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PROSTĚJOV

R. Marková - TARAS

To, že je bělouš TARAS R. Markové (Remark
Poříčí) kůň vynikajících kvalit, naznačily jeho
výsledky již v loňské sezóně. Jak úspěšná bude
jeho sezóna 2001 však pravděpodobně nepřed-
pokládal nikdo. Po posledním zářijovém víkendu
a CCI* Karlovy Vary se však stal TARAS skuteč-
ně korunovaným králem českých militaristů.
Pravděpodobně se opět dlouho nikomu nepodaří
zvítězit v jednom roce ve všech třech domácích
mezinárodních soutěžích. Po vítězství při CCI*
Kolesa a CCI** Humpolec si v neděli 30. září při-
psala dvojice R. Marková - TARAS i další mezi-
národní prvenství při CCI* Karlovy Vary.

Není letos mnoho pořadatelů, kteří by si nestě-
žovali na počasí. Skutečně, deště jsme si letos
užili dost a dost. Jedním z těch šťastných byli
pořadatelé v Karlových Varech. Karlovarská mili-
tary dostala do vínku letos krásné počasí s náde-
chem babího léta. Ve skutečné kráse tak mohlo
vyniknout závodiště na karlovarské dostihové
dráze, o které se již po léta stará zcela senzačně
Český jezdecký klub. Prostředí, které zde bylo
vytvořeno, jen doplnila další novinka, kterou je
zrekonstruovaná restaurace v hlavní tribuně. Ta
tak komfort prostředí posunula opět o další stu-
peň výše. To hlavní je však karlovarská dráha.
Není u nás mnoho prostředí jejichž kvalita by
snesla srovnání s precizní úpravou golfových
hřišť. Karlovarská dráha mezi ně rozhodně patří
a podzimní slunce její nádheru jenom umocnilo.

Stavitel I. Kočík připravil jezdcům a koním

několik překážek buď zcela nových či v nové
úpravě. Kurs crosu se posunul opět směrem
k technicky náročnějším skokům s úzkými průče-
lími či s vysokými nároky na ovladatelnost koní
uvnitř překážek.

Po dobrých zkušenostech z minulých ročníků
si karlovarští nemusí o konkurenci podzimní mili-
tary dělat starosti, i když tentokrát byla účast
slabší než v loni. Příčin je jistě několik a jistou
úlohu hraje určitě i napjatá mezinárodní situace.
V každém případě 25 dvojic na startovní listině se
zástupci Polska, Švédska, Německa a pochopi-
telně ČR znamenalo divácky atraktivní program.

Naše barvy přijel do Karlových Varů hájit vedle
R. Markové na TARAS i letos velmi dobrý AMI-
CUS K K. Diringera (Žabčice) a dále R. Šídlo na
INDAUER a MELAFÝR a L. Tumpachová
s ROTACÍ. Plných osm dvojic bylo švédských
a skandinávské vazby začínají být v Karlových
Varech velmi silné. Jedenáctičlennou ekipu při-
vezli Poláci a díky dlouhodobé militaristické spo-
lupráci našich zemí to jen dokumentuje velmi
dobrou úroveň vzájemných vztahů. Startovní listi-
nu pak symbolicky doplnil jeden zástupce
z Německa.

Po drezuře bylo jasné, že pokud má někdo
z našich šanci prorazit zahraniční hegemonii,
bude to R. Marková a TARAS. Dvojice skončila
na pátém místě za třemi Švédy a Polákem. Roz-

Šampionát
v Lanaken

Jak jsme uvedli v minulém čísle Jezdce, koně
z ČR reprezentovali naše barvy na prestižním
chovatelském šampionátu v Belgii ve dnech 20.-
23. září. Ten pořádá dnes již chovatelská legen-
da současnosti L. Melchior z hřebčína v Zangers-
heide v Lanaken.

Z České republiky odcestovali do Lanakenu
k soutěži šestiletých hanoverský FARADAY
ALCATRAZ (For Pleasure) se S. Hošákem ze
stáje Mustang Havířov, CYPŘIŠ (Cartago Z) pří-
slušník plemene slovenský teplokrevník s V. Tre-
terou ze stáje Tretera a konečně i se značkou
český telokrevník klisna OLZA (Dietward 23)
A. Jandourkové z chovu R. Skřivana. Se sedmi-
letými se vydal poměřit ještě jeden havířovský
hanoverán, u nás bezkonkurenční GRAF CZECH
(S. Hošák).

Rozpis soutěží v kategoriích 5letí, 6letí a 7letí
předepisuje všem koním dvě kola kvalifikace
a pro nejlepších 25 pak finále. To je hodnoceno
samostatně a rozhodne o celkových vítězích.

Pro pětileté byly připraveny kvalifikace do 120
a do 130 cm, pro šestileté dvakrát do 130 cm
a sedmiletí měli předepsány dvě kola do 140 cm.
Ve stejných proporcích byla i finále, tzn. pro 5 a 6
leté do 130 a pro 7 leté do 140 cm.

Jak nám potvrdil L. Jandourek st. i R. Skřivan
st., kteří oba byli očitými svědky této mimořádné
chovatelské události, deklarovaná výška je dodr-
žována jen orientačně a v podstatě ono „do“ zna-
mená spíše „okolo“ či ještě lépe „do a nad“. Tato
skutečnost však ani naše, dnes již zkušené
účastníky zahraničních soutěží, nepřekvapuje.

Rozsah chovatelského šampionátu v Lana-
ken dokazují počty zúčastněných koní. V kate-
gorii 5 letých startovalo 140 dvojic z 29 států
světa, v šestiletých 122 dvojic z 25 států
a sedmiletých dorazilo do Lanaken 109 také
z 25 států. Program byl navíc doplněn soutěží
nejznámějších plemeníků, kterých se na startu
objevilo více než padesát. Ti startovali v úrovni
do 140 a 150 cm. Navíc byl součástí celé akce
i körung tříletých hřebců a následná aukce a tak
měli účastníci možnost vidět skutečně stovky
špičkových koní. Do Lanaken se tak sjelo téměř
dvě stě kamionů a své zástupce zde mělo více
než 40 plemenných knih celého světa. Celá
akce je tak svým rozsahem skutečně monstróz-
ním podnikem.

Podle hodnocení našich zkušených trenérů
a stavitelů L. Jandourka a J. Skřivana byly parku-
ry soutěží podle očekávání korektní, ale velmi
náročné. Byly stavěny s jistou lehkostí a distance
mezi skoky byly povětšinou v obloucích. Kursy si
tak udržely technicky značnou náročnost, ale
vůči koním nebyly tak tvrdé.

I tak však, především u pěti a šestiletých koní,
znamenala chyba v kvalifikaci v podstatě okamži-
tou ztrátu možnosti účasti ve finále. Obtížnost
soutěží navíc ztížil silný déšť, který sužoval pořa-
datele i závodníky po celou dobu závodů. Tím
více však vynikl výborný povrch kolbiště, který
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díl mezi nejlepšími byl v rozmezí tří bodů a tak se
čekalo na skutečně minimální zaváhání v dalších
částech soutěže.

Podle očekávání nebyl pro nejlepší jezdce kurs
terénní jízdy velkým problémem. Několik trest-
ných bodů za čas (8,4) nasbíral pouze po drezu-
ře třetí L. Christensson (DRUSILLA’S DELIGHT).
Ten se tak ocitl za naším favoritem. O 1,6 bodu
se také snížil náskok na dosud vedoucího MARC
O’MEGA A. Kallström. S úplnou nulou absolvo-
valo terén šest dvojic a mezi nimi byl nejen náš
TARAS, ale také AMICUS K K. Diringera. Práci
měl také veterinární dozor v osobě Z. Žerta, který
v průběhu terénní zkoušky vyřadil celkem osm
dvojic.

Do třetího dne tak nastupovala R. Marková na
čtvrté příčce se ztrátou tří bodů na v té chvíli
první H. Ahman (KNUT AF TOLLSTAD). Jen roz-
díl chyby mohl zajistit postup naší dvojice před tři
soupeře. V té chvíli se dal čekat postup přes jed-
noho či dva jezdce. Šance na překonání všech
však byla malá.

Ke sportu však patří i kus štěstí. V neděli 30.
září se jen dvěma dvojicím podařilo překonat
nedělní parkur bez chyb. K českému nadšení to
byla právě R. Marková a TARAS, ale žádný
z jejich hlavních soupeřů. Druhou nulu přidal
Švéd J. Persson (CELEST), který však byl v té
chvíli daleko za nejlepšími. Již téměř nesplnitelné
se stalo skutkem. Obě největší švédské soupeřky
chybovaly jednou, polský D. Rakoczy se SARKO
dokonce dvakrát. R. Marková a TARAS udělali
potřetí radost českým divákům a excelentním
způsobem zakončili letošní sezónu. Blahopřeje-
me. K. Diringer a AMICUS K skončili devátí. R.
Šídlo (INDAUER) a L. Tumpachová (ROTACE)
uzavřeli výsledkovou listinu na 16. a 17. místě.

Trojkoruna 
pro TARASE

vydržel tuto obrovskou zátěž vcelku dobře a po
celou dobu závodů byl v přijatelných mezích.

Stejně tak organizace soutěží byla zcela pre-
cizní. Naše účastníky sice již nepřekvapila sku-
tečnost, že se v polovině parkuru na kolbišti již
objevuje další jezdec. Taková zrychlení již známe
i z našich kolbišť, ale většina z nich se poprvé
setkala se systémem „volné“ startovní listiny. Ve
své podstatě se jedná o t,o, že na opracovišti je
připravena orientační startovní listina, ale ke sku-
tečnému startu se jezdci hlásí sami přítomnému
stewardovi. Když je jezdec připraven, steward
prostě ohlásí na věž koho na kolbiště posílá.
Diváci ani rozhodčí tak nemají žádnou pevnou
startovní listinu.

Příjemnou skutečností je, že i když žádný
z našich koní nezasáhl do finálových bojů, všich-
ni se své úlohy zhostili dobře a byly ostatním
soupeřům rovnocennými partnery.

V prvém kole soutěže šestiletých si nejlépe
vedla OLZA s L. Jandourkem. O úrovni soutěže
však vypovídá, že jejich jediná chyba stačila tepr-
ve na 63. místo. CYPŘIŠ a FARADAY měli
8 tr.bodů a skončili ex equo na 92. místě.

Ve druhé páteční kvalifikaci byl naopak nejlep-
ší z našich FARADAY se S. Hošákem se 4 tr.
body a 45. místem, CYPŘIŠ skončil 72. s 8 tr.
body a OLZA 80. s 12 tr. body. Na finále nebylo
tedy ani pomyšlení a tak všichni naši šestiletí
zakončili své belgické působení v sobotním dvou-
fázovém skákání do 130 cm. Zde si nejlépe vedl
FARADAY ALCATRAZ, který s 8 tr. body ve
druhé fázi skončil devatenáctý. CYPŘIŠ i OLZA
chybovali již v prvé části soutěže.

Mezi sedmiletými zahájil GRAF CZECH sku-
tečně velmi dobře a po bezchybném výkonu
(resp. 2 tr. body za čas) v první kvalifikaci skončil
na 30. místě. Bohužel po prvním dni se u něho
projevily zdravotní problémy a GRAF CZECH se
již na kolbišti neobjevil.

Na závěr jen uveďme nejlepší z nejlepších.
Mezi pětiletými to byl COR DE SON (Corlando)
s J. P. Robinsonem z Austrálie, mezi šestiletými
holandský (KWPN) NO TIME (Epilot) s P. Gee-
rinkem a v sedmiletých holštýnský JASMIN
I (Corofino) s M. Mallo z Argentiny.

Podrobnosti o celém šampionátu naleznete na
www.zangersheide.com

Šampionát
v Lanaken

L. Jandourek - OLZA v Zangersheide

M. Kopišová - LADY D (Frenštát p.R.) -jge-

Podzimní pohár na
Trojském ostrově
V sobotu a neděli 22.-23. září pokračovala jez-

decká sezóna skokovými soutěžemi v Praze na
Trojském ostrově. TJ Žižka Praha zde uspořáda-
la Podzimní pohár, který v sobotu vyvrcholil sou-
těží stupně -S- (do 130 cm). K té nastoupilo 45
dvojic. Plných šestnáct koní absolvovalo kurs bez
chyb a protože nebylo vypsáno rozeskakování
zvítězil nejlepším časem J. Pecháček na VE-
NEUR. Tato dvojice je letos v soutěžích podobné
úrovně téměř neporazitelná. J. Pecháček v sedle
VENEURA to potvrdil i vítězstvím v hlavní soutěži
-ST- (140 cm). Zde se o vítězství již rozeskakova-
lo. V základním kole bylo šest bezchybných dvo-
jic, ale v rozeskakování nulu zopakoval již jen
J. Pecháček a R. Chelberg na LEONIQUE
C (Žižka Praha). Lepší čas znamenal vítězství
pro J. Pecháčka.

Součástí závodů bylo i mistrovství Prahy senio-
rů a mladých jezdců (dvoukolové -S-), ke které-
mu nastoupilo osm dvojic. Jediné dvě nuly se
objevily na kontě letošní vítězce národního šam-
pionátu žen Z. Zelinkové na CANTUS - T z Tar-
pan Odolena Voda. Svoji převahu demonstrovala
jezdkyně i druhým místem na ROSEMARY.

Veterán Cup
V Baníku Ostrava se od 21.-23 září konaly jez-

decké závody, v rámci kterých byl uspořádán i
2. ročník Veterán Cup. Celkově byl program závodů
opět velmi rozsáhlý, což dokumentuje 313 startů.

Veteran Cup byl rozdělen do dvou skupin.
V prvé byli jezdci ještě stále občas soutěžící a ve
druhé již skutečně závodníci bývalí. Tak nebo tak
o maximální výkony se snažili všichni, byť se ne
všem splnily jejich představy.

Mezi čtrnácti ještě stále alespoň občas aktivní-
mi jezdci zvítězila Monika Kopišová s LADY
D z Frenštátu pod Radhoštěm před A. Heckelem
na STELON (SzeŠ Český Těšín) a J. Cieleckým
s TAMTAM (Bruzovice).

Ještě zajímavější však byla soutěž jedenácti neak-
tivních jezdců. Mezi nimi byl nejlepší Miroslav Strna-
del s ANGELIKOU (Trojanovice), před Janem
Schmidem na KARMÍN (Baník Ostrava) a Mirosla-
vem Nákelným s DUELEM 1 (Nákelný Havířov). -jge-

Memoriál E. Režnara
V Opavě Kateřinkách se ve dnech 29.-30. září

pořádal Memoriál E. Režnara,v rámci kterého
proběhlo i moravskoslezské mistrovství mužů
a žen ve skokových soutěžích.

Vedle jezdeckých soutěží bylo pro účastníky
opět připraveno něco navíc. V prvé řadě to byl již
tradiční společenský večer na bruslích,v rámci
něhož nejodvážnější jezdci předvedli i balet
Labutí jezero,v neděli to pak byla ukázka hašení
požáru pomocí historické stříkačky tažené koňmi.

O vysoké sportovní úrovni severní Moravy
svědčí skutečnost, že sportovně technické pod-
mínky krajského šampionátu předepsaly ženám
dvoukolovou soutěž -L+S- a mužům -S+ST-. Mezi
devíti ženami byly dvě jezdkyně bez trestných
bodů a po rozeskakování nakonec zvítězila L. Vít-
ková na CIVIK (Stealy Vítková) před domácí V.
Hruškovou (FLÍČEK AGROMARKET H+B). Bronz
získala J. Švihorová na KALIF (Epona Jistebník).

V mužích se na startu objevilo 16 dvojic. I zde
se o krajský titul měli dva jezdci utkat v rozeska-
kování. Obě kola bez trestných bodů zvládli
L. Masár s AMARCORD GLADIŠ a J. Hruška na
LÉRY startující za Horymas Horní Město. Nako-
nec se však rozeskakování nepodařilo, když
L. Masár vůbec nenastoupil a J. Hruška spletl
kurs. I to mu však stačilo na zisk krajského zlata.
Třetí skončil domácí P. Humplík s MANDY OIL
TEAM, který se musel o bronz utkat také v roze-
skakování, ovšem na nezvýšených překážkách,
s K. Lamichem na DIVER OIL TEAM.

O medaile se bojovalo i v družstvech (L+S)
a vítězství zůstalo dvojnásobně doma v Opavě
zásluhou družstev Opava 1 a Opava Kateřinky.

V hlavní soutěži Memoriálu E. Režnara (-ST-)
bylo na startu 29 dvojic. Sedm z nich postoupilo
k rozeskakování, ve kterém bezchybným výko-
nem v nejlepším čase obhájila své loňské vítěz-
ství B. Višinková na CHARLIE z Bukanýr Kuželka
před L. Masárem na AMARCORD GLADIŠ (JK
Gladiš Bernartice) a M. Šoupalem na GRANNA
ARGENTINA (1. ŠPZ Pardubice). -jge-

Loučíme se s KRISEM
To co viselo dlouho ve vzduchu se stalo skut-

kem. Nejlepší kůň posledních let startující za ČR,
který stál také za historickým úspěchem A. Opa-
trného na loňském evropském šampionátu mla-
dých jezdců, se 27. září definitivně odstěhoval do
zahraničí. Hřebce KRIS KENTAUR ze stáje Bost
Praha zakoupil majitel jedné z důležitých němec-
kých stájí J. Scherer. Napříště již budeme v jeho
sedle vídat německou jezdkyni K. Ofel (členka
německého týmu při CSIO v Budapešti, Bratisla-
vě či při CSI v Moskvě, kde byla třetí v GP).
Podle prvních informací se KRIS chystá ke
svému prvému startu při CSI Düseldorf.

Pozor změna faxového čísla redakce
JEZDEC

Podle oznámení Českého telecomu bude naší
redakci v nejbližších dnech změněno faxové číslo

z 02/850 54 07 na 02/868 55 407



Naše tradiční hipo-
logická výstava v
Lysé nad Labem
letos s názvem Kůň
2001 má za sebou
úspěšný 8. ročník.
Protože naše redak-
ce je j iž tradičním
partnerem společ-
nosti IN EXPO
Group. s.r.o. při

organizaci výstavy, necháváme jako vždy hodno-
cení především na samotných návštěvnících.
Výstavu vám přiblížíme v malé fotografické repor-
táži, která také připomíná, že práce na Jezdecké
ročence 2001, kde bude výstavě opět věnována
celá strana, již začíná nabírat obrátky. Za samot-
nou výstavu, kterou navštívil i ministr práce a
sociálních věcí a místopředseda vlády V. Špidla,
nechme hovořit již jen čísla: 

● výstavu navštívilo v průběhu tří dnů 18 000
diváků.

● bylo předvedeno 102 koní více než deseti
plemen

● své zboží představilo 110 vystavovatelů
● výstava zaplnila 5000 m2 plochy a z toho

čistá plocha vystavovatelů činila přes 1 100 m2
● pro diváky bylo připraveno po tři dny nepře-

tržitých 12 hodin denních programů
● dvouhodinová večerního show byla sestave-

no z dvacítky nejlepších vystoupení denního pro-
gramu a moderoval ji V. Vydra a J. Obzinová
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CSIO Zahřeb
Další reprezentační start nejvyšší úrovně mají

za sebou naši skokoví reprezentanti. Ve dnech
27.-30. září se čtveřice A. Opatrný (ABC ROLEX,
ABC HAMBURK), J. Skřivan (GUYANE ORLING,
LABE JAMES CAC LEASING), Z. Žíla (COLUM-
BIA EQUISTRO, QUENTA EQUISTRO) a
P. Doležal (BEACH GIRL, ROCK ’A’ ROLL)
zúčastnila CSIO v chorvatském Záhřebu.

Naši jezdci zahájili velmi dobře. Nejprve skon-
čili J. Skřivan s GUYANE ORLING a Z. Žíla
s QUENTA EQUISTRO ve dvoufázovém skákání
130/140 po chybě ve druhé fázi ve druhé desítce
výsledkové listiny. Ve druhé „zahajovačce“ (140
na čas) jsme slavili vítězství díky A. Opatrnému
a ABC ROLEX. Zde startoval ještě P. Doležal na
BEACH GIRL (1 chyba) a ROCK ’A’ROLL (dvě
chyby).

Pátek patřil v Záhřebu Poháru národů. Jemu
však předcházela soutěž pro mladé koně
125/135 cm. Zde opět exceloval A. Opatrný,
který právě k těmto soutěžím dovezl do Záhřebu
ještě LANDLIEBE a CRAZY LOVE. Zvlášť dobře
si vedla CRAZY LOVE, která skončila třetí (0/0).
LANDLIEBE skončila pátá (0/4).

V následující postupné obtížnosti do 140 cm se
žolíkem se dařilo J. Skřivanovi na GUYANE
ORLING, kteří skončili po bezchybné jízdě (včet-
ně žolíka) na 17. místě.

Pohár národů se však nevyvíjel pro naše jezd-
ce dobře. Zahájil velmi dobře P. Doležal na
BEACH GIRL se 4 tr. body. Následoval J. Skři-
van s LABE JAMES CAC LEASING. Po nešťast-
ném zastavení na dvojskoku následoval pád.
I když náš jezdec ještě pokračoval v soutěži,
výkon již byl touto příhodou poznamenaný a dvo-
jice nakonec parkur nedokončila.

Naději na výsledek ještě oživil Z. Žíla
a COLUMBIA EQISTRO s 8 tr. body. Poslední A.
Opatrný na další posile stáje ABC HAMBURK
však měl potíže a zastavení na stejném skoku
jako J. Skřivan. Na následném vodním příkopu
zastavil HAMBURK podruhé a naše družstvo tak
soutěž nedokončilo.

Sobota znamenala opět úspěch v mladých
koních, když byl A. Opatrný na CRAZY LOVE
pátý ve 130 na čas.

Smůla pronásledovala naše další dva jezdce
při následném honebním skákání do 140 cm.
J. Skřivan (GUYANE ORLING) i Z. Žíla (QUEN-
TA EQUISTRO) chybovali při velmi dobrých
časech na posledním skoku. Ze skutečně nej-
přednějších pozic se tak propadl Z. Žíla na
10. a J. Skřivan na konečné 12. místo.

Umístění však naše barvy ještě ten den získa-
ly. V bariérovém skákání byl J. Skřivan (LABE
JAMES CAC LEASING) druhý a A. Opatrný
(ABC HAMBURK) třetí, oba po výkonu 195 cm.

V neděli jsme získali ještě jedno umístění díky
CRAZY LOVE, která se rozeskakovala v soutěži
do 130 cm a po jedné chybě skončila na ještě
dekorované pozici.

Velká cena však byla opět pro ČR smolná.
Všichni naši jezdci A. Opatrný (ABC ROLEX),
P. Doležal (BEACH GIRL) a Z. Žíla (COLUMBIA
EQISTRO) zůstali po jedné lehké chybě před
branami rozeskakování. K němu se probojovalo
celkově devět dvojic a vítězství si nakonec odnesl
J. Turri na SUPERVILE z Maďarska.

Náš tým odcestoval podle plánu na CSIO Atény,
když J. Skřivana vystřídal M. Matějka (KAŠMIR).

Samsung 2001/2002 zahájil
Ještě ani nemáme zažité finále Samsung Nati-

ons Cup Series 2001 a již se rozeběhl další roč-
ník soutěže národních skokových družstev. Prv-
ním podnikem nové sezóny byl Pohár národů při
CSIO v Linzi. Zde skončili mezi jedenácti týmy na
prvém místě s nulovým kontem Němci před
Holanďany a Belgičany.

O týden později se konalo CSIO v Bukurešti.
Do Rumunska dorazily jen tři družstva ze zahra-
ničí. Cestu k vítězství tak mělo snadnou Maďar-
sko před Polskem a Bulharskem. Domácí tým
skončil čtvrtý.

O další týden později se konalo CSIO v Záhře-
bu. Zde si nejlépe vedl tým Belgie, který s 12
body zvítězil v součtu časů o 5 vteřin před Itálií,
která měla stejný výsledek. Na dalších místech
se umístilo Švýcarsko, Německo a další body do
soutěže získalo i Polsko na 5. místě. Zde se
zúčastnilo 12 družstev.

Po prvních třech kolech je na čele nové klasifi-
kace Německo (13 bodů) před Belgií, Švýcar-
skem, Holandskem. Pátí v pořadí s 5 body jsou
současně Maďaři, Italové a Poláci.

2001

Výstava Kůň 2001

1. Pavla P r o c h á z k o v á živé hříbě
Krchleby 134, 288 02 Nymburk
2. Jana R y k l o v á stájové potřeby pro koně
Václavské náměstí 38, 110 00 Praha 1
3. Marcela D u d k o v á jezdecká uzdečka
Laštůvková 27, 635 00 Brno
4. Josef K o u d e l k a vitaminominerální přísady
Lada 28, 470 01 Česká Lípa
5. Pavel H l a v á č vitaminominerální přísady  
Zbožská 2170, 288 03 Nymburk
6. Pavla L i c h t e n b e r k o v á jezdecká bunda
Buda č. 10, 294 13 Mohelnice n.Jizerou
7. Pavel Š t ě p á n e k neoprenové chrániče šlach
Alejní 2795, 415 01 Teplice
8. Gabriela K u č e r o v á ručně tkaná deka
Nad Vodojemem 53, 100 00 Praha 10
9. Barbora P r o c h á z k o v á jezdecké potřeby
Mělnická 179, 250 68 Líbeznice
10. Anna M o r a v c o v á výrobky značky EFFOL
Jiráskova 522, 518 01 Dobruška
11. Alice F i l i p o v i č o v á dárkový balíček výrobků
ORLING
Chabařovická 1326, 182 00 Praha 8
12. Zdeněk T o p k a kožený opasek a kapsička
Zdeslav 25, 270 34 Rakovník
13. Zuzana V o j t ě c h o v á nepromokavá čepice
zn.SCIPPIS
Na Letné 47, 772 00 Olomouc
14. Eva K o ž u c h o v á polštář pod sedlo
Žalkovice 101, 768 23 Břest
15. Vladimír N e u m a n n kožená kravata
Ke skále 3544, 434 01 Most-Rudolice

16. Karolína C h l á d k o v á skokové otěže
Gen.Sochora 2077, 288 03 Nymburk
17. Vladimír H o r k a košile s vázankou
Mírová 556, 331 41 Kralovice
18. Bohumila M a r j a n k o v á porcelánová přátelská
souprava
Nezvalova 24, 412 01 Litoměřice
19. Diana T ů m o v á kožená kapsa na opasek
Púchovská 2777, 141 00 Praha 4
20. Eva M í k o v á obrázek - olej
Nesměň 17, 281 44 Zásmuky
21. Pavel B a š t r ň á k krmný doplněk ECOVIT
Markvartice 375, 407 42 Markvartice
22. Helena T e m l í k o v á krmná směs MASTER
Nádražní 44, 150 00 Praha 5
23. Jana Z á r u b o v á přípravek HERBST APETIT
Tyršova 567, 250 01 Brandýs n.L.
24. Romana U l č o v á obrázek - perokresba
Slezská 23, 130 00 Praha 3
25. Ivana S t á r k o v á keramický džbánek
ČSA 25, 405 02 Děčín
26. Karel S u c h o p á r karafa - kůň se slivovicí
Mírová 428/72, 103 00 Praha 10
27. Lucie S t o n á č k o v á ohlávka s vodítkem
Alexovice 50, 664 91 Ivančice
28. Petr V o ch o z ka  dárkové balení piva KONRÁD
267 61 Cerhovice 112
29. Kateřina H e ř m á n k o v á tričko a polštářek s moti-
vem koně
Šumberova 6, 162 00 Praha 6
30. Jindřich B o č e k CD + reklamní předměty
Tesaříkova 1021, 102 00 Praha 10

Seznam výherců divácké soutěže výstavy KŮŇ 2001

K vidění byla i exotická plemena, tak jako
shirský CODY D. Šejlové

Nejkrásnějším koněm v kategorii malých
plemen byla klisnička welsh part bred
PEGGY M. Maťátka

Tradičně divácky atraktivní bylo westernové
ježdění i v podání I. Černocha z Nové Ameriky
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Militaristé v Polsku
Ve dnech 19.-23. září se naši juniorští milita-

risté zúčastnili soutěží všestrannosti v polském
Drzonkowě. Výjezd byl v prvé řadě určen junio-
rům, které zastupovali: J. Kadavý - RAFFINES-
SE, MONT BLANC, K. Jarkovská - JALNÁ,
M. Šedá - CLEMENTAIN, J. Vobořilová - LAMA
a K. Polák - HAMLET. Mimo ně se soutěže
zúčastnil i J. Hatla na 5 letém HALICZ.

Všichni jezdci absolvovali soutěž -P-, která je
na úrovni naší Stříbrné podkovy. V soutěži starto-
valo 51 dvojic.

Drezúra byla poznamenána nekvalitním roz-
moklým povrchem obdélníku. Nejlépe z našich si
vedl J. Hatla na HALICZ, který skončil na 10.
místě. Velmi dobrým dojmem působil K. Polák
s HAMLET, kteří skončili hned za ním na 11. pozi-
ci a slušné postavení si vybojovala i J. Vobořilová
na LAMA na 14. místě. Ostatní jezdci předvedli
úlohy mírně pod svým obvyklým standardem.

Déšť naštěstí nijak neovlivnil povrch trati terén-
ní zkoušky, která byla vedena převážně v terénu
s pískovým podložím. V dobrém výkonu pokračo-
val K. Polák s HAMLETEM, který zatížil své
konto jen drobnou penalizací za čas a po dvou
disciplinách se vyhoupnul na 7.místo. Jen za čas
inkasoval i J. Hatla, který zůstal na 10. příčce.
Stejně tak M. Šedá na CLEMENTAIN, která si
výrazně polepšila a z 30. místa se propracovala
na 17. pozici. Naopak jednomu zaváhání se
nevyhnula J. Vobořilová a trestné body na pře-
kážkách inkasovali i K. Jarkovská a J. Kadavý.

Před závěrečným parkurem bohužel neprošla
LAMA J. Vobořilové veterinární kontrolou. Nejlep-
ší umístění z našich nakonec získal K. Polák,
který skončil po jedné chybě na parkuru na
konečném 10. místě. J. Hatla a HALICZ byl po
stejném výsledku dvanáctý. Naopak ještě o jednu
příčku si bezchybným výkonem polepšila
M. Šedá s CLEMENTAIN, která skončila celkově
šestnáctá. J. Kadavý na MONT BLANC a RAFFI-
NESSE dokončil jako 34. resp. 35. a K. Jarkov-
ska byla vyloučena na parkuru.

FEI Challenge do Koles
Ve dnech 10.-12. října se v ČR opět koná FEI

World Dressage Challenge. Tentokrát se soutěž
uskuteční v Kolesách. Drezurní komise nominovala
k účasti v této soutěži maximálně povolený počet
účastníků a tak bude mít 30 dvojic možnost soutěžit
v úlohách SG a ve specielních úlohách FEI pro 6 leté
a starší koně, pro 5leté koně a v úloze dětí. Tak jako
v loňském roce budou soutěže rozhodovat rozhodčí
FEI paní C. Whitham a K. Krüger. V rámci soutěží
proběhne i školení rozhodčích. Drezurní komise zve
všechny příznivce drezury ke sledování závodů.
Samotné soutěžní úlohy budou probíhat 11. října od
10.30 hodin a zahajují 5 letí a šestiletí. Od 14.30
pokračuje soutěž úlohou SG a FEI úlohou dětí.

Opravujeme ...
Krkolomné získávání informací a spěšné uvá-

dění do rukopisu zpravodaje Jezdec bývá občas
příčinou různých omylů a přehlédnutí. Někdy je
vina zcela v naší redakci, někdy je spoluautorem
omylu některých z našich spolupracovníků.

Zcela na redakční hlavu připadá chyba v minu-
lém čísle zpravodaje, kde jsme uvedli, že při VC
Plzně zvítězil v sobotním vrcholu -ST- J. Pechá-
ček na VENEUR. I když J. Pecháček na VENE-
UR skutečně vítězí v úrovních -S- a -ST- kde se
dá, v Plzni byl v -ST- první Z. Žíla na COLUMBIA

Poznámka k článku
„České překvapení“

Nerada reaguji ve smyslu rčení „potrefená
husa..“, ale myslím si, že přece jenom je některé
věci uvést na pravou míru.

Myslím si, že by bylo seriozní se předtím, než
poradím federaci ČJF: „uplatnit oficielní stížnost
na FEI“ zeptat, zda toto nebylo někdy uděláno.
Bylo, nejméně dvakrát. Logicky to však nic
zásadně nevyřeší, protože jestliže FEI napomene
provinilého pořadatele, těžko to ovlivní pořadate-
le jiného, v jiné zemi a v jiném roce.

Pořadatel se jistě, pokud nastane takováto
situace, musí cítit velmi trapně a příště se takové
chyby nedopustí.

Je třeba si také uvědomit, že stížnosti tohoto cha-
rakteru je třeba bedlivě zvážit. Závody v Babenhau-
senu jsou skutečně prestižní a je těžké na ně získat
pozvání. Letos se to opět podařilo pouze díky kon-
taktu již počátkem roku. Takže by asi nebylo diplo-
matické vyvolávat jakékoliv konflikty, byť na ně
máme morální právo. Ing. A. Pellarová

Reakce na kritiku absence české vlajky a hymny
při závodech v německém Babenhausenu.

Sportovní 
kalendáfi

6.10. Osnice Z-L
6.10. Cheb-Háje Z-ZL
6.10. Rychnov-Děčín Z-L
6.10. Polička ZM-L
6.10. Brno-Soběšice Z-L
6.10. Opava Z-L
6.-7.10. Most ZL-ST
13.10. Praha-Gabrielka Z-L
13.10. Stará Boleslav Z
13.10. Kolesa ZL-L
13.10. Brno-Veveří Z-S
13.10. Opava Z-L
13.-14.10. Hořovice ZL-ST
13.-14.10. Všemily hala přeloženo na 20.-21.10
20.-21.10. Tursko zrušeno
20.10. Hustířany ZM-Z
20.10. Kutná Hora Z-L

hala
20.-21.10. Všemily Z-ST

Kalendář roku 2002
Rada ČJF schválila 12. září kalendář meziná-

rodních závodů, národních šampionátů a důleži-
tých závodů pro rok 2002

17.-19.5. CCI* Kolesa
17.-19.5. VC Ostravy
31.5.-2.6. CSI-C Poděbrady
7.-9.6. CVI** Frenštát
21.-23.6. CDI*** Brno
28.-30.6. VC Opavy
12.-14.7. MČR sen. D+S Ostrava
19.-21.7. CAI-A Nebanice
26.-28.7. CIC*, CCI**, MČR sen C Humpolec
2.-4.8. MČR J/Y S+D Karlovy Vary
9.-11.8. CIC*,CCI*, MČR d,J,Y C Pardubice
9.-11.8. MČR-E Zábřeh
16.-18.8. CDI*** Mariánské Lázně
23.-25.8. Finále ZP Humpolec
30.8.-1.9. MČR d S+D Hradec Králové
30.8.-1.9. Finále KMK D Mariánské Lázně
6.-8.9. Finále KMK S Písek
13.-15.9. MČR A 1/2/4 Bolehošť
13.-15.9. CSIO Poděbrady
27.-29.9. CCI* Karlovy Vary
4.-6.10. MČR pony Hradec Králové

Ve dnech 14.-16. září se v Bolehošti - Lipinách konaly XI. jezdecké závody, jejichž hlavní
náplní jsou tradičně kompletní soutěže jednospřeží, dvojspřeží i čtyřspřeží. V jednospře-
žích si nejlépe vedl J. Koníř (Hrádek), který zvítězil v konkurenci 8 startujících. Dvojspřeží
dorazilo do Bolehošti deset a prvenství získal A. Soukup (Drnková Kostelec) před L. Vyrty-
chem (foto) z L. Března. Čtyřspřeží viděli v Lipinách diváci  pět a nejlépe si vedl Z. Jirásek
(JK Robousy), který zvítězil před J. Nesvačilem st. (Mor. Krumlov). -foto Herfertová-

Derby v Boleslavi
Jezdecký areál v Hluchově ve Staré Boleslavi

má přes svoji současnou skokovou specializaci
hlubokou tradici soutěží všestranné způsobilosti.
Na slavnou minulost si vzpomněli  boleslavští v
sobotu 29. září, kdy byla již podruhé uspořádána
Svatováclavská cena -Derby do 120 cm. Téměř
900 m dlouhý parkur s 22 překážkami byl pocho-
pitelně divácky velmi atraktivní a na startu soutě-
že se seřadilo 28 dvojic. Nejlépe překonal kurs,
který dvakrát vedl přes val a využíval všech
terénních možností hluchovského kolbiště,
J. Melmer na NERO (Pazderna Tuchoměřice)
před domácím L. Jandourkem na OLORA. Třetí
skončila J. Nesvadbová s GORDONA (JS Bardo-
nová -Hauzr). Celou soutěž i její podzimní cha-
rakter umocnilo krásné počasí a tak mají pořada-
telé ve Staré Boleslavi impuls k dalšímu rozvoji
soutěže. Jak nám sdělil L. Jandourek, v případě
sponzorského zájmu by se mohl 3. ročník Svato-
václavské ceny v roce 2002 konat jako Derby do
130 cm a pořadatelé by se pokusili k účasti na
terénním parkuru v závěru sezóny přilákat sku-
tečnou národní špičku.

EQUISTRO (ve výsledkovém přehledu je vše
uvedeno správně). J. Pecháček se radoval
s prvenství v -S-.

KMK ještě jednou
Závažnějším omylem byla naše informace

o výsledcích finále KMK v Pardubicích ze 7.-a 8.
září v článku s názvem Koně v dešti.

Zde pořadatel omylem zaslal výsledkovou listi-
nu po prvním kole a vzhledem k její podobě (dvě
řady výsledků) i nám tento omyl unikl. Výsledky
v minulém Jezdci vydávané tak za celkové jsou
výsledky po prvním kole a nyní uvádíme vše na
pravou míru.

V konečných součtech mezi čtyřletými koňmi
si nakonec vítězství vybojoval hřebec ROY BOY
s R. Doležalem, před MGT HILTON po
Ascot (T. Bajnar) a tarpanským ACORDINO-T po
Acord II (V. Hadžia).

Mezi pětiletými zůstal i po druhém kole v čele
AMOR 4 (Mykonos 10) s V. Treterou (stáj Trete-
ra) před OSCAR (Celano) P. Eima (ZH Tluma-
čov). Třetí skončila ALPINA (Bentley) J. Papouš-
ka z JK Srnín.

První místo se nezměnilo ani u šestiletých, kde
zvítězil FARADAY ALCATRAZ (For Pleasure) se
S. Hošákem ze stáje Mustang Havířov. Druhá
skončila LADA (Arras) s T. Bajnarem (Baník Ostra-
va) před OLZOU (Dietward 23) z chovu R. Skřiva-
na z hřebčína Suchá s L. Jandourkem v sedle.

Za chybně uvedené informace v minulém čísle
se ještě jednou čtenářům omlouváme.
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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

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služ-

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

Ing. J. Kutěj Ing. J. Hanulay
Purkyňova 10, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.:0616/ 22774 tel.: 07/81 52 30

EEEEQQQQUUUUIIIISSSSPPPPOOOORRRRTTTT    ----     DDDDooookkkkuuuullll iiii lllloooovvvváááá
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

Jezdecké středisko Jezdecké středisko 
VondrovVondrov

Hluboká nad Vltavou

JAROSLAV VÁCHAJAROSLAV VÁCHA
nabízí výcvik koní a jezdců
boxové ustájení, krytá hala

Tel.: 0724 001 872

Rozloučení 
s Chicagem

Dne 30. srpna byl ukončen 24 let
dlouhý život jednoho ze slavných
pražských koní osmdesátých let
jménem CHICAGO. Jméno tohoto
koně bylo po léta spojeno s trené-
rem I. Vencourem a jezdcem
M. Moudrým a TJ Bílá Hora. Patřil
po mnoho sezón k pražským opo-
rám a na jeho kontě jsou desítky -
ST- a -T- kvalitně absolvovaných
soutěží. Trenér I. Vencour žádá
všechny čtenáře o případné zapůj-
čení či věnování fotografií tohoto
koně. Kontakt na tel.: 0325/541 030
nebo 0602 330 907.

Hanulay opět
v Chlaponicích

Ve dnech 27.-31. října a 29.
listopadu až 2. prosince se v jez-
deckém středisku v Chlaponicích
opět uskuteční skoková soustře-
dění pod vedením bývalého čes-
koslovenského reprezentanta
Juraje Hanulaye st. Soustředění
budou zaměřena na skokovou
drezuru a kavaletovou práci
a v prvním z nich budou upřed-
nostněni zájemci z řad dětí, junio-
rů a mladých jezdců. Podrobnosti
na tel.: 0602 215 331 nebo na e-
mail: pradar@pradar.cz

Kolbiště pod
Bernštejnem
Krásným pískovým kolbištěm

a nekonečným prostorem pro opra-
cování koní ohromili pořadatelé
všechny ty, kdo poprvé dorazili
k jezdeckým soutěžím do Vrchovan
u Doks v severních Čechách.
Půvabné jezdecké závodiště pod
zříceninou hradu Starý Bernštejn
zde vybudovali manželé Studničko-
vi a Sixtovi. Vedle sportovní činnosti
se zde věnují i chovu a své produk-
ty představili i při výstavě v Lysé
nad Labem. V hlavní soutěži -L- zví-
tězil po rozeskakování J. Chýle
s DUBIROU právě před domácím
P. Sixtou na ve Vrchovanech
odchované LATINĚ-S. -bar-

Samsung finále
Letošní finále národních skoko-

vých týmů pořádalo Španělsko, kde
se pod předsednictvím Doni Pilar
de Bourbon soustřeďuje stále více
jezdeckých podniků světového
významu. Samsung finále pořádal
Madrid a soutěž byla naplánována
na 23. září.

Samotné soutěži předcházela
napínavá předehra. Za prvé se
k účasti ve finále dostalo Holand-
sko, které nahradilo absentující
Irsko. Druhou zásadní situaci muse-
li řešit v USA. Jejich družstvo se
mělo skládat z M. Engle, A. Firesto-
ne, L. Hough a McLain Ward.
Bohužel cesta do Evropy po útoku
na New York 11. září byla vylouče-
ná a pořadatelé nebyli schopni
v prvých dnech po útoku ani navá-
zat s americkou federací kontakt.
Poté bylo rozhodnuto, že se USA
nezúčastní. S postupnou normaliza-
cí celé situace však severoameric-
ká federace přeci jen našla řešení
a k alespoň symbolické reprezenta-
ci povolala tým složený ze tří jezd-
ců a koní působících v té chvíli
v Evropě. Do Madridu se tak po
značných potížích a téměř na
poslední chvíli dostavila A. Debany
Clero. Ta má svoji stáj v Paříži, ale
v době před madridským finálem
byla na soutěži v Pinerolu. Kompli-
kovaným spojem přes italskou Pisu
pak dorazila do Madridu skutečně
na poslední chvíli. Stejně kompliko-
vaně se v Madridu sešla z různých
koutů Evropy dvojice CHARLTON
a C. Bronfman. Posledním povola-
ným byl R. Spooner, který se na 30
hodin dlouhou cestu vydal
z německého Wiesbadenu, kde byl
posledních sedm týdnů na treninko-
vém pobytu. I když tento tým skon-
čil na posledním sedmém místě, je
jejich výsledek 19 bodů ve třech
jezdcích velmi pěkný.

Z vítězství letošního finále se
nakonec radovali Holanďané, kteří
se málem do finále nedostali. Jejich
tým, složený jak z mladých jezdců
nově nastupující generace tak ze
zkušených matadorů, jmenovitě:
G. J. Bruggink (JOEL), R. Eras (COL-
LEZIONE CESARO LA PERLA),
P. Raymakers (VAN SCHIJNDELS
PATRICK) a L. Thijssen (HOT SHOT)
dokázal obě kola absolvovat z celko-
vými 8 body a tím o jeden bod před-
stihl druhou Belgii. Domácím fanouš-
kům udělali radost španělští jezdci,
kteří skončili třetí před družstvem
Německa, Francie a Itálie.

Při výstavě Kůň v Lysé nad Labem byly také představeny plány
společnosti IN EXPO Group k dobudování jezdecké haly na Troj-
ském ostrově. Po několika letech čilý ruch na staveništi naznačuje,
že by deklarované vánoční halové skákání mohlo být skutečností.

Paravoltiž
o medaile

Otevřené mistrovství ČR v para-
voltiži se koná 7. října v areálu Pan-
ské Líchy v Brně Soběšicích. Šampi-
onát pořádá Česká hiporehabilitační
společnost a koně, se kterými bude
pracovat lonžérka P. Cinerová,
zapůjčí TJ Lucky Drásov. Pořadate-
lé srdečně zvou všechny diváky.

Memoriál 
V. Boháče

V Kolíně byl ve dnech 29.-30.
září uspořádán 21. ročník memoriá-
lu významné osobnosti kolínského
jezdectví Václava Boháče. Samotný
Memoriál je soutěž -S- a letošního
ročníku se zúčastnilo 51 dvojic. Po
rozeskakování 11 jezdců a koní zví-
tězil K. Papoušek na LIPTON ze
stáje Opatrný Hořovice.

Závody vyvrcholily soutěží -ST-.
K té nastoupilo 30 dvojic. Pěti dvoji-
cím se podařilo překonat základní
kurs bez chyb. Jako letos již mno-
hokrát bezchybný výkon v rozeska-
kování zopakoval již jen J. Pechá-
ček na VENEUR (stáj Pecháček),
který tak připsal na konto VENEU-
RA další vítězství. Za ním se jezdci
seřadili v pořadí: R. Drahota - JAZA
(Opatrný Hořovice), J. Jindra -
RAMBELLA DESCOR (Sp. Poříčí),
Z. Zelinková - CANTUS T (Tarpan
Odolena Voda) a J. Chudáčková -
TOP GUN (JS Equs Hořovice).

Výsledky
Kosova Hora 1.9. -Z- 1. Merklová -

BAAL (Kosova Hora), -ZL- 1. Matuško-
vá - ŽILIEN (Pražka), -L- 1. Jiránková -
PORTA, 2. Jiránková - FORINT (Koso-
va Hora), 3. Šimková - DORA (Nevek-
lov).

Janov 2.9. -Z- (22) 1. Pospíchalová -
GRYN (Skrovnice), post. obt. do 110 (32)
1. Váňa - DICHITA (Sloupnice), -Z- Derby
(15) 1. Novotný - MARCO POLO (Hřebčín
Suchá), -L- (11) 1. Petrus - BABINA, 2.
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f irma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všech-

ny druhy vozíků možnost leasingu

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 08 PlzeÀ

Tel./fax: 019/745 19 14

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

Inzerce
●● Prodám 6l. kli., šimlu, hodná, zdravá, pěkný exteriér, o: Quoni-

am II-69, m: po Faharadscha, souč. výk. parkur -ZL-, ježdě-
ná 15 letou dívkou. Cena 100 000,- Kč. Tel.: 0207/665 147,
0602 328 029.

●● Prodám 7l. val., o: Renommeé, vys. šiml, vhodný na
drezuru a dále několik tepl. koní vhodných pro parkury. Tel.:
040/64 12 380.

●● Prodám březí klisny po RAFINAD. Volejte kolem 20 hodiny na
číslo 066/721 09 27.

●● Firma Equiservis Hakr hledá pro prodejnu v Praze prodavačky.
Znalost jezdeckých potřeb nutná. Info: 0602/30 85 56, p. Hakr.

Od 1.11. 1999
v prodejně v Třebí-

či prodej veške-
rých jezdeckých potřeb na
splátky.
Nový český katalog jezdec-
kých 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

Prodám 7 l. valacha o: Rami-
ro, m: 29 Q II -69, vysoký,
líbivý, stylař, nerad dělá
chyby, souč. výkonnost do
120, předpoklady pro vysoké
skákání, pro dobrého jezdce,
cena 200.000,- (pro velmi
dobrého jezdce dohoda
o ceně možná). 

tel.: 0604/222740

Váňa - ORION (oba Sloupnice), 3. Horská -
THOMAS (Dvořák).

Bolehošť - Lipiny 14.-16. 9. spřežení
jednospřeží (8) 1. Koníř (Hrádek), 2. Cha-
loupka (Nové Sedlo), 3. Myška (NH Klad-
ruby n.L.), dvojspřeží (10) 1. Soukup (Drn-
ková), 2. Vyrtych (. Březno), 3. Hájek
(Pernštejn), čtyřspřeží (5) 1. Jirásek
(Robousy), 2. Nesvačil st. (Moravský
Krumlov), 3. Barták st. (Favory Benice),
skok post. obt. do 110 + žolík (22) 1.
Lupínek - ALEGRO (SOU Kladruby), -ZL-
(20) 1. Chládková - KAYO (Lanškroun).

Vrchovany 15.9. stupň. obt. do 120

(41) 1. Chýle RENATKA, dvouf. sk.
100/110 (56) 1. Šimun - SARIN, stupň.
obt. do 120 + žolík (47) 1. Hrbková -
DAFNE, -L- (28) 1. Chýle - DUBIRA, 2.
Sixta - LATINA-S, 3. Aschenbrier - VEK-
TOR.

Klatovy 15.9. -Z- koně 1.a 2. rokem
(11) 1. Štajdl - ANDY 5 (Radbuza horš.
Týn), -ZL- (35) 1. Zahrádka - BERRIS (Kla-
tovy Luby), -ZL+L- okr. přebor + Malá
cena Klatov (24) 1. Hladík - LUKAS (Klato-
vy Luby), 2. Novotný - COUNT DOWN
(Řitka), 3. Jíchová - ELASTIC (Sokol
Čermná).

Brno- Žebětín 15.-16.9. -ZM- ml. koně
(18) 1. Černá - CALVIN KLEIN (JS Archatt
Brno), děti (5) 1. Nováčková - CETKA (JS
Nováček), -Z- (56) 1. Straka St. - TROP-
HY (Popice), štafety do 110 (8) 1. Dirin-
gerová - PRIMO (JK MZLU Brno), Dvořá-
ková - DIANA (JK Nesyt), Toth - KRÁSNÁ
(JK Nesyt), -Z- (47) 1. Aberl T. - TANORE
(JK Aberl), -ZL- (48) 1. Straka V. - LIVIE
(JK Alka Albrechtov), post.obt.do 120
(20) 1. Straka V. - LIVIE (JK Alka Albrech-
tov).

Olšany 16.9. drezura -Z 3- děti a junioři
(7) 1. Vávrová - KLÁRA (Piafa Vyškov), -
Z 3- (10) 1. Vaňková - AIWA (JS Veveří), -
L 2- (12) 1. Kružíková - BARNEY (JK Certa
Brno), -L 4- (8) 1. Jeřábková - PLAYA DEL
SOLL (Jezdec Havl.Brod), -S 2- (4) 1.
Jeřábková - ARIADNA (Jezdec Havl.Brod),
2. Váchová - ORSCHAK (Hipo Jihlava), -
JU 97- (7) 1. Kružíková - PRINT (JK Certa
Brno), 2. Dvořáčková - ORINOKO (Egui-
centrum Ostrava), 3. Škardová - HAJDAS
(Jezdec Havl.Brod.), -JJ 97- (5) 1. Kružíko-
vá - PRINT (JK Certa Brno), 2.Jeřábková -
ARIADNA (Jezdec Havl.Brod), 3. Škardová
- PEREBOR (Jezdec Havl.Brod).

Litomyšl 20.9. -Z- 1. Doležal R. -
ARCADIUS (Jezbořice), -ZL- 1. Skřivan -
RYTMA ORLING (Manon), -L- 1. Doležal
R. - ANGELIKA 5 (Equita Praha), 2. Šrám-
ková - SEINA (Primátor Litomyšl), 3. Skři-
van - RYTMA ORLING (Manon).

Ostrava 21.-23.9. dvouf. sk. 100/110
děti + jun. (13) 1. Ptáček - RAMON (Kub-
rický), sen. (25) 1. Kubrický - EURIPIDUS
(Sedlnice), -ZL- děti + jun. (11) 1. Sovjako-
vá - ARIE 3 (Baník), sen. (32) 1. Bajnar -
CYRIL (Baník), dvouf. sk. 100/110 děti +

jun. (22) 1. Šindelková - LION (Horní
Město), sen. (23) 1. Fialka - ABRAXAS
(Trojanovice), -ZL- děti + jun. (27) 1. Vavří-
ková - SKAZKA HAGEMAN (Vavřík), sen.
(45) 1. Štíhel - VALDAR PURINA (Western
Riding), -L- jun. (14) 1. Hentšel - RAMON
NICE HORSE (Baník), sen. (32) 1. Masár -
LYRA (Stará Ves), dvouf. sk. 100/110
(děti + jun. (12) 1. Černá - MILLIARD (Jan-
tar Bruntál), sen. (18) 1. Biolková - MARI-
ON (Trojanovice), -ZL- děti + jun. (16) 1.
Kincl - BLANKA (Horní Město), sen. (23) 1.
Poláčková - MGT IDYLA (Baník).

Stará Role 22.-23.9. -ZM- okr.mistr. děti
(13) 1. Krausová - SUGAR BOY (ČJK KV),
volba př. do 110 (21) 1. Donthová st. -
TRAVIATA (Donthová), -ZL- (32) 1. Žíla -
LIBYE (Bost Equistro) okr. mistr.
jun.+ml.jezdci -ZL- 1. Kavka - SESSION
(Kavka Fojtov), -L- (20) 1. Žíla - LIBYE, 2.
Žíla - FELICITAS (Bost Equistro), 3. Vese-
lovský - CASSIDY (Veselovský), -Z- (26) 1.
Donthová ml. - TRAVIATA (Donthová), -
ZL- (26) 1. Smíšek - CALETTO (ČJK KV), -
L- (26) 1. Žíla - LIBYE (Bost Equistro), 2.
Balcarová - LOGIKA (ČJK KV), 3. Veselov-
ský - CASSIDY (Veselovský), -L- okr.
mistr. sen. 1. Balcarová - LOGIKA (ČJK
KV).

Brno - Veveří 22. 9. dvoufáz
sk.100/110 (45) 1. Kupsa - VITA (ZD Boři-
tov), post.obt.do 110 se žolíkem (44) 1.
Pospíšil - AMAZONKA (ZD Bořitov), -L-
(13) 1. Pospíšilík - WINY (stáj Pospíšilík), -
S- (10) 1. Aberl - ATILA (JK Aberl), 2.
Pospíšilík - WINY (stáj Pospíšilík), 3.Dirin-
ger - PRIMO (JK MZLU Brno).

Brno-Soběšice 23. 9. drezura -Z 3-
(12) 1. Panáková - ADIS (Elán Čierná
Voda-Slovensko), -L 1- (11) 1. Kružíková -
BARNEY (JK Certa Brno), -L 4- (6) 1. Dvo-
řáčková - VÁNEK (Ostrava), -L 5- (5) 1.
Dvořáčková - VÁNEK (Ostrava), -JU 97-
(8) 1. Kružíková - PRINT (JK Certa Brno), -
JD 97- (8) 1. Kružíková - PRINT (JK Certa
Brno).

Praha 22.-23. 9. Podzimní cena Trojský
ostrov dvouf. sk. 120/130 cm (28) 1. Jind-
ra - RAMBELLA DESCOR, 2. Jindra -
ATOM SCHNEIDER (Sp. Poříčí), 3. Bardo-
nová - PEGY (Bardonová - Hauzr), -S- (45)
1. Pecháček - VENEUR (Pecháček), 2.
Vondráček - GRANT∞S (Vondráček -
Albertovec), 3. Opatrný - ČOKOLÁDA
(Opatrný), -ST- (25) 1. Pecháček - VENE-
UR (Pecháček), 2. Chelberg - LEONIQUE
C (Žižka Praha), 3. Opatrný - ČOKOLÁDA,
4. Opatrný - ABC ANDOLPH WEPOL
(Hořovice), 5. Chelberg - LE CORDIAL
S (Žižka Praha), stupň. obt. do 130 cm
(8) 1. Bardonová - Filip (Bardonová -
Hauzr), 2. Hanušová - WALI (Lučkovice),
3. Zbořil - REBEKA (Třebonice), volba
dráhy do 130 cm (6) 1. Zbořil - Mario
(Louny), -S- (17) 1. Motygin - Akrobat (Pra-
dar Chlaponice), 2. Zelinková - CANTUS
T (Odolena Voda), 3. Mayer - BART (Luč-
kovice), mistrovství Prahy sen + ml. jezdci
-S+S- (8) 1. Zelinková - CANTUS T, 2.
Zelinková - ROSEMARY (Odolena Voda),
3. Vondráček - GRANT∞S (Vondráček -
Albertovec).

Stará Boleslav 29.9. -Z- koně 1. rokem
(27) 1. Kukla - LOIRA 1 (Lysá n.L.), dvouf.

sk. 100/110 1. odd. (43) 1. Šebesta -
ODETA (Hořín), 2.odd. (40) 1. Burda -
CORINNA (Amigo), dvouf. sk. 110/120 1.
odd. (37) 1. Štochlová - JIM BEAM (Hořo-
vice), 2. odd. (39) 1. Palička - CATRIN
(Vysoká Libeň), Derby do 120 cm (28) 1.
Melmer - NERO (Pazderna), 2. Jandourek
- OLORA (Stará Boleslav), 3. Nesvadbová
- GORDONA (Bardonová -Hauzr).

Opava 29.-30.9. Memoriál E. Režnara
stupň. obt. do 120 (32) 1. Tretera -
AMOR 4 (Tretera), -L- (46) 1. Humplík -
MANDY OIL TEAM (Opava Kat.), 2. Šipoš
- SULIKA (Gesomont Bohumín), 3. Hruš-
ková - FLÍČEK AGROMARKET
H+B (Opava Kat.), -S- (40) 1. Bajnar -
LADA (Baník), 2. Lamich - CIKÁDA
A (Opava Kat.), 3. Kincl - BOREC (Hory-
mas Horní Město), -S- (42) 1. Hruška -
LERY (Horymas Horní Město), 2. Šoupal -
GRANNA ARGENTINA (Pardubice), 3.
Bajnar - LADA (Baník), -ST- (29) 1. Višin-
ková - CHARLIE (Bukanýr Kuželka), 2.
Masár - AMARCORD GLADI3 (Bernarti-
ce), 3. Šoupal - GRANNA ARGENTINA
(Pardubice), 4. Bajnar - MGT DIAS
(Baník), 5. Fialka - ADRIAN (Klokočov).

nová kniha !!

VÝCVIK KONÍ

JOHN LYONS  
a Sinclair Browning

spolehlivě +

nenásilně +

tisíckrát vyzkoušené +

systém malých kroků Johna Lyonsesp
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ě tisíckrát vyzkoušené

J ohn Lyons je v Americe trenér
číslo jedna. V čem tkví tajemství

jeho úspěchu? Celý výcvik je
založen na vrozeném chování
a vlastnostech koní. Tato metoda
výcviku je vhodná pro koně všech
plemen, pro každý jezdecký styl
a pro nápravu problematických koní
všeho druhu. 

180 stran srozumitelného textu 
a schémat, cena 390 Kč + poštovné

0602/312 703, amigo@iol.cz


