Kadlecová - KANT (Přední
Kopanina), družstva (4) 1. ZČ (Jirsová - OHIO (Jirsová), Hyťhová VIKING (Schneider), Komenda PASTEL (Caballo Plzeň)), 2. Praha
1, 3. JM, 4. Praha 2, skoky jednotlivci soutěž žen (33) 1. Zelinková CANTUS T (Tarpan), 2. Ciprová SAMANTHA (Pastviny Pilníkov), 3.
Pospíšilová - GRANADA (Dražice), 4.
Opatrná - LIPAN (Hořovice), 5. Prokůpková - VINAJ (Václav Kolín),
družstva (4) 1. JM (Tretera - ASTOR

(Tretera), Aberl - ATILA (Aberl Brno),
Slezák - UNIE A (Idea Brno), Kuba LUCKY LUKE (Kentaur)), 2. SM, 3.
VČ, 4. JČ, mistrovství ČR (31) 1.
Opatrný - SYLVIO (Hořovice), 2. Žíla
- KRIS KENTAUR (Bost), 3. Doležal BEACH GIRL (Doležal), 4. Opatrný ANDOLPH (Hořovice), 5. Matějka KAŠMIR (ZOO Chomutov).
Janov 14.7. -ZM- (11) 1. Šrámková - BOOR BIBI (Primátor), -Z- (43)
1. Badalová - GENY (Černík), stupň.
obt. do 110 (44) 1. Kupsa - URAN
(Bořitov), -L- (23) 1. Kuřítková MAJOR 1 (Kometa Brno), 2. Růžičková - VESNA (Černíkovice), 3. Sedlický - LUKAS (Sedlistka).
Bernartice 14.-15.7. -ZM- (21) 1.
Štajdl - ANDY (Radbuza), -Z- (60) 1.
Roubalová - MON CHERY (Roubal
Plzeň), -ZL- (55) 1. Suttr - LARISA
LS (Wagner), -L- (23) 1. Kozáková MYRTHE, 2. Badalová - BOSNA
(obě Hluboká), 3. Suttr - LARISA LS
(Wagner), post. obt. do 110 (31) 1.
Pražáková - SILVER (Třemešné),
štafety do 120 (10) 1. Pěchouček SÁRA, Dorot - PINA COLADA
(Tachov Tisová), -L+S- (9) 1. Nágr ATLAS, 2. Nágr - PICADOR (Krakonoš Mar.Lázně), Kůst - GERT
(Domažlice).
Pecínov 14.-15.7. všestrannost Z- (15) 1. Machek - PICASSO (Dol.
Chabry), 2. Plimlová - GINA (Poříčí),
3. Sokol - PEGAS 6 (Dolní Chabry), ZL- (11) 1. Polák K. - KING (Kocanda), 2. Doušková - LADY (Poříčí),
Douša - HARLEKÝN (Neveklov), -L(6) 1. Jarolím T. - BEST PLAN (St.
Bol.), 2. Marková - TARAS (Remark),
3. Jarolím - JULIE (St.Bol.).
Albertovec 20.7. -Z- (18) 1. Holý CHARISMA (Albertovec), -ZL- (16) 1.
Šipoš - ŽENEVA (Bohumín), -L- (10)
1. Bajnar - LADA (Baník), KMK -ZL-

(17) 1. ABRAXAS - Fialka (Trojanovice), -L- (17) 1. OSKAR - Eim (Tlumačov), 2. LYRA - Masár (Stará Ves), 3.
DONA Z - Zwinger (Opava Kat.), -S(10) 1. ALOUBE A - Fialka (Klokočov), 2. LAND SANO - Lamich
(Opava Kat.), 3. CARTOUCHE Hošák (Mustang Havířov).
Sobotka 21.7. volba dr. do 100
(32) 1. Moudrý - VENEZIA (Moudrý),
stupň. obt. do 110 (43) 1. Chýle DUBIRA (Chýle), -L- (30) 1. Chýle ROMMEL (Chýle), 2. Doležal R. TANGO (Manon), 3. Chýle - DUBIRA
(Chýle).
Hradec n. M. 21.-22. 7. -ZL- (18)
1. Hruška - RAMIR FERRAM (Opava
Kat.), -L- (37) 1. Zwinger - TUDOR
JÖKABAU, 2. Hruška - RAMIR FERRAM (oba Op.Kat.), 3. Kincl - ASTRA
(Hor. Město), -S- (41) 1. Humplík MANDY OIL TEAM (Opava Kat.), 2.
Schmid - ASCOLI (Dolní Benešov),
3. Hruška - CALETTA TQM (Opava
Kat.), -ST- (20) 1. Humplík - MANDY
OIL TEAM, 2. Hruška - LORIETA, 3.
Lamich DIVER OIL TEAM, 4. Lamich
- CIKÁDA A (všichni Opava Kat.), 5.
Fialka - ADRIAN (Klokočov), -ZM4.-a 5.l. (11) 1. Hruška - GAMBIT
DELIKAN (Opava Kat.), -Z- 4. a 5.l.
(18) 1. Hruška - NAGANE (Opava
Kat.), děti + jun. (19) 1. Surový IRON (Opava Kat.), ost. (30) 1. Holá
- LIBERO AMANDA (Frenštát), -ZLděti + jun. (21) 1. Odstrčil - LESÁK
(JK Amír), sen. (47) 1. Živníček - PRIWAT (Hradec n.M.), -L- (21) 1. Holý ANGELIKA (Trojanovice), 2. Rožnov-

Inzerce

pro středisko v Tuchoměřicích a jezdce pro hřebčín v Albertovci

Pozor, změna tel. čísla

Tel.: 0608 977 985
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

● Přijmeme ošetřovatele-ku pro jezdecký areál Kočík - Stružná Karlovy Vary, ubytování zajištěno, nástup možný ihned.
Tel.: 0602 281 779.
● Prodám val., nar. 96, o: Kaolín, m: po Libanon - 54, cena
dohodou. Tel.: 0602 281 779.
● Ustájím odstávče - klisnu, super odchov, 1200,- Kč/ měs.
Tel.: 0602 535 110, JČ.
● Prodám: sportovní koně, plem. ČT, A1/1, dobrých původů,
od 3 do 9 let, výk. -ZL-L-. Tel.: 0723 435 214.

JEZDECKÉ A WESTERNOVÉ POT¤EBY
GALERIE A VETE·NICTVÍ

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