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âeské pﬁekvapení
Naše reprezentace mladých jezdců absolvovala ve dnech 7. - 9. září plánovaný zájezd na prestižní CSI, CDI-A Y/J v německém Babenhausenu.
Českou republiku reprezentovali mladé jezdkyně M. Roubalová (CAPTAIN), Z. Zelinková
(ROSEMARY, CANTUS T) a D. Balcarová (PRADAR). Vedle našich a domácích jezdců se soutěží
zúčastnili i zástupci z Holandska, Švédska, Švýcarska, Dánska, Rakouska, Francie, Belgie a Itálie. Celkově startovalo ve skokových i drezurních
soutěžích v Babenhausenu přes 280 koní.
Stejně jako u nás provázela účastníky i diváky
po celé tři dny nepřízeň počasí, která by se dala
shrnout třemi slovy - zima, mokro, bahno. Přes
toto nepříjemné ztížení si však naši jezdci vedli
velmi dobře a hned na počátku doslova zaskočili
jak konkurenci, ale hlavně samotné pořadatele.
Obě oddělení rozdělené soutěže zahajovacího
skákání do 140 cm znamenaly pro naše barvy
prvenství, když v 1. oddělení zvítězila M. Roubalo-

Z. Zelinková - ROSEMARY (videofoto)

Velká cena Plzně
Největším skokovým podnikem sklonku léta se
stala Velká cena Plzně. Ta byla na programu ve
dnech 31. srpna až 2. září a vyvrcholením třídenního programu bylo nedělní skákání stupně -T(do 150 cm).
Tomu však předcházelo několik kvalitních soutěží. Bohužel ani plzeňským se nevyhnula nepřízeň počasí a tak muselo být pro stálý déšť zrušeno večerní skákání, které bývá tradičně v Plzni
nejen sportovní, ale i velkou společenskou událostí.
V sobotu vyvrcholil program skokem -ST-.
K němu nastoupilo 24 dvojic, z nichž se plná
desítka rozeskakovala o vítězství. Z toho se nakonec radoval J. Pecháček na VENEUR, kteří mají
za sebou letos velmi dobrou sezónu. Dvojice

vá na CAPTAIN a ve druhém oddělení si nejlépe
vedla Z. Zelinková s CANTUS T. Pro pořadatele
byla tato vítězství natolik nečekaná, že se naše
ekipa musela obejít jak bez české vlajky na stožáru vítěze, tak bez české hymny.
Zde si neodpustím poznámku vůči naší federaci. Tato skutečnost s absencí našich národních
symbolů se opakuje již poněkolikáté a i když stále
ještě nejsme v situaci, kdy jsou vítězství našich
jezdců standardně očekávaná, tuto až ponižující
situaci zažilo již více našich reprezentantů. Myslím, že je na čase vůči takovým pořadatelům
uplatnit oficielní stížnost na FEI.
V soutěžích do 140 cm se v pátek dobře prezentovali i další naši koně a D. Balcarová na
PRADAR byla po chybě na 25. místě a Z. Zelinková s ROSEMARY po stejném výsledku na 31.
místě.
V sobotu pak naše jezdkyně vytěžily ze svých
startů opět v soutěži do 140 cm (34 start.) jedno
10. (Z.Zelinková - CANTUS
T 4 tr. b.) a 12. místo
(M.Roubalová - CAPTAIN 4.
tr. b) a v honební soutěži do
140 cm (64 start.) 18.
(Z. Zelinková - ROSEMARY)
a 31. místo (D. Balcarová PRADAR).
V neděli pak završila
úspěšné vystoupení Česká
republika opět vítězstvím,
když bodové skákání do 150
cm se žolíkem absolvovala
mezi 16 jezdci nejlépe
Z. Zelinková s ROSEMARY.
Ve stejné soutěži pak byla
D. Balcarová na PRADAR
desátá.
Velkou cenu Babenhausenu vyhrála po rozeskakování
pěti dvojic Belgičanka
S. Debonnet na LIANE.
Podrobné výsledky naleznete na internetové adrese:
www.bavarians-weekend.de
navíc přidala v neděli i vítězství ve dvoukolové
Malé ceně Plzně (S+S), kde se o prvenství také
utkala v rozeskakování a jako jediná absolvovala
s nulou úplně vše. Druhé místo patřilo Z. Zelinkové na CANTUS T (Tarpan) před Z. Žílou s BIG
BOY (Bost).
Absolutním vrcholem však byla Velká cena
Plzně (-T-). K němu se přihlásila elitní dvanáctka
nejlepších českých jezdců, kterým sekundoval
bavorský H. Holzer. Pro tohoto jezdce však byla
soutěž příliš obtížná. Základní kolo absolvovalo
pět dvojic bez trestných bodů. O vítězství se tak
rozeskakovalo sice pět koní, ale jen tři jezdci.

(Pokračování na str. 2)
Z. Žíla a další domácí vítězství pro KRIS
KENTAUR a stáj Bost

Jak dál s CSIO?
Na tomto místě mělo stát zpravodajství
o CSIO Poděbrady 2001. Bohužel, stejně jako
před dvěma lety i letos chybí. ČJF nedokázala již
podruhé v průběhu tří let organizaci CSIO zajistit.
Poněkud paradoxně se naše CSIO hroutí pod
tíhou dlouho hromaděných chyb právě v době,
kdy mohly výkony našich jezdců připravit i domácímu publiku zajímavou podívanou. Těmi dlouho
hromaděnými chybami vidím především skutečnost, že po celou dlouhou řadu ročníků neodráželo CSIO výkonnost domácích jezdců. Filosofie
pořadatelství vycházela z principu, že těžká soutěž zvýší výkonnost. CSIO tak pro nás bývalo
diváckým vyvrcholením sezóny, ale sportovně se
čekalo spíše na štěstí. Abychom byli úplně spravedliví tato filosofie odrážela desetiletí totality,
kdy bývalo CSIO jediným možným kontaktem
z vyspělou Evropou.
Bohužel právě nyní, kdy se stále častěji měří
naše dvojice s evropskými jezdci v rovnocennějších soubojích, naše domácí mezinárodní prezentace jezdeckého sportu chybí.
Ale nechme již hovořit generální sekretářku
ČJF A.Pellarovou, která byla pověřena vyjádřením oficielního stanoviska ČJF ke zrušenému
CSIO.

„Zakleté“ CSIO
Ačkoli je u nás vždy hlavním garantem mezinárodních jezdeckých závodů Česká jezdecká federace, při pořádání velkých závodů s mezinárodní
účastí vždy spolupracuje s dalšími organizacemi.
Stejně tomu je i v případě nejvýznamnějších sko-

(Pokračování na str. 2)
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P. Doležal a Z. Žíla se probojovali do vyvrcholení
se dvěma koňmi a tak jen potvrdili svoje současné dominantní postavení. První dva startující
P. Doležal - LE CORDIAL S a J. Skřivan s LABE
JAMES chybovali a tak měl Z. Žíla jako třetí startující situaci ulehčenu. S COLUMBIÍ EQUISTRO
nezaváhal a ujal se vedení v soutěži. Následoval
však P. Doležal na ROCK’A’ROLL, který byl také
bezchybný a o dvě sekundy rychlejší. Z. Žíla ze
stáje Bost Praha tak musel se svým druhým
koněm KRIS KENTAUR jet skutečně velmi rychle.
KRIS však potvrdil svoji třídu a zvítězil s časem
ještě o více než tři sekundy lepším.
Soutěž byla nejen krásným vyvrcholením závodů, ale příjemné bylo i to, že pro většinu koní v -Tnebyla soutěž žádným problémem a koně i jezdci
z prvních pozic působili zcela suverénně. Platí to
především o výkonech P. Doležala, kterého zastihla Cena Plzně skutečně v brilantní formě. Uznání
zasluhuje i povrch kolbiště, který byl v neděli přes
dvoudenní déšť naprosto dokonalý.

kových závodů CSIO - W. Ty se po roční přestávce loni konaly v Poděbradech a tam se také měly
znovu uskutečnit letos v září. Proč tedy byly zrušeny? Bohužel jsou tím hlavním důvodem opět
peníze.
Loňské Poděbrady slavily úspěch, snad i mezinárodní. Všichni byli až na drobné organizační
nedostatky spokojeni a těšili se na další ročník,
zahraniční jezdci už rok dopředu slibovali svou
účast.
To, že závody měly tak vysokou úroveň
v zázemí a službách, se ale samozřejmě projevilo na jejich ceně. Organizátor loňského CSIO,
společnost Equitop, s.r.o., která se ujala pořádání
odvážně opravdu v poslední chvíli, vynaložila na
uspořádání kromě značného úsilí i nemalou
částku vlastních peněz. Právě vzhledem k pozdnímu uzavření smlouvy na rok 2001 bylo do
smlouvy zakotveno pro pořadatele přednostní
právo na uzavření smluv pro následující roky.
Závěrečné vyúčtování loňského CSIO-W sice
skončilo v červených číslech, protože však měly
závody velký ohlas, všichni věřili, že díky delšímu
času na přípravu závodů i shánění peněz bude
letošní ročník již ziskový.
Jaký byl tedy vývoj situace po skončení loňského ročníku? Dohoda o pořádání CSIO na rok
2001 byla se společností Equitop uzavřena 5.prosince. ČJF dokonce odsouhlasila vyšší příspěvek
pořadateli, protože s úrovní závodů byla stejně
jako celá jezdecká veřejnost spokojena. Rozpočet byl předložen již skromnější, přesto však
dosahoval cca 4,5 mil.Kč.
Až do poloviny července byli zástupci ČJF ze
strany spolupořadatele opakovaně ujišťováni, že
finance na CSIO jsou zajištěné. Přesto se snažili
zjistit konkrétní sponzory a výše jejich příspěvků.
Jejich dotazy ale zůstaly bez jasných odpovědí
podložených například kopiemi darovacích
smluv. Situaci nakonec objasnil sám pan Vítovec,
jednatel společnosti Equitop, který v polovině
července informoval písemně ČJF o tom, že
zamýšlený generální sponzor smlouvu nepodepsal a v důsledku toho Equitop odstupuje od
organizačního zajištění CSIO - W.
V tomto doslova šibeničním termínu se již
nepodařilo najít jiného pořadatele a federace
nakonec letošní CSIO - W zrušila. V nastalé situaci se totiž jako menší zlo jeví akci s dostatečným
předstihem odvolat, než pak na poslední chvíli
týden nebo dva před závody obvolávat národní
federace přihlášených účastníků a vysvětlovat,
že závody se ruší.
O pořádání dalšího ročníku CSIO - W se právě
jedná. Není přáním nikoho z nás, aby u nás tradice těchto mezinárodních závodů zanikla. Je však
zcela jasné, že bez dostatečného sponzorského
zajištění si nikdo nemůže dovolit pořádat závody
na tak exkluzivní úrovni, jaké jsme byli svědky
loni v Poděbradech.
ČJF vyvine maximální úsilí, aby konání CSIO
v roce 2002 zabezpečila.

Vítězem Jezdeckého pokeru v Klokočově
se stal K. Lamich na CIKÁDA A (JK Opava
Kateřinky)
foto -jge-

Cena Luka

Generálním partnerem Ceny Plzně 2001
byla Západočeská energetika, a.s., kterou
reprezentoval generální ředitel a předseda
představenstva F. Šůcha. Na snímku vpravo spolu s ředitelem závodů J. Stronerem.

Dvakrát Jemčina
Jedním ze zářijových vrcholů skokové jezdecké sezóny byly závody v Jemčině, kde se ve
dnech 15.-16. září konala Podzimní cena. V jejím
programu byla opět i soutěž stupně -T-. Pořadatelé využili volného termínu po zrušeném CSIO
a operativně závody přeložili z přeplněného prvního zářijového víkendu. Tak se jim podařilo oslovit velmi slušnou jezdeckou konkurenci
a návštěvníci kolbiště na břehu Nežárky měli
možnost sledovat naše nejlepší dvojice v čele
s A. Opatrným.
Týden před těmito závody proběhla na Jemčině generálka „malých“ závodů, kdy v soutěžích
do 130 cm soutěžili jezdci převážně z jihočeské
oblasti. Deštivé počasí donutilo přesunout závody
z tradičního kolbiště v zámeckém parku do výběhu vedle haly a tak byla hlavní soutěžní plocha
ušetřena na Podzimní cenu. V hlavní soutěži
8. září (postupná obtížnost do 130 cm se žolíkem) zvítězil domácí J. Čermák na klisně BARIERA. O týden později již bylo počasí přeci jen
malinko lepší.
Skokové soutěže v Jemčině se pořádají jíž
téměř dvacet let. Do celorepublikového podvědomí se však jihočeská Jemčina dostává až
v posledních letech, kdy se na sklonku léta pořá-

Druhý ročník Ceny Luka v Klokočově na Opavsku proběhl v sobotu a neděli 1.-2,. září. Vzhledem k souběhu termínů se do Klokočova vypravili jezdci a koně především z moravskoslezské
oblasti. Pro tuto oblast je dobrou vizitkou, že na
startu hlavní soutěže -ST- se i přesto seřadilo 19
dvojic. I když nikdo z nich nezvládl základní kolo
bez trestných bodů, o rozeskakován diváci nepřišli. K němu nastoupila sedmička jezdců s jednou
chybou. Zde se již bez chyb skákalo a tak o vítězi
mezi třemi dvojicemi rozhodl čas. Z vítězství se
radoval opavský P. Humplík s MANDY OIL
TEAM před J. Kubrickým na AUTONOM FIDES
AGRO (Amigo Kunín) a opět opavským J. Hruškou na ÚSKOK.
V sobotním vrcholu soutěži -S- si mezi 26 dvojicemi nejlépe vedl junior J. Kincl na BOREC (TJ
Horymas Horní Město), který v rozeskakování
osmi dvojic porazil opavského K. Lamicha. Ten
s koňmi SHARON OIL TEAM a DIVER OIL
TEAM skončil na druhém a třetím místě.
Divácky atraktivní byla i soutěž Jezdecký
poker, do kterého se kvalifikovalo deset jezdců.
Nakonec zůstal ve čtvrtém kole jediný bezchybný
K. Lamich na CIKÁDA A z Opavy Kateřinky, který
si odnesl 9 900,- Kč.
dají pod starými stromy zámeckého parku náročnější skokové soutěže, včetně těžkého skákání.
K atraktivitě závodů v Jemčině letos přispělo
právě využití termínu po zrušeném CSIO a tak se
do jižních Čech dostavila skutečně reprezentativní konkurence. Dokládá to nejen 23 startujících
dvojic v nedělní soutěži -ST-, ale hlavně 19 v těžkém skákání.
Vrcholem soboty 15. září byl skok mohutnosti,
ke kterému nastoupilo 12 dvojic. Přes překážku
ve výšce 180 cm se dostal J.Skřivan na LABE
JAMES CAC LEASING, V. Tretera s E.T. II, K.
Papoušek na ABC HAMBURG a A. Opatrný na
GRANT. Tomu se již jako jedinému podařilo překonat i 190 cm. Své vítězství korunoval i posoutěžním čistým překonáním výšky 210 cm, které
tak velkolepě završilo soutěžní den. Bylo to pro
něho ten den již druhé vítězství, když s ABC CRI
CRI zvítězil i v předcházejícím -S-.
V neděli byly na programu čtyři kvalitní soutěže. Nejprve se radovali dvakrát bratři Papouškové. Kamil zvítězil na ABC LAND LIEBE za Hořovice v -S- právě před bratrem Jiřím na GOLD (JO
Srnín) a M. Šoupalem na QUELA K (1.ŠPZ Pardubice). V následující soutěži, postupné obtížnosti do 140 cm se žolíkem, byl naopak nejlepší Jiří
na DILLY (JO Srnín) a na dalších místech se
umístili hořovičtí A. Opatrný na ABC JESSICA a
opět Kamil Papoušek na ABC LAND LIEBE.

-2-

V -ST- nenašel letos již téměř tradičně přemožitele J. Pecháček na VENEUR. S ním se o vítězství rozeskakoval pouze S. Motygin na AKROBAT (Pradar), který byl po chybě druhý. Třetí
místo pak patřilo opět J. Papouškovi na DILLY.
V těžkém skákání se rozeskakovali čtyři dvojice, ale jen dva jezdci. A. Opatrný překonal kurs
parkuru A. Tůmové čistě hned se třemi koňmi.
Jediným soupeřem v boji o vítězství mu byl
J. Skřivan na LABE JAMES. Ten se nakonec po
chybě musel spokojit se třetí příčkou, když překonal jen ANDOLPHA. A. Opatrný v sedle svých
dalších koní GRANT a ABC ROLEX absolvoval
bez chyby i rozeskakování. Vítězství získal ABC
ROLEX, který tak nabírá velmi dobrou formu
i před svým reprezentačním křestem na CSIO
Záhřeb.
Přes celorepublikový déšť se na jihočeské
pořadatele v čele s V. Štěrbou přeci jen usmálo
štěstí. I když i v Jemčině pršelo, samotné soutěže probíhaly jen za mírných přeháněk a velmi
dobrý povrch kolbiště pomohl ke zdárnému průběhu závodů.

Nepřehlédněte na vloženém
letáku rozpis
Podzimní ceny Mostu

ZE ZAHRANIČÍ

Cena Karla IV.
Kolekci nových koní představil při tradičních
mělnických závodech A. Opatrný. Z pětice, kterou našemu přednímu jezdci svěřil majitel
německého hřebčince ABC v Ravensburgu, je
nejzkušenější 8l. valach ABC ROLEX, který
dokonce obohatí českou reprezentaci. Mimo

ZPRÁVY
něho se jedná ještě o dalšího 8 letého koně se
zkušenostmi z těžkých soutěží. Dále pak o dva
šestileté a jednoho sedmiletého, kteří by se měli
prezentovat v soutěžích do 140 cm.
Na Mělníku se pro všechny našlo soutěží dost,
protože zcela v tradici připravili pořadatelé téměř
dvacítku soutěží a ve třech dnech absolvovaly
zástupy jezdců několik stovek startů, převážně
nižších úrovní. Příznivcům jezdeckého sportu tak
stačilo dorazit na Mělník vždy v podvečer, kdy
byly na programu atraktivnější soutěže.
V sobotu to bylo -S- se 17
startujícími, ve kterém zvítězila G. Hrbková na DAFNÉ.
V neděli se tato jezdkyně
musela spokojit pouze se
třetí příčkou, když si vítězství
odnesli hořovičtí. Zvítězil
K. Papoušek na ABC LAND
LIEBE před A. Opatrným na
ABC ROLEX. Závěrečné
-ST- se pak konalo těsně
před setměním. Ze 14 startujících se do rozeskakování
dostala čtveřice jezdců.
Třem dvojicím z Hořovic
dělal společnost jen Z. Žíla
na QUENTĚ, který se však
musel nakonec spokojit
s druhou příčkou za A. Opatrným na SILVIO - foto vlevo
(viz výsledky).

Dekorování hlavní soutěže probíhalo za rychle
přibývajícího šera

CSI Moskva

Derby přitahuje

Leteckým speciálem z Maastrichtu se ve středu 29. srpna dopravili na CSI-W do Moskvy i
koně z ČR. Jak jsme již v Jezdci informovali,
Českou republiku reprezentoval A. Opatrný
s koňmi GRAND a PANTA RHEI a spolu s ním
cestoval do Ruska i R. Chelberg s koňmi AKTIV
a BEACH GIRL (USA).
Moskevské CSI je poměrně dobře dotované
a pořadatelům se daří vždy zajistit i nějakou světovou superhvězdu. Tou letošní byl bezesporu
Rakušan H. Simon, který se v Moskvě objevil
s klisnami MARLBORO a WARE LIEBE. Celkově
se závodů účastnili jezdci a koně deseti států.
A. Opatrný zahájil velmi dobře a v pátečním
dvoufázovém skákání 140/140 byl se 4 tr. body
ve druhé fázi dvanáctý (PANTA RHEI). GRAND
absolvoval kvalifikaci na sobotní soutěž Světového poháru do 150 cm bezchybně a skončil na
8. místě. Zde byl bezchybný i AKTIV a R. Chelberg byl jedenáctý.
V sobotu pokračovala PANTA RHEI bezchybně v klasické „140“ a s chybou v rozeskakování
byla desátá. BEACH GIRL měla i rozeskakování
bez chyby a R. Chelberg skončil sedmý.
V hlavní soutěži dne v soutěži Světového
poháru (150) byl úspěšný AKTIV, který nechyboval ani v rozeskakování a dvojice skončila šestá.
A. Opatrný na GRAND měl jedno vybočení
a umístil se na devátém místě. Zvítězila H. Weinberg na LITTLE GUN (SRN).
Prvou nedělní soutěží byl skok do 140 na čas,
kde byla PANTA RHEI s nulou šestá. V hlavní
soutěži Velké ceně Moskvy pak startoval A. Opatrný na GRAND. S výsledkem 4 tr. body byl ex
equo jedenáctý, když se deset dvojic probojovalo
do rozeskakování. R. Chelberg startoval na
BEACH GIRL a inkasoval za jeden kruh a čas.
Vítězství si z Moskvy odvezl Švéd Bengston.

V našich krajích zatím není mnoho tradičních
závodů typu „Derby“. Jejich obliba však stále
narůstá a pořadatelé začínají ve větší míře vypisovat i terénní parkury určené skokovým specialistům. Na počátku letošního září se tak stalo
hned na dvou místech najednou. V sobotu 1. září
se jelo „Moravské Derby“ v Náměšti na Hané
s délkou dráhy 1250 m a několika terénními
skoky. Pořadatelem závodů byl Pegas Loučany,
jehož jezdci mají blíže k všestrannosti. V soutěži
viděli diváci i prudký svah známý z hamburského
Derby apod. Vítězkou se stala domácí I. Konečná
na klisně SYMPATIKA, která má na svém kontě
mnoho úspěchů právě ze soutěží všestrannosti.
V neděli 2. září se jela obdobná soutěž při
závodech v Litomyšli, kde se Derby pořádalo již
při červnových závodech i pro starší koně. To
zářijové bylo stejně jako v Náměšti do 100 cm
a vítězem se stal J. Novotný na MARCO POLO
z Hřebčína Suchá. V obou případech se vedle
jezdců bavili rozmanitým kursem, který vedl
i mimo závodiště, nejen jezdci ale pochopitelně
oživila soutěž i publikum.

Brno - Líšeň
VII. ročník Ceny zámku Belcredi byl podle očekávání ovlivněn souběhem termínů a také sobotní
nepřízní počasí. Po slušně obsazených soutěžích
v pátek se v sobotu v prořídlých polích startujících
nejlépe dařilo K. Diringerovi z JK MZLU Brno,
který získal vítězství v honebním L (PRIMO)
a druhé místo ve stupňované obtížnosti do 120 cm
(AMICUS-K). V následujícím parkuru stupně S
K. Diringer (PRIMO) předstihl P. Vachutku na
LUGANA (TJJ Pegas Lázně Bohdaneč). Třetí
místo obsadil L. Sojka na GALIA (JS Hippo Topol).
Sobotní program vyvrcholil soutěžní mohutností, kde se z vítězství ex equo radovali M. Slezák
(UNIE A) a Vladimír Tretera (ASTOR) výkonem
160 cm, když oba chybovali až na 180 cm.
V neděli již bylo počasí i povrch kolbiště ideální. Volba překážek do 130 cm patřila L. Sojkovi,
který zvítězil s GALIÍ a druhé místo získal s NIKITOU. K premiovanému -ST- nastoupilo celkem
11 dvojic. Poté co P. Vachutka (LUGANA),
V. Tretera (ASTOR) a L. Sojka (GALIA) absolvovali se dvěma chybami se vedení ujal domácí
I. Přibyl s KORIANDREM (7,25 tr. b.). Toho
o vítězství připravila až poslední dvojice v pořadí
V. Tretera na LUSSI. Ten nakonec jako jedinný
zvládl rutinovanou jízdou parkur bez trestných
bodů a zaslouženě se radoval ze zisku „Ceny
zámku Belcredi“.
Za přípravu závodů byli pořadatelé odměněni
především nedělní návštěvou diváků, která jezdcům připravila důstojnou kulisu.

Česká drezura
v Polsku
Česká drezurní ekipa se zúčastnila otevřeného
mistrovství Polska ve Wroclavi ve dnech 7.-9.
září. Spolu s V. Kadlecovou (VERONA, HOROSKOP) se zúčastnila i M. Havelková na SIMON
a Š. Koblížková s RASPUTIN.
V. Kadlecová se s oběma koňmi zúčastnila
polského šampionátu (Velká runda - IM II, GP
a GP Kür) a po třech soutěžích skočila na 6.
(VERONA) a 7. místě (HOROSKOP). Titul získala Ž. Skworovska - GOLDAMOS.
Š. Koblížková s RASPUTIN byla v Malé rundě
(SG, IM I a IM Kür) čtvrtá a nejlépe si vedla juniorka M. Havelková, která se SIMON skončila
v tříkolové soutěži juniorů na druhém místě.

Poděkování
Východočeský Janákův sbor Selských jízd děkuje
touto cestou panu Miroslavu Vobořilovi za zhotovení
a dodání krásné věže rozhodčích. Při této příležitosti
připomínáme jeho tatínka - bratra Josefa Vobořila,
který byl jedním z nejúspěšnějších všestranných jezdců Selské jízdy, rádi na něho vzpomínáme. Úspěšná
pravnučka Janička Vobořilová dědí jezdecký talent po
svém pradědovi k radosti celé rodiny Vobořilů.

Střídání po
Záhřebu
Definitivně bylo dohodnuto, že se CSIO Záhřeb (27.30. září) zúčastní čtveřice
J. Skřivan, A. Opatrný,
P. Doležal a Z. Žíla. Po
závodech odcestuje zpět
domů J. Skřivan, který při
zpáteční cestě uvažuje o
účasti na halových závodech
v rakouském Wiener Neustadtu. Naopak k českému
týmu se v Itálii připojí
M. Matějka. Celý přejezd ze
Záhřebu na italsko řecký trajekt však bude časově velmi
napínavý i vzhledem k přejezdu dvou hraničních přechodů a tak jsme zvědavi, jak
naši jezdci zvládnou turné
nejen po sportovní stránce.

Šampionát v Lanaken
Od čtvrtka 20.září probíhá v belgickém Lanaken v tradičním pořadatelství hřebčína Zangersheide chovatelský šampionát mladých koní.
I České republice se podařilo získat startovní
místa a naši jezdci se v Lanaken objeví v sedlech
FARADAY ALCATRAZ (S.Hošák), OLZA (L. Jandourek) a CIPŘIŠ (V. Tretera).

Pozvánka

P. Doležal (ROCK
’A’ ROLL) patří letos k
oporám naší reprezentace a výkonnost prokázal
i při Velké ceně Plzně

Výstavu J. Doležala Koně v umění, která je
pořádána ke 111. Velké pardubické, můžete navštívit od 17. září do 14. října v Galerii na mostě
Farmaceutické fakulty v Hradci Králové.
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ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

lon) s E. Šimáčkovou (Nebanice) a PLESANT
L. Marešové (Iluze Makotřasy).
Soutěž šestiletých koní měla na programu
Třetí ročník výstavy Koně v Pardubicích byl
úlohy -S 1- a -S 3-, ale na startovní listině jen trotentokrát výrazně poznamenán počasím. Déšť
jici koní. Zde byla nejlepší REBEKA (Almirth chlua podzimní sychravo tak odradily mnoho diváků
mecký) s J. Kosařovou z JK Bohuslavice.
a tak byla návštěvnost v Pardubicích mnohonáK finále KMK ve skocích se do Pardubic sjelo
sobně menší než v minulých letech.
celkem 39 koní. Podle již zavedeného schématu
Odradit se však nemohli nechat účastníci finále
byly pro účastníky připraveny dvoukolové soutěKritéria mladých koní letos již ve dvou discipliže. Čtyřletí měli na programu dvě kola úrovně
nách (skoky + drezura).
-ZL-, pětiletí -L- a pro šestileté koně byla připraVe finálové drezurní premiéře 5 a 6 letých koní
vena dvě kola -S-. Hodnocení koní se tentokrát
se představilo 12 koní. Dobré zastoupení měla
ujala čtveřice komisařů J. Šíma, A. Starosta,
skupina 5letých koní, kterých v Pardubicích starJ. Jindra a J. Pellar.
tovalo devět. Ve dvoukolové soutěži -L 1 + L 4Mezi čtyřletými koňmi (14) vyšel z hodnocení
se rozhodčím P. Sedláčkovi, L. Vítkové, J. Schulvítězně MGT HILTON (Ascot) společnosti MGT
zovi, J. Holcbecherovi, které doplnil H. Witt
Ostrava z jezdcem T. Bajnarem. Na druhém
z Německa nejvíce líbila TEREZA (Taarlo Kubišmístě skončil ROY BOY v sedle s R. Doležalem
ta) s R. Carvou (JK Troja) před DUKÁT 4 (Etaa třetí místo mezi 4l koňmi roku 2001 patří
ACORDINU T (Acord II)
z Tarpan Odolena Voda a
V. Hadžiovi.
Mezi pětiletými si nejlépe
vedl AMOR 4 (Mykonos 10)
s jezdcem V. Treterou ze
stáje Tretera Loukovice před
ATLASEM ((Acord II) z JS
Mariánské
Lázně
s
O. Nágrem. Třetí příčka patří
hřebci OSCAR (Celano) ZH
Tlumačov s P. Eimem.
A konečně vítězství mezi
šestiletými
vybojoval
FARADAY Alcatraz (For
Pleasure) se S. Hošákem
ze stáje Mustang Havířov.
V této kategorii byly úspěšné i klisny, když druhá
skončila LADA (Arras)
z Baníku Ostrava v sedle
s T. Bajnarem a třetí místo
si z Pardubic odvezla
HAJKA (Hugben 49) stáje
Islandští koně jsou dnes v Evropě na hipologických výstavách nejví- Steally Vítková s E. Zuvace zastoupeni. V Pardubicích je předvedli němečtí chovatelé. -běl- čem.

Koně v dešti

Výstava Kůň 2001
V pátek 21. září se
po osmé otevřou brány
výstaviště v Lysé nad
Labem, aby přivítali
návštěvníky populární
výstavy Kůň. Na více
než 2000 m2 bude opět připraven pestrý kaleidoskop nejen mnoha různých plemen koní, ale tradičně i všeho dalšího co ke koním patří.
Ve snaze připravit divákům zajímavý program,
který však bude zároveň obohacením jejich
odbornosti, připravují pořadatelé tentokrát vedle
standardních plemenných přehlídek a odpoledních hlavních programů i bohatou metodickou
část. V loňském roce se již tento nápad setkal
s velmi kladným ohlasem veřejnosti a tak své
metodické a odborné rady bude opět přednášet
A. Fráter za drezurní sport, F. Petřík spolu s
M. Chýlem se budou věnovat metodice přípravy
koní a jezdců a J. Koníř a T. Barták se pokusí
zasvětit diváky do tajů jízdy spřežení.
V programu pak budou zastoupeny všechny
jezdecké discipliny, včetně nově přijatého reiningu. Tuto westernovou disciplinu, která se představí i při Světových hrách 2002 v Jereze de la
Frontera předvedou naši špičkoví jezdci K. Kubala a I. Černoch.
V klasických sedlových disciplinách se divákům
představí nejlepší medailisté z letošních i minulých národních šampionátů Z. Zelinková, V. Ciprová, J. Cipra, J. Chýle, V. Pauzr a další. Chybět
nebude ani voltiž o jejíž prezentaci se postará TJ
Orion Praha a zástupci této organizace přiblíží
divákům i sport handicapovaných jezdců.
Firma Philips bude opět sponzorem soutěže
o nejkrásnějšího koně výstavy a pro tentokrát se
bude tento titul udělovat zvlášť mezi velkými
koňmi a zvlášť mezi zástupci malých plemen.
Síň slávy se obohatí o další osobnosti. Redakce Jezdce se na této slavnosti podílí třetí rok
a uděluje ocenění osobnosti, která se zasloužila
o popularizaci jezdeckého sportu či koní v celospolečenském měřítku. V letošním roce jsme se
rozhodli takto odměnit autora krásné publikace
Kočáry Schustala - Kopřivnice Jiřího Tichánka
a spolu s ním i nakladatele této knihy pana Jiřího
Müllera. Udělování těchto ocenění je na programu v pátek v 11.00 hodin.

2001

Připravena bude i série přednášek, které bude
dominovat v pátek ve 13.00 hod. přednáška na
téma parkurové a drezurní jezdectví od německého státního trenéra Saského svazu R. Fuchse
a dále pak odborné přednášky našeho předního
veterinárního lékaře MVDr. Rajmana o veterinárních a anatomických problémech koní.
Program celých tří dní bude zajímavý a pořadatelé zvou všechny příznivce koní opět, letos již
po osmé do Lysé nad Labem.

Morava byla
v Čejkovicích
V neděli 2. září se v moravských Čejkovicích
konal XV. jezdecký den. Tato tradiční jezdecká
událost je příležitostí především pro jezdce spřežení, protože za pořadatelstvím této akce nestojí
nikdo jiný než významný český představitel této
discipliny M. Martinec. I letos začal Jezdecký den
tradičním průvodem účastníků bez něhož si obyvatelé Čejkovic již „svůj“ Jezdecký den nedovedou představit. I letos zde bylo přes tisíc diváků,
především pak moravských příznivců spřežení,
protože čejkovickým soutěžím je na Moravě přezdíváno neoficiální mistrovství Moravy.
Na programu byla překážková jízda dvojspřeží
a čtyřspřeží. Mezi 22! dvojspřežími byl nejlepší
L. Becha (Citka Loděnice) před J. Jelínkem a D. Hájkem (oba JK Pernštejn). V soutěži čtyřspřeží viděli
diváci osm čtyřek a zapřáhli je i naši nejlepší jezdci
dvojspřeží J. Nesvačil st., L. Jirgala i domácí M. Martinec. Nakonec si vítězství odnesl J. Kratochvíl (Fiakr
klub Brno) před J. Nesvačilem st. (JK Moravský
Krumlov) a L. Jirhgalou (Hubička Telnice).
Diváci vyčkali až do pozdních odpoledních
hodin, kdy byla na programu nejoblíbenější soutěž Jezdeckého dne, štafeta dvojspřeží. Radovali
se domácí, když mezi deseti dvojicemi zvítězila
čejkovická štafeta Opluštil - Plecák.

Všemily přeloženy
Na žádost reprezentantů, kteří se zúčastní CSIO
Atény, přeložil pořadatel první podzimní halové
závody ve Všemilech o týden na 20.-21. 10.
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Sportovní
kalendáﬁ
21.-22.9.
22.-23.9.
22.-23.9.
22.-23.9.
22.9.
22.9.
22.9.
22.9.
22.9.
22.9.
22.9.
22.9.
22.9.
22.9.
22.9.
23.9.
23.9.
28.9.
28.9.
28.-30.9.
28.-30.9.
29.9.
29.9.
29.9.
29.9.
29.9.
29.9.
29.9.
29.-30.9.
29.-30.9.
29.-30.9.
30.9.
30.9.
30.9.
6.10.
6.10.
6.10.
6.10.
6.10.
6.10.
6.-7.10.
13.10.
13.10.
13.10.
13.10.
13.10.
13.-14.10.
13.-14.10.

Ostrava - Stará Bělá
Z-S, fin ST
Praha
L-PREM.ST
Stará Role
ZM-L
Hořice
Z-S
Brno-Veveří
Z-L
Přední Kopanina
drez.Z-S
Všechlapy
ZM-L
Měšice
Z-L
Jemčina
Z-L
Jindřichův Hradec
Z-S
Kaničky
Z-L
Louny
ZM-L
Kolesa
Z-ZL
Litomyšl
Z-S
Cholunná
ZM-L
Brno-Soběšice
drez.Z-S
Ostrava Stará bělá
drez.Z-S
Přední Kopanina
drez. T
Kamenice nad Lipou
ZM-S
Němčice
CAN-B/1,2,4
Karlovy Vary
CCI*
Praha
drez.Z-L zrušeno
Stará Boleslav
Z-S
Husinec
Z-S
Třebívlice
Z-L
Brozany
Z-S
Brno-Žebětín
Z-L
Brtnice
ZM-L
Kolín
ZL-PREM.ST
Čakovičky
ZM-L, drez. Z-S
Opava
L-PREM.ST
Poděbrady
ZL-S
Vysoká nad Labem
Z-S
Brno-Žebětín
drez. Z-S
Osnice
Z-L
Cheb-Háje
Z-ZL
Rychnov-Děčín
Z-L
Polička
ZM-L
Brno-Soběšice
Z-L
Opava
Z-L
Most
ZL-ST
Praha-Gabrielka
Z-L
Stará Boleslav
Z
Kolesa
ZL-L
Brno-Veveří
Z-S
Opava
Z-L
Hořovice
ZL-ST
Všemily hala přeloženo na 20.-21.10

Paradrezura
mezinárodně
Jak jsme již informovali, ve dnech 19.-20. října
se uskuteční II. šampionát ČR v paradrezuře.
Handicapovaní jezdci se měli tentokrát sejít v jezdeckém středisku v Tursku, ale nakonec bylo
rozhodnuto, že se letošní mistrovství uskuteční
v nově vybudovaném luxusním areálu společnosti Horce Academy v Radimovicích.
Letošní šampionát již bude s mezinárodní
účastí a přihlášky dosud potvrdili jezdci z Německa, Rakouska, Chorvatska, Řecka, Skotska
a Slovenska. Soutěžit budou jezdci ve čtyřech
skupinách podle handicapu a letošní šampionát
je prvním krokem v mezinárodní ambici České
hiporehabilitační společnosti, která by měla vyvrcholit účastí českého jezdce na paralympijských
hrách v Aténách v roce 2004.

RIAS ve Sviadnově
JK RIAS ve Sviadnově na Frýdecko-místecku
uspořádal 8. září skokové závody se soutěžemi
do stupně -L-, s finále pro nejlepších deset dvojic.
Hlavní soutěž se oproti ostatním konala téměř za
ideálního počasí. Mezi 10 nejlepšími dvojicemi
zvítězil domácí J. Hrůzek na AQUINO A.

Blahopřejeme...
...chovateli a příznivci koní Zdeňku Žertovi
z Horek nad Jizerou, který oslaví své 70. narozeniny 23. září
...trenérovi a chovateli Rostislavu Jůdovi z Bíliny, který 30. září oslaví své osmdesáté narozeniny.
Tento vitální kmet je navíc náruživým hipologickým
cestovatelem a tak mu přejeme ještě hodně vydařených zájezdů za koňmi celého světa.

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

E Q U I S P O RT - D o k u l i l ov á
Ve dnech 30.-31. srpna se na
kolbišti JK Mělník uskutečnil Pony
festival a mistrovství středočeské
oblasti v jízdě na pony. Závody byly
pojaty jako generální příprava
1. českého pony šampionátu, který
se koná na mělnickém kolbišti ve
dnech 27.-30. 9. O pony soutěže
dětí byl velký zájem a zástupci přijeli i ze Slovenska. Odtud dorazil
jako doprovod své dcery i bývalý
československý reprezentant
R. Noskovič.
Mistryní středočeské oblasti se
stala B. Perníčková (foto) na LADY
(JK Heroutice).

Hucul
na konferenci
Česká Asociace chovatelů huculského koně sídlící v Pardubicích
bude ve dnech 26.-28. října pořadatelem výročního zasedání Mezinárodní huculské federace (HIF) sdružující chovatele huculů z Polska,
Slovenska, Maďarska, Rumunska,
Německa, Rakouska a ČR. Naše
země je členem této organizace od
roku 1999, kdy se zasedání konalo
v Topoĺčiankách.
Zasedání se koná na farmě
Olšovka u Nepomuku v západních
Čechách a při této příležitosti proběhne 27. října i chovatelský seminář o chovu huculského koně
(zahájení v 10.00 hodin). Na něj
bude navazovat i chovatelská přehlídka (14.30) s odborným výkladem našich předních chovatelů.
V případě zájmu o tuto akci kontaktujte J. Jelínka z ASCHHK na tel.:

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

040/633 53 02, 0604 280 337, či email jelineking@volny.cz či I. Karbusického na tel.: 0432/58 28 19,
0603 150 697 nebo e-mail
hucul@quick.cz. Podrobnosti také
naleznete na www.hucul.cz

z Dobřenic zde choval koně již ve
středověku a příslušník této rodiny
napsal v 16 století o chovu koní
knihu.
První závody byly sice poznamenány počasím, ale i tak se vydařily
a vítězem hlavní soutěže (-S-) se stal
R. Doležal na QUERA před J. Hatlou
na TASKA (Měník) a M. Tomáškem DUEL z SOU Kladruby n.L.

Nové Dobřenice
V sobotu 1. září se konaly první
závody ve znovu obnovovaném jezdeckém areálu zámku v Dobřenicích u Bohdanče. Během totality byl
krásný zámek, jehož obyvatelé se
vždy věnovali jezdeckému sportu,
devastován. Krytá jízdárna z roku
1930 byla změněna na sušárnu
obilí, překrásný park zanedbán.
Nyní se do Dobřenic koně vracejí. Původní majitelé (Katschnerovi)
se po návratu z exilu pustili do
obnovy nemovitostí a ve spolupráci
z hřebčínem Měník Humburky se
vrací i k jezdeckému sportu. Zajímavostí tohoto místa je i skutečnost, že původní rod Dobřenských

Velká Polom
podruhé
Jezdecký oddíl a SDO Brontosauři ve Velké Polomi uspořádali
v sobotu 1. září tradiční skokové
závody. Hlavní soutěží byl skok
stupně -L- a mezi 14 dvojicemi si
nejlépe vedl V. Hrůzek na ZIRKON
z RIAS Frýdek-Místek. Přes nepřízeň počasí, která pronásledovala
pořadatele na celém území ČR,
organizátoři zvládli vše dobře
a patří jim uznání. Odměnou jim
byla i velká divácká účast.

Voltiž v Drásově
Již druhý rok se na jižní Moravu
do TJ Lucky Drásov sjíždí voltižní
družstva začínajících soutěžících
kategorií D a C. Příležitost pro
nováčky votiže nabízí Anect Cup voltižní serie. Letošní seriál se konal
v termínech 15. dubna, 1. července
a finále bylo 26. srpna. V kategorii
D soutěžilo 5 skupin a v kategorii
C tři. Závody byly přístupné i handicapovaným sportovcům a zúčastnili
se cvičenci z dětského hiporehabilitačního centra v Olomouci a ze
stáje Théta Olomouc.
Malí závodníci soutěžili na koních
TJ Lucky Drásov pod vedením zkušené lonžérky P. Cinerové.
V konečných součtech se na prvním místě kategorie D umístilo družstvo Slovanu Frenštát a v kategorii
C zvítězili domácí cvičenci z TJ
Lucky Drásov.
-han-

Nejmladším soutěžícím byl 5 letý T. Ciner (ASTOR)

-5-

Jezdecké středisko
Vondrov
Hluboká nad Vltavou

JAROSLAV VÁCHA
nabízí výcvik koní a jezdců
boxové ustájení, krytá hala
Tel.: 0724 001 872

Samsung ve finiši
Světová soutěž národních týmů
pokračovala 2. září v Rotterdamu.
Do druhého kola postoupilo šest
týmů a před branami zůstalo Švýcarsko, Itálie a USA. S celkovým
počtem 10 bodů nakonec zvítězila
Francie před Velkou Británií
a Německem.
O týden později se 7. září konal
Pohár národů v Bulharské Sofii,
kam dorazili ze západní Evropy
pouze Italové. Nakonec na ně zbylo
jen třetí místo za celky Řecka a Bulharska před Turky a Rumunskem,
které soutěž nedokončilo.
O týmové body se bojovalo i za
mořem. V kanadském Calgary se
vedle severoamerických týmů USA
a Kanady představily pozvané celky
Irska, Německa, Švýcarska, Holandska a Francie. V této prestižní soutěži se naopak všechny týmy prezentovaly nejlepšími jezdci, ale ani
H.Bourdy či M. Robert v celku Francie nezajistili Francouzům postup do
druhého kola. Ze soutěže vyšli nakonec vítězně Irové před USA
a Německem. Holandsko nevyužilo
poslední šance k zisku bodů potřebných k předstihnutí Švýcarska na
šestém, v celkové kvalifikaci finálově
postupovém místě, a skončilo páté.
Po 26 kolech letošní Samsung
Nations Cup League je pořadí na
prvých šesti postupových místech
pro finále ve Španělsku (Madrid
20.-23. září): Německo 62 bodů,
Irsko 57, Francie 53, Itálie 51,
Belgie 49, Švýcarsko 41.

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

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

Výsledky

Žižkova 505, Třebíč 674 01

Drásov 25.8. dvoufáz.sk.100/110 (17) 1.
Koláček - TRDY (Pálava Popice), -ZL- (39)
1. Samcová - SANTIAGO (JK Trinity), -L(28) 1. Tretera - MATES (sport.stáj Tretera),
-S- (8) 1. Tretera - CYPŘIŠ, 2. Tretera MATES (sport.stáj Tretera), 3. Kupsa - TAJVAN (Bořitov).
Straškov 25.8. -Z- (33) 1. Šoupal LAGUNA (Horní Habartice), -ZL- (28) 1.
Matějková - DENISA (Chodovlioce), -L- (14)
1. Pauzr - LITAVA (Osinalice), 2. Polák SAMARA (Líšnice), 3. Peteříková - POHÁDKA (Černuc).
Hluboká nad Vltavou 25.-26.8. -Z- 1.
Drahota - PEDRA (Hořovice), dvouf. sk.
110/120 1. Mayer - MOON SANTA (Lučkovice), -L- 1. Kučera - TOYOTA (Mareš Skály),
2. Žíla - LIBYE KENTAUR (Bost), 3. Navrátil
- ACADEMIC (Navrátil), dvouf. sk. 100/110
1. Dvořáková - PRINC (Dubenec), -ZL- 1.
Drahota - PEDRA (Hořovice), post.obt. do
120 1. Navrátil - ACADEMIC (Navrátil), -S1. Papoušek J. - DILLY (Srnín), 2. Drahota ARAGONA, 3. Papoušek K. - CARDINAL
(oba Hořovice), post. obt. do 140 1. Žíla BIG BOY (Bost), 2. Papoušek K. - CARDINAL (Hořovice), 3. Mayer - BART (Lučkovice).
Plzeň 31.8. - 2.9. -Z- (37) 1#. Kostová GIANNI (Mar. Lázně), -ZL- (50) 1. Leuchter - JAIPUR (Tachov), dvouf. sk. 120/130
(35) 1. Jindra - DENNY COOPER (Sp.Poříčí), 2. Žíla - LIBYE KENTAUR (Bost), 3.
Jindra - HERIET ESSENT (Sp.Poříčí), -S(42) 1. Pecháček - VENEUR (Pecháček),
2. Motygin - SCREAM PRADAR (Chlaponice), 3. Balcarová - LOGIKA (ČJK KV), -ST(24) 1. Žíla - COLUMBIA EQUISTRO
(Bost), 2. Matějka - KAŠMIR (Wrbna), 3.
Papoušek K. - CARDINAL (Hořovice), 4.
Šoupal - GRANNA ARGENTINA (1. ŠPZ
Pardubice), 5. Doležal - ROCK∞A∞ROLL
(Doležal), stupň. obt. do 140 (16) 1.
Papoušek - CARLSON, 2. Drahota - ARAGON A, 3. Papoušek K. - ALF HRADIŠTĚ
(oba Hořovice), -S+S- (32) 1. Pecháček VENEUR (Pecháček), 2. Zelinková - CANTUS T (Tarpan), 3. Žíla - BIG BOY (Bost), T- (13) 1. Žíla - KRIS KENTAUR (Bost), 2.
Doležal - ROCK∞A∞ROLL (Doležal), 3.
Žíla - COLUMBIA EQUISTRO (Bost), 4.
Doležal - LE CORDIAL S (Doležal), 5. Skři-

van - LABE JAMES CAC LEASING
(Manon).
Brno -Líšeň 31.8.-2.9. -Z- (43) 1. Bártík RIA (JS Belcredi), dvoufáz.sk.110/120 (34)
1. Dvořáková - DIANA (JK Nesyt),
post.obt.do 120 se žolíkem (13) 1. Tretera
- MATES (sport.stáj Tretera), -L- (13) 1.
Diringer - PRIMO (JK MZLU Brno), -S- (10)
1. Vachutka - LUGANA (TJJ Pegas), 2.
Diringer - PRIMO (JK MZLU Brno), 3. Sojka
- GALIA (JS Hippo Topol), skok mohutnosti
(5) 1. Slezák - UNIE (JK Ideas Brno), Tretera
- ASTOR (sport.stáj Tretera), volba překážek do 130 (9) 1. Sojka - GALIA (JS Hippo
Toplol), -ST- (11) 1. Tretera - LUSSY
(sport.stáj Tretera), 2. Přibyl - KORIANDR
(S Belcredi), 3. Vachutka - LUGANA (TJJ
Pegas).
Velká Polom 1.9. -Z- děti + jun. (15) 1.
Stixová - LOVING (Starý Mlýn), ost. (17) 1.
Heraltová - FUNY GIRL (Karina), stupň.
obt. do 110 děti + jun. (15) 1. Milián - KORVETA (Equicentrum), ost. (23) 1. Štíhel VALDAR PURINA (Pain Western), -L- (14)
1. Hrůzek - ZIRKON (RIAS F-M), 2. Ludvík JENY (Velká Polom), 3. Nákelná - DEKORT
VALDŠTEJN (Nákelný).
Klokočov 1.-2.9. -L- (31) 1. Humlík MANDY OIL TEAM (Opava Kat.), 2. Kubrický - AUTONOM FIDES AGRO (Amigo
Kunín), 3. Lamich - DIVER OIL TEAM
(Opava Kat.), -L- (20) 1. Hentšel - REZNAK
(Baník), 2. Hruška - CALETTA TQM a.s.
(Opava Kat.), 3. Vala - FINN GARTANA
(Bruntál), -S- (26) 1. Kincl - BOREC (Horní
Město), 2. Lamich - SHARON OIL TEAM, 3.
Lamich - DIVER OIL TEAM (oba Opava
Kat.), -ST- (19) 1. Humlík - MANDY OIL
TEAM (Opava Kat.), 2. Kubrický - AUTONOM FIDES AGRO (Amigo Kunín), 3. Hruška - ÚSKOK (Opava Kat.), 4. Fialka - QUINTET (Klokočov), 5. Hruška - LORIETA
(Opava Kat.).
Kladruby n.L. 1.9. drez. -Z 1- (8) 1. Pilařová - GEN. ARIOSA (NH), -L 2- (12) 1.
Buben - BODO (Buben), 2. Lesáková COMERO (NH), 3. Majznerová - CARNABY
(Tursko), -L 4- (6) 1. Buben - BODO
(Buben), 2. Majznerová - LEO, 3. Majznerová - CARNABY (Tursko).
Dobřenice 1.9. -ZM- (15) 1. Rojáková LASTURA (Vacek), -Z- (40) 1. Dobiášovská

- MARKÝZ (Měník), -ZL- (41) 1. Váňa ORION 4 (Sloupnice), -L- (31) 1. Doležal R.
- LOPA (Lázně Bohdaneč), 2. Novák - DELFIS (Rokytno), 3. Doležal R. - IDA-29 (Václav Kolín), -S- (13) 1. Doležal R. - QUERA, 2.
Hatla - TASKA (Měník), 3. Tomášek - DUEL
(SOU Kladruby).
Náměšť na Hané 1.9. -Z- 1. Smékal ATHOS (Dubicko), -ZL- 1. Smékal - ATHOS
(Dubicko), Moravské derby do 110 cm 1.
Konečná - SYMPATIKA (Loučany).
Skaštice 1.-2.9. -ZM- ml. koně (9) 1.
Dostál - EPISTOLA (JK Bochoř), post. obt.
100/110 junioři (17) 1. Klus - KARO (Newport university), ostatní (24) 1. Ciner LOSTRIS (Fors Předklášteří), -ZL- mladí
jezdci (16) 1. Daněk - KLENOT (Pravčice),
ostatní (17) 1. Pospíšilík - VINNY (stáj Pospíšilík), -L- (11) 1. Rusek - CARMEN (JSC
Slavkov), post.obt.do 120 (28) 1. Jarka KORDON (JK Haná), -L- mladí jezdci (10) 1.
Jarka - KORDON (JK Haná), ostatní (11) 1.
Pospíšilík - VINNY (stáj Pospíšilík), -S- (12)
1. Eim - OSKAR, 2.Eim - THURIN (JK Tlumačov), 3. Šterba - Vendeta (Vyškov).
Litomyšl 2.9. -Z- (22) 1. Pospíchalová GVYN (Skrovnice), -Z- derby 1. Novotný MARCO POLO (Suchá), stupň. obt. do 110
1. Váňa - DICHITA (Sloupnice), -L- (12) 1.
Petrus - GÁBINA, 2. Váňa - ORION 4 (oba
Sloupnice).
Čejkovice 2.9. skok -Z- 1. Straka TROPHY (Popice), -ZL- 1. Straka - TROPHY (Popice), parkur spřežení čtyřspřeží 1.
Kratochvíl (Fiakr klub Brno), dvojspřeží 1.
Becha (Citka Loděnice), štafety dvojspřeží
(10) 1. Opluštil - Pecák (Čejkovice).
Mělník 7.-9.9. dvouf. sk. 100/100 1. odd
(34)- 1. Králová - TANO (JK Tamare), 2.
odd. (34) 1. Veselovská - TORNÁDO (JK
Mělník), dvouf. sk. 100/110 1. odd. (34) 1.
Roučková - LÍVR (Stáj Moudrý), 2. odd. (34)
1. Hoffmeisterová - DEKORATOR (Altron
Hoffmeister), dvouf. sk. 110/120 (35) 1.
Drahota - VALENCIE (Opatrný Hořovice),
dvouf. sk. 100/110 1. odd. (43) 1. Rosická ALTIUS (Stáj Iros Praha), 2. odd. (45) 1.
Hassová - CONDE (SECO Praha), dvouf.
sk. 110/120 1. odd. (45) 1. Rosická - ALTIUS (Stáj Iros Praha), 2. odd. (42) 1. Matoušková - CLARE (JK Teplice), -L- (46) 1. Bardonová - PEGY (JS Bardonová - Hauzr), 2.
Winzens - DANTE (Stáj Cilka), 3. Drahota OCEANIE (patrný Hořovice), -S- (17) 1. Hrbková - DAFNÉ (JK Větrný Ranč), 2. Drahota
- OCEANIE (Opatrný Hořovice), 3. Bardonová - PEGY (JS Bardonová - Hauzr), dvouf.
sk. 80/80 LPA (5) 1. Krčmářová - LUCIE (JS
Hořín), dvouf. sk. 90/90 LPB 1. Bohoňková
- SAM (JK Vidovice), dvouf. sk. 80/80 LPA
(5) 1. Veberová - POLINA (Parkur klub
Děčín), dvouf. sk. 90/90 LPB 1. Urbanová MICKEY (Stáj Urban Praha), dvouf. sk.
100/110 (58) 1. Matoušková - DAMA (JK
Teplice), dvouf. sk. 110/120 1. odd. (31) 1.
Koželuh - TIFFANY (JK Větrný Ranč), 2.
odd. (33) 1. Veselovský - CASSIDY (SS
Veselovský), -L- (46) 1. Winzens - DANTE

Tel./fax: 0618-84 04 27,
e-mail: equisport@atlas.cz,
equisport@volny.cz
http://:www.equisport.cz
(Stáj Cilka), 2. Mazánková - GARGAMEL
(Inest Servis), 3. Matějka - SKARA (PZOO
Caro As Chomutov), -S- (30) 1. Papoušek ABC LAND LIEBE, 2. Opatrný - ABC
ROLEX (oba Opatrný Hořovice), 3. Hrbková
- DAFNÉ (JK Větrný Ranč), -ST- (14) 1.
Opatrný - SILVIO (Opatrný Hořovice), 2. Žíla
- QUENTA (Bost Equistro Praha), 3. Opatrný
- ABC CRI CRI, 4. K. Papoušek - ČOKOLÁDA, 5. K. Papoušek - CARLSON (oba
Opatrný Hořovice).
Moravany u Brna 8.9. drez. -Z 3- (8) 1.
Pelikánová - SAMANTA (Hájek Kocourov), L 1- (9) 1. Kružíková - BARNEY (JK Certa
Brno), -L 4- (12) 1. Pelikánová - PERUN-3
(Pavlík Pocínovice), -JU-97- (12) 1. Kružíková - PRINT (JK Certa Brno), 2. Pelikánová PERUN-3 (Pavlík Pocínovice), 3. Dvořáčková - ORINOKO (Equicentrum Ostrava), -SG00- (6) 1. Kružíková - PRINT (JK Certa
Brno), 2. Sedlářová - ROCK∞A∞ROLL (JK
Arco Šumperk), 3. Jeřábková - PEREBOR
(Jezdec Havl.Brod).
Jemčina 8.9. dvouf. sk. 100/110 1.
Hanušová - SANTA (Lučkovice), dvouf. sk.
110/120 1. Hanušová - WALI (Lučkovice),
dvouf. sk. 90/100 (pro jezdce s licencí vydanou v roce 2000-2001) 1. Skálová - DAREK
(P+P Třeboň), -L- 1. Hanušová - WALI, 2.
Mayer - MONN SANTA (oba Lučkovice), 3.
Rosecká - ETOS (Panství Bechyně), post.
obt. do 130 + žolík 1. Čermák - BARIERA
(Jemčina), 2. Rosecká - ETOS (Panství
Bechyně), 3. Oulický - REMBRANT (Husinec).
Sviadnov 8.9. -Z- děti + jun (16) 1. Durčáková - SALLY (Cotopaxi), ost. (10) 1. Kubrický - EURIPIDUS (Sedlnice), -ZL- (31) 1.
Hrůzek - AQUINO A (Sviadnov), -L- + finále
(18) 1. Hrůzek - AQUINO A (Sviadnov), 2.
Zabloudilová - ASCOLI (Dolní Benešov), 3.
Vavříková - SKAZKA HAGEMAN (Vavřík).
Olšany 9.9. -Z- (22) 1. Rusek - AGNES
(Pegas Intern.Ochoz), dvouf.sk.100/110
(24) 1. Rusek - AGNES (Pegas
Inetrn.Ochoz), -L- (13) 1. Pospíšilík - VINNY
(stáj Pospíšilík), -S- (6) 1. Dyntarová GAMONA (JK Bertík), 2. Toth - MISCELL DE
LA BRIERE (JK Nesyt), 3. Pospíšilík VINNY (stáj Pospíšilík).

Stáj Kalek
přijme ošetřovatele(ku) jezdce na 10 parkurových
koní. Jezdecká licence podmínkou. Stáj je 20 km od
Chomutova. Plat do 12.000
Kč, ubytování zdarma.
web:www.kalek.cz

Inzerce
● Prodám val. A1/1 12 let na rekreaci do dobrých rukou. Hodný,
cena 28 tis. Kč. Dále pak hřebce A1/1 8 let, dobrý původ, o: Krezus, m: Kodeina, vhodný pro sport i dostihy. Cena dohodou.
Tel.: 0723 435 214.
● Prodám 9l. val. ČT (SAFÍR) o: 2467 Przedswit Jalta, m: Zifa po
Faharadscha, sportovní výkonnost -S-, tm. bělouš, ve sportu
velmi spolehlivý s perspektivou. Cena 130 000,- Kč. Tel.:
0202 811 109 dopoledne, 0202 811 502 večer po 20.00 hodin.
● Svobodná, vyučená chovatel - jezdec s jezdeckou licencí, cvičitelským oprávněním, ŘP sk. B a vlastním koněm, hledá práci,
nejlépe v parkurové stáji. Tel.: 0603 395 706.
● Prodám 5 l. kl.. o: Časpal 10, m: Przedswit XII-9, výkonnost -Z,ZLčisté, tm. hnědka, figurantní. Dále 3,5 letý valach, šiml, o: Gottward, m: A1/1, menší vzrůst, dále 1,5 letou kl., hdku s odznaky,
o: Valát xx, m: Robinson (holšt). Tel.: 0507/34 46 30, 0737/13 36 61.
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