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Opût povodeÀ
Před pěti lety jsme si mysleli, že velká voda s tak tragickými následky, která se přehnala přes
Moravu, postihuje naše země jen zcela výjimečně. Po 13. a 14. srpnu však vzala tato domněnka za své. Všichni jsme pravděpodobně opět stejně nevěřícně sledovali povodňová zpravodajství. Tentokrát nebyla ušetřena ani Praha. Omlouvám se všem mimopražským vodou postiženým příznivcům koní, ale v naší fotografické reportáži jsme dokázali zmapovat jediné. Ještě
v nedávné minulosti pýchu všech českých jezdců, místo které bylo v průběhu již téměř sta let
svědkem mnoha důležitých jezdeckých klání, místo, které se díky novým investicím z počátku
letošního roku slibovalo vrátit opět na výsluní českého jezdectví. Ano, to vše co vám na dalších
místech předkládáme, je areál stájí a jezdeckého kolbiště na Trojském ostrově.

M. Matějka - KAŠMÍR

CSIO Bratislava
Trojský ostrov - 12. srpna 2002

I když se sice stále méně, ale přeci jen ještě
zdráháme cestovat do Bratislavy jako do ciziny,
dalším zahraničním výjezdem naší skokové elity
bylo právě CSIO Bratislava. Z hlediska oficiálnosti, kterou zaštiťuje finanční garance ČJF, to
byl po CSIO Budapešť druhý a letos poslední
výjezd. Právě jen na tyto dva výjezdy totiž stačilo vyčleněných 250 000,- Kč v rozpočtu skokové komise pro seniorskou skokovou reprezentaci. Poslední peníze „prasknou“ na startovné
českého týmu při domácím CSIO v Poděbradech. Všechny předchozí a od nynějška i
následné výjezdy tak již seniorští jezdci produkují „za své“.
Český tým v Bratislavě tvořila poprvé i
Z. Zelinková (CANTUS T) společně s A. Opatrným (SILVIO, SURRENDER 2), P. Doležalem
(BEACH GIRL, ROCK’N’ROLL) a M. Matějka
(KAŠMIR, EFKUSWEG). Domů z Budapešti
odcestoval druhý z Martinů a sice Šoupal, i
když jsme omylem v Jezdci č. 15 poslali domů
budoucího nejdůležitějšího člena české ekipy
v Bratislavě Martina Matějku.

Bratislavský rekord

Trojský ostrov - 19. srpna 2002

Právě nad výměnou člena českého týmu se
mezi Prahou, Budapeští a Bratislavou vznášelo
mnoho dohadů a i jisté nevraživosti. Jedním
z prvních záměrů vedení naší skokové repre(Pokračování na str. 4)

SPORT

REPORTÁŽE

Sobota 10. srpna – po první povodňové vlně se téměř nic nestalo. Voda sice dostoupila k budovám na Trojském ostrově, ale nezanechala téměř žádné škody. Všichni si mysleli, že tentokrát to dobře dopadlo.

Středa 14. srpna – hladina Vltavy v Praze kulminuje. Pamětníci tak velké vody již nežijí,
muselo by jim být hodně přes sto let. Výška prudce proudící hladiny na Trojském ostrově
dosahuje více než osmi metrů.
Pondělí 12. srpna – v neděli večer začalo
opět na celém území ČR pršet a již v průběhu pondělí bylo jasné, že tentokrát to již
tak snadné nebude. Na Trojském ostrově
již sice nebyli žádní koně, ale ještě se
zachraňoval majetek. V hale společnosti
IN EXPO se věci vynášeli „do bezpečí“ na
jízdárenskou galerii.

Neděle 18. srpna – hladina Vltavy pozvolna klesá. Z vody se vynořují zbytky toho, co nedávno bývalo jezdeckým areálem.

POVODŇOVÉ KONTO ČJF:
Česká jezdecká federace vypisuje sbírku na pomoc jezdeckým oddílům postiženým povodněmi. Příspěvky prosím zasílejte na číslo účtu: 10006 - 17 32 702 - 504 /0600 GE Capital, Praha 6. Variabilní symbol: 2002 !!!!
Česká jezdecká federace přispěje částkou 100.000,- Kč.
Žádosti o pomoc adresujte na ČJF. Žádosti stejně jako v roce 1997 vyhodnotí likvidační komise ČJF.
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ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY
Pondělí 19. srpna – to vše býval Trojský ostrov

Ustájení během povodní 2002 v ČR nabízejí:
TJ Tatran Ústí nad Labem (pro 6 koní), kontakt: ing.Bořivoj Zatloukal - 0602/44 25 44, 047/520 9808, JK Pablo Slatiňany (pro 3 - 4
koně), kontakt: MVDr.Ivan Jeník - 0602/11 23 55, JS Mariánské Lázně (pro 10-15 koní), kontakt: Dana Denková - 0165/67 36 22,
0165/62 65 59
Internetový server Equichannel.cz zprovoznil povodňové telefonní linky pro pomoc stájím, jezdeckým klubům a ostatním majitelům koní
postižených povodněmi. Pokud nabízíte, či potřebujete pomoc pro koně, volejte na tel. 0604 678 578, popř. záznamník 0737 43 00 33,
e-mail: www.equichannel.cz
Vaše zpráva bude uveřejněna na povodňových stránkách www.equichannel.cz, popř. budou kontaktováni konkrétní majitelé postižených zvířat, či dobrovolníci nabízející pomoc.
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CSIO Bratislava
(Dokončení ze str. 1)
zentace byla i žádost o povolení pátého člena.
Z Bratislavy však zaznělo kategorické ne. Důvodem byla neuvěřitelná účast národních celků na
Slovensku. I přes omluvu družstev Velké Británie a Španělska, dorazilo k soutěži Poháru
národů do Bratislavy 16!! týmů. I když nemáme
k dispozici přesnou statistiku, zařadila se tak
Bratislava mezi pořadatele s největší účastí,
pokud ne na její úplné čelo.
O další vlajky na stožárech se pak ještě
postarali jednotlivci V. Tuganov z Ruska a
R. Chelberg za USA. Skutečnou ozdobou bratislavského kolbiště však byl P. Shockemöhle,
který sem dorazil jako coach korejského celku.
Obhlédneme-li tak seznam 150 zúčastněných koní pochopíme, že odmítnutí pátého jezdce z Čech mělo zcela pochopitelné důvody.

Z. Zelinková v týmu P. Shockemöhleho

Byli jsme vidět

KAŠMÍR na závěr
K závěrečnému GP nastoupilo 58 dvojic.
Stavitelský tým v čele s Polákem K. Koziarowskim, připravil jezdcům technicky náročný parkur
se závěrečnou obtížnou kombinací triplebaaru a
dvojskoku z kolmých skoků. Jako první z našeho týmu startovala Z. Zelinková. I když tato
jezdkyně předvedla rutinovaný výkon, v takto
obtížné soutěži přeci jen poněkud těžkopádný
CANTUS T čtyřikrát shodil. Druhý za ČR startoval P. Doležal a BEACH GIRL. Po slabších
výsledcích v Budapešti a dosavadní Bratislavě
působila naše dvojice opět lehce a dvě lehká
shození rozhodně nelze nazvat neúspěchem.
Bylo však zřejmé, že další světově pohárové
body na své konto P. Doležal ani v Bratislavě
nezíská. Většina českých diváků se zaradovala,
když se nula objevila na kontě R. Chelberga
s AKTIVEM, přestože tento
pražský jezdec startuje za
USA. Radost však neznala
mezí, když se po skutečně
velmi dobrém výkonu objevil bezchybný výsledek i na
kontě M. Matějky a
KAŠMÍRA (Wrbna s.r.o.).
Mnoho nechybělo a radovali jsme se podruhé. Jako
poslední startoval A. Opatrný a SILVIO a jediná lehká
chyba na předposledním
skoku zabránila dvojí české
účasti v rozeskakování.
Celkově se k rozeskakování probojovalo 12 jezdců. K naší velké radosti
dokázal M. Matějka a
KAŠMIR absolvovat i tentokrát s nulou a dosažený
čas přinesl ČR závěrečné
krásné druhé místo za
Franz Josef Dahlmannem
(P. CARLO CASSINI) ze
SRN. Jen ještě dvěma
jezdcům se podařilo absolvovat rozeskakování s nulou, ale časem již
skončili za naším jezdcem. R. Chelberg a
AKTIV byli desátí.

Hned prvý den zaznamenala ČR mezinárodní vítězství, které zařídil v zahajovací soutěži do
140 cm A. Opatrný a SILVIO. Páteční Pohár
A pak to začalo
byl konkurencí přeplněn a tak českému týmu
Celé
závěrečné
nedělní odpoledne probíhalo
opět nestačil celkem slušný výsledek 17 tr.
pod mraky plnými vody. Při soutěži již také
bodů k postupu do druhého kola. Pohárová
pršelo, ale dalo se to vydržet. Pořadatelé v Brapremiéra dopadla dobře především pro
tislavě měli štěstí. Déšť zesílil již při závěrečném
Z. Zelinkovou na CANTUS T, která absolvovala
dekorování a několik minut po něm se již venku
s 5 body. M. Matějka na KAŠMIR chyboval jen
být nedalo. O dvě hodiny později již bylo kolbišjednou a A. Opatrný se SILVIO dvakrát. Bohutě úplně zatopené dešťovou vodou. Začaly
žel plných 20 tr. bodů nasbíral P. Doležal a
povodně.
BEACH GIRL, po úspěšném pobaltském turné
momentálně vedoucí jezdec ligy Světového
poháru Centrální Evropy.
Z vítězství se nakonec
překvapivě radovali
Maďaři s celkovým senzačním výsledkem 4 tr.
body před Portugalci (8),
Švédy (12) Poláky (12) a
Němci (21).
Z dalších rámcových
soutěží přivezli naši jezdci tato umístění: V Ceně
Mercedes Benz (135cm)
se mezi bezchybnou
elitou na 8. příčce
umístil M. Matějka na
EFKUSWEG, v sobotní
Malé ceně Bratislavy
(140cm) doslova oslnil
opět v senzační formě
ROCK’A’ROLL P. Doležala (0+0 a 7.místo) a
v předposlední soutěži
závodů Ceně Léčiva
(140) pak A. Opatrný a Vedoucí jezdec centrální evropské ligy Světového poháru
SURRENDER (3. místo). P. Doležal (BEACH GIRL)
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Do Las Vegas je ještě daleko
M. Matějka tak získal své první a hned nejvyšší body do Světového poháru a získaná dvacítka jej zařadila přibližně na 16. místo. Druhým
bodujícím byl R. Chelberg, který se tak pravděpodobně vyhoupl na druhou příčku za P. Doležala. Nějaký bod ještě získal i A. Opatrný , který
tak i nadále setrvává okolo 12. pozice. Bodovat
lze nyní ještě na šesti konkurech: 31. 8. v Moskvě, 15. 9. v Poděbradech, 29. 9. v Záhřebu, 6.
10. v Aténách, 8. 12. v Poznani a nakonec ještě
15. 12. ve Varšavě. Bodů se tedy bude rozdělovat ještě hodně a uvidíme, zda se zatím reálný
lasvegaský finálový sen dvojice Doležal - Chelberg stane skutečností.

Kdo do Donaueschingen?
CSIO Bratislava se konalo tradičně společně
s CSIO v irském Dublinu. Na obou těchto CSIO
se rozdělovaly poslední body v Samsung Nations Cup Series před finálem, které se letos
koná 24. srpna v Donaueschingenu. Zatímco o
prvních čtyřech finalistech již bylo rozhodnuto, o
poslední dvě postupová místa se svedl urputný
boj právě na těchto CSIO. Ve hře byly týmy
Švýcarska, Švédska, Irska a Velké Británie.
Irsko si zajistilo kvalifikaci třetím místem v Dublinu. Švýcaři obeslali obě CSIO, ale bohužel 4
body získané za 5. místo v Irsku a 6. místo
v Bratislavě jim postup nepřinesly. Velká Británie byla jen v Dublinu a 4. místo bylo na postup
také málo, protože Švédové v Bratislavě byli
třetí. Celkový výsledek kvalifikace do Donaueschingenu tedy vyzněl ve prospěch družstev
Německa (63 bodů), Itálie (53), Belgie (48),
Holandska (41), Irska a Švédska (oba 35).
Divokou kartu získal nejlepší zámořský celek
družstvo USA, i když v celkových počtech je na
jejich kontě pouze 18 bodů.

Nabídka vstupenek
CSIO***-W
Poděbrady 2002
Jezdecký klub Poděbrady
Obora 196/VI, 290 01 Poděbrady
tel.:/fax 0324/612224
e-mail: jk.pdy@seznam.cz
Vážení přátelé, naše organizace se
podílí na zajištění akce CSIO*** - W
Poděbrady. Vzhledem k omezené
kapacitě míst k sezení na tribuně, nabízíme Vám možnost zakoupení přenosných číslovaných vstupenek v ceně
645,-Kč/ks, platných na celou dobu
konání závodů, tj. od 12. 9. do 15. 9.
Při odběru 20 a více kusů činí cena
595,-Kč/ks. Vstupenky „k stání“ v ceně
80,-Kč/den (ve čtvrtek jen 50,-Kč)
budou k dispozici přímo u výběrčí služby v našem areálu.
Vstupenky na tribunu pro jednotlivé
dny nebudou prodávány. Objednávky
přijímáme na výše uvedené adrese.
Neváhejte.
S pozdravem
Ing.Martin Píša - předseda JK

Zrušené CDI***
Na 16.-18. srpna byl naplánován další
drezurní vrchol sezony. Pořadatelé v Mariánských Lázních byli připraveni. I když
silné deště začátku týdne značně pocuchaly povrch obdélníku, od středy již v Mariánských Lázních nepršelo a tak by závody
mohly proběhnout. Na místě již dokonce
byla Angličanka L. Jenkins. Bohužel z celkově osmi přihlášených zahraničních ekip
začaly přicházet na ČJF odhlášky, především kvůli dopravním problémům. Po
Maďarsku, to byli Rakušané a v Rakousku
žijící ruští jezdci a také Poláci. Obtížně by
se do Mariánek dostávali i naši závodníci.
Ve středu 14. srpna proto ČJF rozhodla že
CDI Mariánské Lázně bude zrušeno.

Generálka na Evropu
Všestrannost prodělává v ČR bouřlivý rozvoj.
Pochopitelně se to projevuje především rozsáhlými startovními poli v nižších obtížnostních
stupních a ukázal to i průběh národního šampionátu dětí, juniorů a mladých jezdců, který se
konal ve dnech 9.-11. srpna v Pardubicích.
Pořadatelé připravili vedle třech šampionátů i
soutěž pro pony, národní soutěž úrovně -Z-, a
dvě mezinárodní soutěže CIC* a CCI*. Pravděpodobně poprvé v ČR se musela soutěž dělit,
protože k -Z- se přihlásilo téměř 80 koní. Nakonec se do Pardubic dostavilo 69 startujících a
tak -Z- měla dvě oddělení. Celkově se na startu
všech soutěží objevilo 161 koní. K celkové statistice ještě uvádíme, že soutěže dokončilo celkem 117 dvojic.

Mistrovské soutěže
Díky šampionátům se staly všechny soutěže
v Pardubicích důležité. Na úrovni -Z- se o
medaile utkaly děti. Zlato si v konkurenci osmi
dvojic vybojoval teprve 12letý M. Příhoda na
topoĺčianském arabovi HINDUKUŠ (JK PAM).
Tento jezdec byl nejen velmi úspěšný i v sedle
svých dalších koní, ale vzhledem ke svému
věku si získal pardubické publikum. S HINDUKUŠ zvítězil i v samostatném -Z- a v sedle pony
SAFÍR 7 byl za V. Rosickou (MARKÝZA) druhý
v soutěži pony.
Junioři soutěžili v úrovni CNC* a v Pardubicích jich bylo čtrnáct. Systémem start-cíl si
prvenství odnesla J. Vobořilová na LAMA
(Měník Humburky) před J. Kadavým s RAFFINESSE (JK Smrček) a M. Kremlovou - CORRADO (Pegas Loučany).
Mladí jezdci již museli absolvovat CIC* a v
ČR je momentálně 10 dvojic této úrovně. Již při
drezurní zkoušce se od ostatních oddělila trojice
P. Chvojka - GOYA (JK Chvojka), N. Ježková DIEGO (Jindřichův Hradec) a K. Polák HAMLET (JK Kocanda), kteří se nakonec v
tomto pořadí podělili i o medaile. Uznání zasluhuje především N. Ježková svěřenkyně
P. Macka, která podává skvělé výkony přes
svůj zdravotní handicap.

Rámcové soutěže
Jak již bylo řečeno, největší nápor byl na
úrovni -Z- a rozdělená soutěž všestrannosti je
zatím v naší zemi unikátní. Vítězství jednoho z
odělení patřilo M. Příhodovi a ve druhém byl
první J. Hatla na KARLA po Narcos II, která je v
majetku Z. Müllera z ERC Pardubice.
Stále atraktivnější se jeví soutěže pony. Do
Pardubic dorazilo 21 malých koní. Pořadatelé
těchto soutěží však budou muset pravděpodobně sáhnou i ke kategorizaci, protože jak věkové
rozpětí jezdců, tak výškové koní je přeci jen
obtížně souměřitelné. Např. vítězné V. Rosické
je 16 let a soutěžila na 136 cm vysoké MARKÝZE, zatímco třetí byl 11 letý J. Kratochvíl se
117 cm BENEM.

Mezinárodní soutěže
Plné byly v Pardubicích i startovní listiny soutěží CIC* a CCI*. K prvé nastoupilo 26 dvojic a
ke druhé 15. Zatímco v CIC* byla účast českých
jezdců přeci jen vyšší (18 jezdců z ČR), CCI* již

bylo téměř bez nás. Ve startovní patnáctce byli
jen tři Češi. Naplnila se i zde slova V. Balcara z
Karlových Varů, který při skokovém šampionátu
před několika týdny v Karlových Varech zdůvodnil svoji nechuť pořádat CCI malým zájmem ze
strany českých jezdců. A tak i CCI v Pardubicích
bylo určeno především zahraničním zájemcům.
Do místa pořadatelství juniorského ME 2003 přijeli jezdci a koně z Maďarska, Rakouska, Polska,
Německa a Švýcarska. Závodiště však nepřilákalo mnoho juniorských zahraničních jezdců,
kteří zde měli výbornou příležitost seznámit se s
budoucím šampionátovým prostředím.
V CIC* vedla k naší radosti od prvého dne
I. Konečná na FLEJTĚ z JO Pegas Loučany.
Protože ke svému nejlepšímu výjkonu v drezuře
již nepřidala žádné další trestné body, připadlo
jí po právu mezinárodní vítězství. Hned za ní
skončil mezinárodně protřelý polský reprezentant A. Spolowicz (MENUET) a tak vítězství
I. Konečné dostalo skutečně patřičnou
váhu.Třetí místo si odnesl zlatý mezi mladými
jezdci P. Chvojka na GOYA (JK Chvojka).
V CCI* to již trojice Čechů měla výrazně obtížnější. Naše želízka v ohni byli H. Machková na
RAWELA (Stáj Wizard), B. Závodská - VALENCIA (Hřebčín Slatiňany - foto dole) a mistr republiky P. Vereš na DARIA (SOUz Horní Heřmanice). Mezi zahraničními jezdci byli i soutěžící se
zkušenostmi z nejtěžších závodů světa včetně
OH. Byl to např. G. Schaller z Maďarska, účastník OH v Atlantě a dvojnásobný účastník MS či
Polák J. Krukowski (OH Barcelona, ME Luhmühlen). Dobrá pověst provázela i Rakušana M.
Haptmanna a pochopitelně i A. Spiolowicze.
Posledně jmenovaný Polák se jasně ujal vedení
hned po drezurní zkoušce a nakonec s velkým
náskokem zvítězil. Druhé místo patřilo F. Graf na
QUICK 2 z Rakouska a ČR si odnesla zásluhou
H. Machkové a RAWELY třetí místo. B. Závodská s VALENCIÍ skončily páté a P. Vereš se
musel spokojit s osmou příčkou.

ME klepe na dveře
Podmínky pro soutěže všestrannosti v Pardubicích jsou téměř ideální. Prostředí závodiště je
cennou devizou, kursy začínají být již dostatečně zaběhnuté a překážky v prostředí závodiště
již i správně „zarostlé“. Technickým delegátem
byl v Pardubicích opět T. Ryckewaert, ředitel
belgického závodiště ve Waregemu, se kterým
pardubičtí pořadatelé spolupracují již třetí rok.
Zázemí závodiště je skutečně obrovské,
místa s kvalitním povrchem i pro další zkoušky
(drezura, parkur) je v Pardubicích dost. Přesto, i
když bych nechtěl hledat na celkově dobré
organizaci mouchy, jisté rezervy ještě prostředí
závodiště ukázalo. Ať to již byly neupravené
živé ploty či mírné provozní střety soutěžících a
„domácích“ dostihových koní a malá pracovní
kapacita technického zázemí závodiště. Zkušený tým dokáže jistě v příštím roce uspořádat ME
dobře. Bude stačit však jen velmi málo a
budoucí šampionát by se mohl stát skutečně
velkolepou propagací nejen ČR, ale především
pardubického závodiště. Za rok budeme pod
přísným dohledem Evropy. Letos by se ještě
našly nedostatky.
C. Neumann
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Dunajsko-Alpský
pohár
Letošní Dunajsko-Alpský pohár hostil
rakouský Karlstetten. Vzhledem ke klimatickým podmínkám letošní střední Evropy si
pořadatelé nemohli lépe vybrat. Soutěže nejlepších středoevropských dvojspřeží se konaly
ve dnech 16.-18. srpna.
Ač je to neuvěřitelné, nejenže rakouští
pořadatelé nakonec vše zvládli, ale k soutěži
se dostavila i velmi silná konkurence. ČR
vyslala čtyři jezdce. Družstvo tvořila trojice
L. Jirgala, J. Nesvačil st. a A. Soukup, soutěž
jednotlivců doplnil J. Nesvačil ml. Všechna
naše dvojspřeží proklouzla do Rakouska skutečně na poslední chvíli 13. srpna v úterý ráno,
kdy se hladiny jihočeských řek začaly nepředvídatelně vzdouvat a rakousko-české hraniční
přechody se jeden po druhém zavíraly.
I rakouský pořadatel měl štěstí a nejbližší
vylitá řeka byla 12 km daleko. A tak i když provázelo celou soutěž téměř nadlidské úsilí
organizátorů a pro silné deště byla terénní trať
stále kontrolována a nakonec byl pětiúsekový
maraton redukován na tříúsekový, celá soutěž, i díky stále se zlepšujícímu počasí, přeci
jen úspěšně proběhla. Česká spřežení byla při
tom a zcela v kontextu současné výkonnosti
hrála jednu z hlavních rolí.
Našim jezdcům se zdařil již drezurní vstup
kdy L. Jirgala obsadil 12. místo, A. Soukup byl
18. a J. Nesvačil st. 21. Všichni členové našeho týmu tak skončili v prvé polovině 57 členného startovního pole a tak i pozice mezi
sedmi družstvy byla velmi slibná. J. Nesvačil
ml. skončil v drezurní zkoušce na 34. místě.
V terénu jsou naši jezdci velmi silní a navíc
zvládli soutěž i strategicky velmi dobře. Nejprve startoval náš v současnosti nejlepší jezdec
L. Jirgala. Absolvoval velmi dobře a byl z toho
nakonec čtvrtý nejlepší výkon. Po něm nastoupil A. Soukup, který měl za úkol zajistit jízdou
„na jistotu“ (16. místo) dobré hodnocení českého týmu (nejlepší dva výsledky), klid pro
J. Nesvačila st. Ten pak mohl rozehrát své
skutečně mistrovské umění a v konečném
součtu obsadil druhé místo za vítězným Huberem ze SRN. Poslední náš startující J. Nesvačil ml. skončil 28.
Až do této chvíle se vyvíjelo vše pro naše
jezdce skutečně naprosto podle nejlepšího
plánu. Bohužel právě jen do sobotního večera.
Po maratonu se při ošetření koní zranil velmi
vážně a bohužel i zbytečně jeden z koní spřežení A. Soukupa a toto spřežení muselo ihned
odcestovat do ČR. Znamenalo to, že všechny
výsledky našeho jezdce byly anulovány a teprve závěrečné součty odhalily jak důležitou
úlohu sehrál nepatrný rozdíl v drezuře. Po
opět velmi dobrých výkonech našich zbylých
dvou jezdců v parkuru (L. Jirgala 2 body za
čas a 10. místo a J. Nesvačil st. 6,5 bodu a
21. místo) obsadilo české družstvo 4. místo.
Před námi byli Maďaři, Němci a třetí Rakušané, od kterých však naše jezdce dělilo pouhých 0,38 bodu.
Vítězem soutěže jednotlivců se stal úřadující mistr světa Z. Nyul z Maďarska. Medaile si
dále rozdělili teprve 19 letý S. Warneck a
M. Kosmann ze SRN. Další maďarský jezdec
S. Nagy byl čtvrtý a páté místo patřilo L. Jirgalovi. J. Nesvačil st. skončil v konečných součtech devátý a jeho syn 27.
I přesto, že nám třetí místo v týmech uniklo
skutečně o vlásek, jednalo se o nejlepší reprezentaci českých spřežení posledních let a
všichni jezdci proto zasluhují nejvyšší ocenění.
Ve dvojspřeží tak ČR získává stále vyšší kredit.
V rámci závodů proběhlo i zasedání komise Dunajsko-alpského poháru. Bylo potvrzeno, že soutěž CAI-A Dunajsko-alpský pohár je
určena družstvům z členských zemí, ale v jednotlivcích je soutěž otevřena. Neprošel návrh
Německa k otevření účasti i pro spřežení
pony a tak i nadále bude Pohár propagací
dvojspřeží.

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Cena Radegasta

V Mostě Doležal

V neděli 18. srpna se na kolbišti Slovanu ve
Frenštátě p. R. konal 32. ročník Ceny Radegastu. Rozmary počasí se nevyhnuly ani severní
Moravě a tak byl program původně dvoudenních
závodů zredukován jen na dvě nedělní soutěže.
Stupňovanou obtížnost do 130 cm, která byla
určena jen pro účastníky následné Ceny Radegasta -ST-. V prvé soutěži zvítězil P. Humplík na
MANDY OIL TEAM (Opava Kateřinky) před
E. Zuvačem s CIVIK (Hradec n.M.) a J. Kinclem
s BORCEM (Horymas Horní Město).
K Ceně Radegastu nastoupilo 42 dvojic a po
rozeskakování šesti koní zvítězil opět kateřinský
J. Hruška - LERY AUTO SITTA před Z. Žílou GOMERA (Mustang Lučina), kteří jediní měli
čisté konto i v rozeskakování. Na dalších třech
místech skončili jezdci s jednou chybou a dosažený čas je seřadil do pořadí V. Tretera - LUSSI
(Tretera), D. Fialka - DIVER OIL TEAM (Supreme Opava) a Z. Žíla - GRAF CZECH (Mustang
Lučina). V následujícím týdnu také proběhly na
kolbišti ve Frenštátě i pro počasí dvakrát odložené soutěže KMK z Nového Jičína.
-jge-

Dvoudenní závody se konaly 17.-18. srpna
na závodišti Hipodrom Most. Vyvrcholením
závodů byla soutěž -ST-. Té předcházela dvě
-S- a další tři nižší soutěže a celkově bylo ve
velkoryse dotovaných soutěžích vyplaceno
94 000,- Kč (-ST- 40 000,-). V sobotním -Sviděli diváci rozeskakování čtyř koní, mezi kterými byl nejlepší M. Matějka na SKARA SALDO
(ZOO Chomutov). O nedělní -S- se rozeskakovala také čtveřice a tentokrát byl nejlepší J.
Pecháček na VENEUR (Pecháček). K -ST- se
dvěma rozeskakováními nastoupilo 13 dvojic.
Bez chyby absolvovalo pět koní a o druhé rozeskakování se zasloužila dvojice P. Doležal
(QUENTA EQUISTRO) a M. Matějka (SKARA
SALDO). Nakonec zvítězil P. Doležal, který
mohl po chybě M. Matějky jet zcela na jistotu.
Třetí místo si odnesl také P. Doležal tentokrát
na ROCK’A’ROLL (JK Vacek) před hořovickým
A. Opatrným (CARLSON) a V. Macánovou
(LISETTE) z Tecton Most.

Veterináři o tituly

Cena Ankary se na Farmě Heroutice koná
každoročně první srpnovou středu na počest
nejlepší klisny v majetku manželů Perníčkových.
Klisna ANKARA osvědčovala již v pěti letech
vynikající výkonnost v parkurových soutěžích,
ale bohužel musela být pro vážné zdravotní potíže utracena. Letos připadly závody na 7. srpna.
Přestože se závod pořádá ve všední den,
vždy je účast veliká. Dvoufázové skákání
110/120 cm muselo být dokonce rozděleno do
dvou oddělení. Jedno z nich vyhrála k velké
radosti i dojetí všech dcera klisny Ankary - FIALKA, která je v majetku i chovu manželů Perníčkových a nyní závodí za Stáj Bardonová - Hauzr
v sedle s K. Bardonovou.
Prémiovaná soutěž stupně S byla kvůli velmi
nepříznivému počasí a špatnému terénu zkouškou koní i jezdců. Přesto se dostalo i na rozeskakování (jezdců s jednou chybou) mezi
L. Pěchoučkem (KEVIN-L) a J. Papouškem
(ALF HRADIŠTĚ), ze kterého vyšel vítězně
J. Pěchouček. Průběh závodů celkově poznamenal celodenní silný déšť, proto je třeba poděkovat
sboru rozhodčích za toleranci a všem jezdcům za
ukázněnost a včasné nástupy na kolbiště, díky
čemuž bylo možné takové množství startů za tak
ošklivého počasí úspěšně zvládnout.

Již čtvrtý ročník mistrovství ČR veterinárních
lékařů proběhl ve dnech 10.- 11. srpna v rámci
závodů na kolbišti v Hamříkově stáji v Dolní
Moravici. V letošním roce byly zvýšeny nároky o
jednu soutěž -S- a tak k dvoukolové soutěži
-L+S- nastoupily jen čtyři dvojice. Dvakrát bezchybný byl MVDr. M. Aberl s ATILOU BIOVETA
(JK Aberl). O druhé místo se měli rozeskakovat
MVDr. J. Živníček na REP (Hradec n.M.) a
MVDr. V. Holý s ANGELIKOU (JK Trojanovice).
Stříbro nakonec připadlo J. Živníčkovi, protože
V. Holý pro náhlou zdravotní indispozici k rozeskakování nenastoupil.

Četli jsme o KRISOVI
P. Raymakers začíná opět získávat body do
světového hodnocení jezdců. Vedle koně VAN
SCHIJNDEL’S PATRICK mu začíná pomáhat
i VAN SCHIJNDEL’S KRIS. Ten se velmi dobře
prezentoval na italském CSI-A San Patrignano
ve dnech 19.-21. července kde byl nejprve
druhý v Ceně Lamborgino (150) a nakonec se
dostal i do finále nejlepších deseti koní ve Velké
ceně Infostrada (160), kde obsadil 6. místo.
O týden později navázal velmi dobrými výkony ve švýcarské Asconě kde na CSI-A byl
v klasické soutěži do 150 cm po bezchybném
rozeskakování čtvrtý a k tomuto úspěchu přidal
ještě druhé místo v bodovém skákání do 150
cm se žolíkem, kde ho od vítězství dělilo pouhých 0,4 s.

Cena Ankary

Koně v akci
Pořadatelé výstavy v Pardubicích, která
je plánována v termínu 6.-8. září oznamují,
že v rámci výstavy bude uspořádána prodejní aukce koní všech plemen. Předvádění koní je plánováno na sobotu 8. září od
10.00 hodin samotná aukce pak začne ve
14.00 hodin. Termín přihlášek k aukci je do
čtvrtka 5. září do 16.00 hodin. Přihlášky a
bližší informace na adr.: Dostihový spolek
a.s., Pražská 607, 530 02 Pardubice, tel.:
040 679 71 11, fax: 040 633 53 04. Letošní
výstava v Pardubicích má název Hippo
školství v ČR a zaměří se na propagaci
hipologického školství.

Sportovní
kalendáﬁ
26.-29.8.
30.8.-1.9.
30.8.-1.9.
30.8.-1.9.
31.8.-1.9.
31.8.-1.9.
31.8.-1.9.
31.8.-1.9.
31.8.-1.9.
31.8.-1.9.
31.8.
31.8.
31.8.
31.8.
31.8.
31.8.
31.8.
31.8.
31.8.
1.9.
1.9.
1.9.
6.-8.9.
6.-8.9.
7.9.
7.9.
7.9.
7.9.
7.-8.9.
7.-8.9.
7.-8.9.
8.9.
8.9.
12.-15.9.
13.-15.9.
13.-15.9.
13.-15.9.
14.9.
14.9.
14.9.
14.9.
14.9.
14.9.
14.9.
14.9.
14.9.
14.9.
14.9.
14.-15.9.
15.9.
15.9.
15.9.
15.9.
15.9.
18.9.
19.9.
20.-22.9.
20.-22.9.
21.-22.9.
21.-22.9.
21.-22.9.
21.-22.9.
21.9.
21.9.
21.9.
21.9.
21.9.
21.9.
21.9.
21.9.
21.9.
22.9.
25.9.

Mělník
pony S+D
Plzeň
L-T
Mar. Lázně
drez. finále KMK
Hradec Králové MČR děti S+D
Čakovičky
Z-L
Most
ZL-ST
Liberec
ZL-ST
Brno - Žebětín
ZM-L
Klokočov
L-ST
Třeboň - Obora
zrušeno
Trnová
ZM-S
Kosova Hora
Z-L
Mažice
Z-ZL, drez.Z-S
Klatovy
Z-L
Hybrálec
ZM-L
Lhota u Konice
ZM-ZL
Velká Polom
Z-L
Chlumec
ZM-L
Záryby
Z-L
Nymburk - Komárno
Z-L
Rychnovek
Z-L
Čejkovice
Z-L, A(C)/2,4
Mělník
ZM- PREM.ST
Písek
skok. finále KMK
Kutná Hora
Z-S
Děpoltovice
pony S+D
Karlovy Vary
ZM-S
Moravany
drez. Z-ST
Plzeň - Bory
ZM-L
Skaštice
ZM-S
Frýdek - Místek
Z-S
Olšany
Z-S
Přibyslav
Z-L, drez.Z-L
Poděbrady
CSIO PREM.
Bolehošť
MČR A/1,2,4
Loštice
Z-L, CN/Z-L
Dvoreček
CN/Z-L
Černý les
ZM-L
Dražka
Z-L
Tlustice
Z-L
Nymburk - Komárno
Z-L
Nymburk - Hořátev
Z-S
Zálší
Z-L
Hlinky
Z-L
Vrchovany
ZM-L
Letohrad
ZM-L
Slavkov u Brna
drez. Z-S
Litovel
Z-L
Jemčina
ZM-S
Hlinky
pony S+D
Přední Kopanina
drez. L-TT
Boskovice
ZM-L
Olšany
drez. Z-S
Karviná
L-ST
Mělník
pony S+D
Mělník
Z-ZL
Dolní Bukovsko
CN/Z-L
Ostrava - St.Bělá
Z-S
Přední Lhota
Z-ZL, A/1,2
Stará Role
Z-S
Němčovice
ZM-S
Hořice
ZL-S
Měník-hala
voltiž
Řitka
ZM-L
Měšice
Z-L
Kaničky
Z-L
Louny
Z-L
Kladruby n.L.
drez. Z-T
Brno - Veveří
Z-S
Horní Heřmanice
ZM-L
Kamenice n.L.
Z-S
Brno - Soběšice
drez. Z-ST
Koldín
Z-L

● Pořadatelé z Třeboně ze stáje Mlýnský
Dvůr oznamují, že v důsledku podmáčení kolbiště
jsou nuceni odvolat závody, které byly plánovány
na 31. 8. - 1. 9.
● JK Mělník oznamuje že všechny plánované
akce se uskuteční, přestože povodeň postihla
80% firem, které v minulosti sponzorsky pomáhaly. První víkend v září bude Cena Karla lV. PONY
STŘEDA 18. 9. by měla být poslední příležitostí
ke kvalifikaci na MČR Pony. Pak dva HOBBY
VŠEDNÍ DNY 19. 9. a 2. 10. pořádané dle statusu „Veřejného treninku“ . Mimo plán se budou
12.10. konat drezurní závody se soutěžemi Z2,
Z3, L2, L3. Proposice na www.jkmelnik.cz
● JK Taxis Záryby oznamuje přesun závodů
z termínu 1. září na 31. srpna. Přihlášky na závody zůstávají v platnosti, rozpis se nemění.

Blahopřejeme...
...drezurní trenérce a vedoucí TJ Havlíčkův Brod paní Ivě Škardové, která
5. srpna oslavila životní jubileum.
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Jerez se blíží
Ve dnech 10.-22. září se konají
další Světové jezdecké hry. Pořadatelem je tentokrát španělské
Jerez de la Frontera. Prvé zprávy
z dějiště jezdeckého svátku hovoří
o přihlášených 53 národních federací. Celkově devět států obsadí
soutěže všech sedmi disciplin
(skoky, drezura, všestrannost,
spřežení, endurance, voltiž, reining). Nejvíce států se tradičně přihlásilo ke skokovým soutěžím (41),
33 národů přiláká endurance, 29
drezúra, 27 všestrannost, 21 voltiž,
17 spřežení (čtyřspřeží) a 14 reining.
Program her zahájí 10. září
zahajovací ceremoniál. Od 11. září
budou probíhat drezurní soutěže
a voltiž. Finále jednotlivců v drezuře bude 15. září. Skokový program
zahajuje 17. září a finále soutěže
jednotlivců bude 22. září. Pohár
národů je plánován na 19. září.
Čtyřspřeží zahajují 18. září a maraton bude 20. září.
Českou účast zajistí opět pouze
voltiž. Voltižní program bude zahájen společně s drezurou a finálové
vyvrcholení je plánováno na 14.
září. Veškeré podrobnosti o Světových jezdeckých hrách naleznete
na www.jerez2002weg.com

Oblastní
šampionáty

50 leté SOU
V rámci jezdeckého a dostihového
dne, který se konal 20. 7. v Kolesách,
proběhly i oslavy 50 let založení SOU
zemědělského v Kladrubech n. L. Ředitel učiliště F. Petřík pozval k oslavám
absolventy kladrubské školy, která byla
založena v roce 1952 původně jako
jednoleté středisko pracujícího dorostu.
V sobotu 20. 7. se v Kladrubech sešlo
na tři stovky absolventů a tak se oslava
půlstoletého výročí školy stala především příležitostí k setkání starých přátel.

● Mistrovství juniorů severní Moravy
a Slezska proběhlo 20.-21. července na
kolbišti ve Staré Bělé v Ostravě. Všechny soutěže byly dvoukolové s prvním
kolem na čas.
V kategorii juniorů 14 - 16 let (-L+L-)
bylo na startu 20 dvojic a oblastní titul si
odnesl jediný bezchybný J. Kincl na AC
ATOM (Horní Město). Pro věkovou skupinu juniorů 17-18 let bylo připraveno
-L- a -S- a mezi šesti startujícími byl nejlepší domácí M. Hentšel s REZNAK.
Stejný počet jezdců mělo i startovní pole
kategorie mladých jezdců (-L+S-),
ovšem ostravský T. Bajnar startoval na
třech koních. Tento jezdec se nakonec
také stal přeborníkem oblasti na LADA
a s GOLD RIVER získal bronz. Titul
v soutěži družstev si mezi sedmi týmy
odnesli jezdci okresu Frýdek Místek.
Součástí závodů byly i soutěže KMK
(viz. výsledky).
● Týden poté se konal v rámci Ceny
Hradce nad Moravicí (-ST-) i severomoravský šampionát seniorů. Mezi dvanácti ženami (-L+S-) si nejlépe vedla V.
Hrušková na FLÍČEK AGROMARKET
H+B z Opavy Kateřinek. Mužů (-S+ST-)
se představilo patnáct a vítězství se stěhovalo také do Opavy a to zásluhou P.
Humplíka s MANDY OIL TEAM. Ten přidal ke zlaté medaili i vítězství v Ceně
Hradce n. M. A konečně i poslední zlaté
medaile ze soutěže družstev se stěhovaly také do Opavy zásluhou J. Zwingera (TUDOR), J. Hrušky (GEJŠA),
P. Humplíka (GROM) a V. Hruškové
(FLÍČEK AGROMARKET H+B).
● JO TJ Slovan Frenštát byl ve
dnech 10.-11. srpna pořadatelem
oblastního mistrovství severní Moravy dětí ve skokových soutěžích a
stejně tak oblastního mistrovství dětí
na pony a malých koní ve skocích a
drezuře. V kategorii dětí (-Z+ZL) zvítězil M. Skuta s koněm DEKORT
(Prosper Ranch Čeladná). K vítězství přidal i prvenství v kvalifikačním
parkuru stupně -L-. V pony soutěžích si vedli velmi dobře soutěžící
z JK Trojanovice, JK Dobrá a Spolfinn Bruntál (viz. výsledky).

MARO Kralovice
Pﬁívûsy pro konû

MARO Kralovice s.r.o., 331 41 Kralovice 448
Tel.: 0182/39 77 07, Tel./Fax: 0182/39 74 18
e-mail: maro@top.cz, http://www.top.cz/maro
Prodejna Vyškov u Brna, tel.: 0603 204 606

Inzerce
● Prodám přívěs na dva koně, cena 75 000,- Kč. Tel.: 0777 603 244.
● Prodám 6l. val., o: 270 Diktant slatiň., m: A1/1, výkon -Sparkur, zatím vyhrané -ZL-. Tel.: 0602 661 224.
● Prodám balíkované seno, slámu, ovesné granule včetně
dopravy, tel.:0777 948 702.
● Prodám celolaminátový přepravník na dva koně zn. Böckmann, r.v., cena 90 tis, tel.: 0777 948 702.
● Přijmeme ihned ošetřovatele koní se znalostí jízdy. Ubytování zajištěno. Tel.: 0604 23 28 34.
● Prodáme všechny kategorie koní: hříbata do tří let, starší
chovné klisny s výkonností ve sportu, zkušené školní
koně, perspektivní sportovní koně atd. Tel.: 0604 23 28 34.
● Prodám 4-letou kl., ryzku, o: Spring Haven, m: po Azol
A1/1, narostlá, hodná, zdravá, nadějná pro vyšší skákání.
Tel.: 0603 734 849.
● Prodám 3l. kl. ryzku, obsednutá, velmi hodná, 100% zdravá,
vhodná pro sport a military. Tel.: 0602 261 258.
● Prodám 4-letou klisnu haflinga, po otci 648 Amor s.v., tahá,
nosí, temperamentní, hodná. Cena dohodou. Tel.: 0441/475 436.

Farma Blaník Ostrov u Vlašimi
●
●
●
●
●

P. Konvička - DUEL 1 (Stáj
Nákelný), druhý v oblastním
šampionátu mladých jezdců
severní Moravy
foto -jge-

Civilka u koní
V posledních letech mnoho mladých
mužů odmítá vykonávat základní vojenskou službu a raději volí variantu služby
civilní. Organizace, ve které je možné
vykonávat civilní službu musí být státní,
obecní, či nevýdělečná nestátní právnická osoba (příspěvková organizace).
Jednou z mála stájí, které splňují tuto
podmínku, je JK VÚŽV Uhříněves.
Zájemci o výkon civilní služby v této
organizaci se mohou informovat na tel:
0 604 329 689 (ing. Kudrna).

ustájení koní i hříbat
výuka jízdy na koni
jízdy dětí i dospělých
luxusní stáje
jízdárna atd.

Tel.: 0303 843 084
0603 208 036
e-mail: farmablanik@iol.cz

Firma Dublet, s.r.o. vyhlašuje soutěž

„ÎOLÍK“
v termínu 1. 9. - 31. 12. 2002
Sbírejte za Vaše nákupy „Žolíky“, za které získáte
možnost nákupu zdarma.
Čím více „Žolíků“ u nás nasbíráte, tím více vyhráváte.
Soutěž je určena jak pro dospěláky
tak i podobná zase pro děti.
Soutěž probíhá na našich prodejnách
Masarykova 518/4a, Liberec 1, tel.: 048/510 34 95
Mělnická 31, 250 02 Stará Boleslav, tel.: 0608 112 312

-7-

Výsledky

Zástupce firmy Böckmann

Mikulov 4.8. -Z- (53) 1. Toth - BON JOUR
(JK Hodonín), -ZL- (56) 1. Bártová - DELTA
JANE (Slavkov), -L- (27) 1. Straka - TROPHY
(Pálava Popice), -S- (9) 1. Toth - MICHELLE
(Hodonín), 2. Eim - VULKÁN (Tlumačov), 3.
Urban - DESINA (Hvězdlice).
Heroutice 7. 8. Cena Ankary -ZM- děti 1.
Dvořáková - BRENDA (JK Neveklov), 4 a
5leté koně startující 1. rokem 1. Chobotská AGATHA (JK Heroutice), dvouf. sk. 100/110
cm 1. odd. 1. Bardonová - FIALKA (Stáj Bardonová - Hauzr), 2. odd. 1. Urbanová - SÁGA
3 (Stáj Urban), stup. obt. do 120 cm + žolík
1. Papoušek K. - ALPINA (JO Papoušek
Srnín), -S- 1. Pěchouček J. - KEVIN-L (JK
Tachov), 2. Papoušek K. - ALF HRADIŠTĚ
(JO Srnín Papoušek), 3. Perníček - AMAR (JK
Všetice).
Pardubice 9.-11.8. CCI*, CIC*, Mistrovství ČR ve všestrannosti dětí, jun. ml. jezdců
MČR děti -Z- (8) 1. Příhoda - HINDUKUŠ
(JK PAM), 2. Pejřilová - LESTER (HJK), 3.
Sedláková - ANÝZ (JK Korzár Humpolec),
MČR jun CNC* (14) 1. Vobořilová - LAMA
(Měník), 2. Kadavý - RAFIFINESSE (JK Smrček), 3. Kremlová - CORRADO (Pegas Loučany), MČR ml. jezdců CIC* (10) 1. Chvojka
- GOYA (JK Chvojka), 2. Ježková - DIEGO
(Jindřichův Hradec), 3. Polák - HAMLET (JK
Kocanda), další soutěže všestrannosti pony
(21) 1. Rosická - MARKÝZA (Iros), -Z- 1. odd.
(34) 1. Příhoda - HINDUKUŠ (JK PAM), 2.
odd. (35) 1. Hatla - KARLA (Měník), CIC* (26)
1. Konečná - FLEJTA (Pegas Loučany), 2.
Spolowicz - MENUET (POL), 3. Chvojka GOYA (JK Chvojka), CCI* (15) 1. Spolowicz TOBRUK (POL), 2. Graf - QUICK 2 (AUS), 3.
Machková - RAWELA (Wizard), 4. Loistl OUT OF THE DARK (AUS), 5. Závodská VALENCIA (Hřebčín Slatiňany).
Stará Boleslav 10.-11. 8. zahajovací
soutěže pro KMK -Z- (9) 1. Vítek - SARKON
KINSKÝ (Bradáčův Dvůr), -ZL- (10) 1.
Hadžia - ACORDINO-T (Tarpan), -L- (6) 1.
Navrátil - OKLAHOMA A (Vondráček), KMK
4l. -ZL- (16) 1. STAKKATA - Půlpán
(Remark), 5l. -L- (13) 1. CORSICA - Půlpán
(Remark, 2. QUALITA 2 - Aschenbrier
(Dobranov), 3. QUIDAM - Kozák (Caletto), 6l.
-S- (8) 1. ORIDO - Matunová (Hlaváč), 2.
OKLAHOMA A - Navrátil (Vondráček), 3. A
LADY 2 - Ditl (Císařský ostrov), stupň. obt.
do 120cm (30) 1. Kocián - AHRIMAN (Kutná
Hora), -S- (29) 1. Jandourek - OTEY. 2. Jandourek - OLZA (St. Boleslav), 3. Šoupal LOPA (Bohdaneč), -Z- (17) 1. Macek - ARNMERO AMS STUDIO (Moskal), dvouf. sk.
100/110 1. odd. (45) 1. Nosková - TORNÁDO 2 (Nosek), 2. odd. (50) 1. Kavková BRANKO (St.Boleslav), dvouf. sk. 110/120
1. odd. (37) 1. Nosková - DONÁTA (Nosek),
2. odd. (33) 1. Štěpán - DOLORES OLD
(Mečeříž).
Frenštát p.R. 10.-11. 8. OM Severní
Moravy dětí a pony OM pony -S- a -A- drezura (10) 1. Vala - KRYŠTOF (Spolfinn) OM
pony -B- drezura (5) 1. Vachutková - EROS
(Dubicko), stupň. obt. do 100 (17) 1. Flisníková - GEORGIA (Newport), stupň. obt. do
50 pony -S- a -A- (12) 1. Tošenovská LUCKA (Equiklub Krnov), stupň. obt. do 70
pony -B- (12) 1. Nytrová - ŠOŠON (Beskyd
Dobrá), OM pony -S- a -A- skoky -ZP+ZLP(10) 1. Čmielová - LÍZA (ACHSP), OM pony B- skoky -ZPB+ZLP- (10) 1. Kundera LOVELA (Beskyd Dobrá), OM dětí skoky Z+ZL- (22) 1. Škuta - DEKORT VALDŠTEJN
(Prosper Ranch Čeladná), kval. soutěže pony
-LPA- pony A (6) 1. Strnadlová - ATREI (Trojanovice), -LPB- pony B (7) 1. Nytrová ŠOŠON (Beskyd Dobrá).
Dolní Moravice 10.-11. 8. -ZM- 4.+5.l. (5)
1. Žákovčíková - CENDA (Hamříkova stáj), Z- děti + jun. (9) 1. Přibilová - ADAM 2 (Hamříkova stáj), ost. (20) 1. Žákovčíková - LEJDY
(Hamříkova stáj), stupň. obt. do 120 (3)1.
Holý - ANGELIKA (Trojanovice), -ZM- děti (3)
1. Machurová - LION (Horní Město), 4.-5.l. (3)
1. Měrková - FRIEND (Tingar), dvouf. sk.
100/110 (7) 1. Filipová - BLÁŽA (Penzion
Omega), dvouf. sk. 100/110 (13) 1. Žákovčíková - LEJDY (Hamříkova stáj), stupň. obt.
do 110 (27) 1. Dvořák - VENUŠE (Dvořák
Barchov), -L- (9) 1. Chlandová - DELLA (Penzion Omega), 2. Křížek - ROXANA, 3. Křížek FAREL (Hamříkova stáj), MČR veterinárních
lékařů -L+S- (4) 1. Aberl - ATILA BIOVETA
(JK Aberl), 2. Živníček - REP (Hradec n.M.),
3. Holý - ANGELIKA (JK Trojanovice).

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

Jezdecká škola Mariánské Lázně
● konzultační a výcvikové hodiny drezúrního ježdění (J. Holcbecher)
● 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, 0608 97 99 82, fax 00420-165-62 65 59
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

E Q U I S P O RT - D o k u l i l ová
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

Ing. J. Kutěj
Purkyňova 446/8,
591 02 Žďár n. S.,
tel.: 0616/622 774
fax:0616/ 631 085

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

Drásov 17.8. -Z- (52) 1. Veselý - BENTO
(Veselý Čechtín), post. obt do 110 + žolík
(55) 1. Veselá - FERNANDO (JK Eclipse
Brno), -L- (18) 1. Páral - HESTON (JK Páral),
-S- (6) 1. Kuřítková - MAJOR (JK SKP Kometa Brno), -ZLP-(10) 1. Erbeková - PRETTY
(MJS).
Brno - Soběšice 18. 8. JK Panská lícha Z- (38) 1. Vahala - LIVIE (JK Alka Albrechtov), -ZL- (33) 1. Diringer - GOETHE (JK
MZLU Brno), -L- (15) 1. Kovářová - ULIČNÍK
(JK Hipo Jihlava), -S- (7) 1. Kovářová - ULIČNÍK (JK Hipo Jihlava).
Frenštát p.R. 18. 8. stup. obt. do 130
(41) 1. Humplík - MANDY OIL TEAM (Opava
Kat.), 2. Zuvač - CIVIC (Steally Vítková), 3.
Kincl - BOREC (Horymas Horní Město), -STCena Radegastu (42) 1. Hruška - LERRY
AUTO SITTA (Opava Kat.), 2. Žíla - GOMERA (Mustang Lučina), 3. Tretera - LUSSI
(Tretera), 4. Fialka - DIVER OIL TEAM

(Supreme Opava), 5. Žíla - GRAF CZECH
(Mustang Lučina).
Most 17.-18.8. dvouf. sk. 110/120 (43) 1.
Štochlová - TUNIKA (Hejdov), -L- (37) 1.
Navrátil - GRANT’S 2. Navrátil - ACADEMIC
EQUISTRO (Vondráček), 3. Doležal - LAMORE (Wagner), -S- (14) 1. Matějka - SKARA
SALDO (ZOO Chomutov), 2. Macánová LISETTE (Tecton Most), 3. Navrátil GRANT∞S (Vondráček), -L- (18) 1. Chelberg
- ABSOLUT 23, 2. Plachý - ABSTINENT (oba
TJ Žižka Praha), 3. Zatloukalová - AROT
(Tatran Ústí), -S- (20) 1. Pecháček - VENEUR
(Pecháček), 2. Opatrný - CARLSON (Opatrný
Hořovice), 3. Doležal - LIBYE KENTAUR
(Bost Equistro), -ST- (13) 1. Doležal - QUENTA EQUISTRO (Bost EQUISTRO), 2. Matějka
- SKARA SALDO (ZOO Chomutov), 3. Doležal - ROCK’A’ROLL (JK Vacek), 4. Opatrný CARLSON (Opatrný Hořovice), 5. Macánová
- LISETTE (Tecton Most).

Od 1.11. 1999
v prodejně v Třebíči prodej veškerých jezdeckých potřeb na
splátky.

Nový český katalog jezdeckých potřeb firmy Equisport
na požádání zašleme na
dobírku.
Naše zboží můžete
nakupovat také
v internetovém obchodě
http://www.equi-shop.cz
http://www.v2000/sedla.cz

Podrobnější informace objednávky, na adrese:

EQUISPORT
Žižkova 505, Třebíč 674 01
Tel./fax: 0618-84 04 27,
e-mail: equisport@atlas.cz,
equisport@volny.cz
http://:www.equisport.cz
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