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T. Navrátilovi přišel k titulu pogratulovat
i D. Kořínek, vedoucí české pobočky firmy
Schaumann, která prvním jezdcům věno-
vala čestné ceny

Česká jezdecká sezóna vrcholí tradič-
ně v červenci národními šampionáty vět-
šiny disciplin. Kategorie juniorů a mla-
dých jezdců pokračovaly v bojích
o medaile druhý víkend v červenci a sko-
ková seniorská elita se vypravila ve
dnech 17.-19. července do Ostravy.

Přes krit iku z minulých let došlo
u mladší kategorie opět k souběhu termí-
nů a tak drezúrní dorost soutěžil ve Staré
Roli u Karlových Varů a skokoví jezdci
v Hradci Králové.

Průběh obou šampionátů, specielně
pak toho drezúrního, potvrdil, že při

oddělených mistrovstvích není možné
vytvořit onu specifickou slavnostní atmo-
sféru, která dělala v minulosti ze šampio-
nátů výjimečnou soutěž. Zvláště pak
současná nastupující jezdecká generace
je tímto rozděleným mistrovským mode-
lem výrazně ochuzena o sportovně výji-
mečný zážitek. Dokonce si myslím, že
taková mistrovství jen dokazují vzájemný
sportovní nezájem současných špiček
našeho jezdectví a bohužel stojí tak i na
prahu vzájemné budoucí ignorance
nastupující jezdecké generace.

Jako hlavní důvod nemožnosti společ-
ných šampionátů je pak většinou uvá-
děn, vedle organizačního zatížení, i pro-
blém s ustájením koní. Specielně letošní
rok prokázal, že v mládežnických kate-
goriích, kdy jak ve skákání tak v drezúře
dochází k nominačním kvalifikacím, ale
nakonec ani u seniorů, počty koní nedo-
sáhly již mnoha pořadateli prokázané
kapacitní možnosti. Manažer drezúrní
komise Z. Beneš nám k tomu řekl: „Já
osobně jsem se velmi zasazoval o to,
aby v letošním roce zvítězili mezi pořada-
telskými kandidáty na juniorské šampio-
náty oba karlovarští pořadatelé. Skokové
mistrovství by bylo ve Dvorech a drezúrní
ve Staré Roli a přeci jen by kontakt mezi
mladými jezdci byl možný. I proto jsme
naplánovali společný termín konání. Pro
skoky nakonec zvítězil Hradec Králové,
ale termíny již zůstaly shodné.“

Ať jsou již důvody jakékoliv, ve dnech
11.-12. července bojovali drezúrní i sko-
koví junioři a mladí jezdci o sady medailí
současně ve zhruba 300km vzdálených
jezdeckých střediscích, ale možná jsem
jediný, komu to vadilo.

Meteorologové nelhali
Když letošní Medard předpověděl 40

deštivých dní nikdo netušil, že se tento-
krát lidová pranostika do písmene vyplní.
Po dešti v Chotýšanech a mokrém šam-
pionátu v Kolesách, se předpověď „zata-
ženo s občasnými přeháňkami přechá-
zející v trvalý déšť“ naplnila i ve Staré
Roli a Hradci Králové.

Do Karlových Varů se dostavily opět
i jezdkyně ze SRN a tak se rámcové
soutěže ve Staré Roli odehrávali tradičně
v jejich režii.

Mistrovskou soutěží mladých jezdců
byla dvě kola úrovně -S-, a drezúrní
komise předepsala úlohu -YU 93-.

K soutěži nastoupilo 13 dvojic. Protože
však řada jezdců soutěžilo s více koňmi,
v roce 1998 má ČR pouze osm mladých
jezdců splňujících podmínky pro účast
v mistrovské soutěži.

Mezi nimi celkem jasně vede Šárka
Charvátová z Dosty Brno, která svoje
postavení potvrdila i pátečním 2. a 3.
místem za Němkou K. Stinnes. Tato loň-
ská juniorská mistryně zvýšila své letošní
ambice hlavně díky importu 12l. holand-
ského DREAM DANCER, který má zku-
šenosti z evropských drezúrních kolbišť.
Soběšický drezúrní oddíl Dosta Brno
navíc udržuje velmi dobré kontakty s dre-
zúrní špičkou ve Velké Británii, kde již
Šárka dvakrát stážově pobývala a tak
i tudy vede cesta na evropská drezúrní
kolbiště. Je jen škoda, že právě DREAM
DANCER, který se pohybuje po obdélní-
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ku lehce, v rovnováze a s přehledem
zkušeného matadora, je ve stájích Dosty
teprve první rok. Právě letos je totiž
evropský drezúrní šampionát mladých
jezdců právě v britském Hicksteadu (19.-
23. srpen).

Jak nám však prozradil otec Šárky p.
Charvát, v počátku letošní sezóny byla
pro Šárku zatížením i příprava k maturitě
a tak se v Dostě o mezinárodních ambi-
cích zatím tolik nepřemýšlelo.

V každém případě Š. Charvátová zví-
tězila s DREAM DANCER v obou kolech
a po juniorské zlaté roku ’97, si na své
konto připsala i prvenství v kategorii mla-
dých jezdců.

Stříbrnou medaili vybojovala další
brněnská jezdkyně M. Kružíková s PER-
NODEM z Certy Brno a bronz putuje do
stájí Zlaté podkovy Třeboň, díky A. Tito-
vé (DIVNÝ). O práci trenéra Dosty Brno
S. Honče svědčí i umístění jeho svěřen-
kyň na dalších místech, když D. Klimešo-
vá (ELZA) byla čtvrtá a další dvě místa
patřila opět Šárce s koňmi DENVER
a SAM.

Již tradičně převažují v mládežnických
kategoriích početně dívky nad chlapci.
Při letošním drezúrním mistrovství se
mezi mladými jezdci na startu objevili
dva jezdci, ovšem oba specializací milita-
risté a juniorky pak o medaile bojovaly
úplně osamoceny.

I těch nejmladších dvojic bylo 13, ale
díky více koním bojovalo o medaile jen 9
jezdkyň.

Pro juniory bylo připraveno dvoukolo-
vé -L- a na programu byla úloha -JJ 93-.
Po prvém kole se ujala vedení nejtěsněj-
ším rozdílem domácí trojice, resp. dvojice

L. Hybnerová (ROMAN) a E. Čmolíková
(MANGIA a VANITAS). Opět velmi těsně
za nimi byla M. Škardová z Havlíčkova
Brodu s HELIEM.

Bohužel L. Hybnerová ve druhém kole
svůj výkon nezopakovala a nakonec pro
ni nezbyla ani medaile, když si dva nej-
cennější kovy připsala na své konto
E. Čmolíková (MANGIA, VANITAS)
a bronz získala M. Škardová. Ta se
umístila i na čtvrté pozici s RINOLEM
a teprve pátá byla nakonec L. Hybnero-
vá. Vzhledem k tomu, že i na dalších
místech byla E. Čmolíková (CHANSON)
a M. Škardová (HAJDAS), prvých sedm
míst si rozdělila pouhá trojice jezdkyň.

Lisabonští potvrdili postavení
V Hradci Králové se zahajovalo

v sobotu 11.7. Již v úvodních soutěžích
potvrdil i  svoji
výkonnost naši
nejlepší junioři
A. Opatrný a
Z. Zelinková,
kteří sice
nechali své jed-
ničky před Lisa-
bonem doma,
ale i tak stačili
i svým starším
kolegům. Zaha-
jovací skákání
obou stupňů
však byla plná
b e z c h y b n ý c h
výkonů a byla
jen zahřívacími
soutěžemi.

S k u t e č n ý m
prologem mist-
rovských soutě-
ží byla tradiční
stylová skákání
(-L-), která
musely absolvo-
vat obě junior-
ské kategorie.
Zde se opět
potvrdilo posta-
vení našich nej-
lepších a
Z. Zelinková
obsadila se
svými koňmi 1.,3. a 4. místo a mezi
chlapci A. Opatrný obě prvé pozice
a k tomu i čtvrtou. Zelinkové stejně jako
vloni asistovala K. Vodseďálková, L.
Poláková a M. Roubalová a A. Opatrné-
mu pak R. Fiala a dvakrát J. Papoušek.

Celkově ke skutečným mistrovským
bojům propustila trojice A. Starosta, Z.
Fialka a J. Šíma 24 dívek z 31 a 14
chlapců ze 17.

Na sobotním programu pak bylo ještě
prvé kolo kategorie mladých jezdců
(-S+S-), ve kterém si nejlepší pozici pro
neděli bezchybnými výkony vybojovali
D. Hanuš (QUENTA) a K. Papoušek
(DOWIL). K. Papoušek navíc s GALEM
chyboval jen jednou a tak byl po prvém
kole hned na dvou medailových místech.

Již prvé parkúry naznačily, že technic-
ký dohled Jiřího Pecháčka obtížnostně
posouvá parkúry do u nás ne stále ještě
obvyklé polohy. To plně potvrdila i nedě-
le a pro soutěžící byly skutečně připrave-
ny parkúry na maximální hranici obtíž-
nosti.

Prvé medaile si rozdělily dívky. Roli
favoritky splnila Z. Zelinková s LABE
JAMESEM, která jako jediná překonala
obě kola (-L+L-) bez tr. bodů. Boj o další

kovy se neobešel bez rozeskakování
a na dvě další medaile si s celkovým
výsledkem 4tr.body dělaly nároky
I. Polanská s vynikajícím buďonovsko-
těrským běloušem TENIS a dále pak
M. Roubalová (CAPTAIN), L. Poláková
(KASKÁD) a opět Z. Zelinková (KASTA-
NĚTA). O zbylé medaile se nakonec roz-
dělily v rozeskakování dvě bezchybné
I. Polanská ze stáje p. Maříka Chlaponi-
ce, která se ziskem stříbra stala pravdě-
podobně největším překvapením šampio-
nátu, a M. Roubalová z Plzně.

I v soutěži juniorů byl jen jediný jez-
dec, který absolvoval obě kola (-L+S-)
bez chyb a další zlatá medaile skončila
na krku A. Opatrného (SAFÍR). K té při-
dal s celkovými 4 tr.body v sedle LANDY
i stříbro a tak teprve bronzová medaile
zůstala R. Fialovi s JURÁŠKEM ze stáje
Leon Blatná, který však může být na svůj
výkon ve druhém kole obzvláště hrdý.
Naprázdno se ziskem 4. a 6. pozice

vyšel po prvém kole druhý favorit soutě-
že J. Papoušek.

Favoritem soutěže ml. jezdců byl další
z Papoušků Kamil, kterému se však situ-
aci rozhodl zkomplikovat D. Hanuš
z Vlkavy. Oba jezdci se nakonec museli,
po celkovém výsledku 4tr.body, o zlato
rozeskakovat. Zde byl šťastnější           D.
Hanuš (QUENTA) a tak i poslední zlatá
medaile zůstala ve středočeské oblasti.
Rozeskakování se konalo i o bronz a D.
Hanuš měl šanci stát se dalším držitelem
dvou kovů, ale v souboji podlehl V. Švar-
covi s VALERIÍ.

Z celkového pohledu na úroveň prav-
děpodobně nejlépe obstály juniorky (24),
kde v téměř celé prvé desítce viděli divá-
ci kultivované výkony s jednocifernými
výsledky a s jedinou diskvalifikací. Tro-
chu smutná byla K. Vodseďálková, jedna
z juniorek, které již mají zkušenosti ze
soutěží -ST-, a které se ani druhý šampi-
onát v Hradci nevydařil. Nejprve byla se
svojí jedničkou KADET PRADAR vylou-
čena z kvalifikační soutěže po pádu na
vodním příkopu a zbylá AMONA v mist-
rovských kolech bohužel chybovala,
v této sezóně snad poprvé.

Oproti tomu z polovičního pole juniorů
Mezi drezúrními juniory má převahu E. Čmo-
líková, na snímku v sedle CHANSONA

D. Hanuš a QUENTA ze středočeské Vlkavy získali zlato mezi mladými
jezdci ČR



P. Hudeček a Z. Fialka nasadila skuteč-
ně mistrovskou laťku a sobotní prvá mist-
rovská kola patřila určitě k tomu nejtěžší-
mu, co v daných úrovních jezdci letos
absolvovali.

Program zahájily ženy (-S+S-). Na
obtížném kursu s řadou technicky i roz-
měrově náročných pasáží se diváci
nedočkali ani jediné nuly a tak se vedení
ujala trojice se 4 tr.body I. Kostová
(TOUHA), P. Špalková (SINDY MAR-
TEX) a A. Plimlová (FRESKA). Posledně
jmenovaná tak jen prokázala, že ji i šam-
pionát zastihl v dobré formě a již páteční
přesvědčivé zahajovací vítězství bylo jen
dalším dobrým výkonem její letošní vyni-
kající sezony.

Na stejném parkúru pokračovalo i osm
mladých koní. Nula se nezdařila ani zde

a nejlepší pozi-
ce do nedělního
druhého -S- si
zajisti la opět
trojice „čtyřkařů“
P. Eim (POR-
TÉR), T. Navrá-
ti l  (ARGENTI-
NUS-S) a
J. Koudela
( K A S M Í R ) .
Zvláště J. Kou-
dela s vynikají-
cím holandským
hřebcem po
Ekstein předve-
dl velmi dobrý
výkon a jen
nešťastné zavá-
hání na vodě
mu nezajisti lo
přesvědčivější
vedení. I tak se
však jedná
o jeho letošní
velmi kvalitní
„comeback“ na
naše kolbiště po
více jak deseti
letech.

Soutěž mužů
měla na progra-

mu tradičně honební -ST- a i to se mohlo
právem zařadit mezi nejtěžší parkúry této
sezóny.

I zde se diváci bezchybného výkonu
téměř nedočkali. Bez shození absolvoval
pouze M. Matějka a LINO J, ale díky
penalizaci za čas skončil nakonec až na
10. místě. A tak jediným komu se podaři-
lo předvést bezchybný výkon byl Jiří
Pecháček s FINN KOREOU. Náš nejzku-
šenější jezdec se na mistrovství vrátil po
třech letech a od prvého skoku bylo vidět,
že drobná FINN KOREA je v naprosté
pohodě. I když se v následných přepo-
čtech před J. Pecháčka dostal J. Jindra
se SIRAH, patřil výkon J. Pecháčka
k lahůdkám odpoledne. Dobře se však
předvedli všichni naši současní reprezen-
tanti a výkony J. Skřivana, J. Jindry a
T. Navrátila předem jasně ukázaly, kde
se bude odehrávat boj o medaile.

V neděli pak zahájili druhým kolem
muži. Startovní pole poněkud prořídlo
a do druhého kola již nastoupilo pouze
12 koní. V klasickém -ST- se nejprve
předvedl luxusním výkonem T. Navrátil
a LE CORDIAL S. Následovalo několik
horších výkonů, mezi nimiž nechyběla
ani vzdání, aby v závěru druhý bezchyb-
ný výkon předvedla opět FINN KOREA.
Ve hře stále ještě zůstal LABE JEFF
s jednou chybou a částečně i AKTIV
(8tr.b). SIRAH po nesoustředěném výko-
nu chybovala 3x a vypadalo to, že je již
z bojů o kovy vyřazena.

ZPRÁVYZE ZAHRANIČÍ
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dokončilo obě kola pouze 9 dvojic, což
bylo ovšem jen 6 jezdců a pouze medai-
listé absolvovali obě kola s celkovým jed-
nociferným výsledkem.

Z tohoto pohledu vyplývá, že vzhle-
dem k ne zcela zásadnímu rozdílu ve
sportovně technických podmínkách mist-
rovské soutěže juniorů a juniorek, by
skoková komise měla zvážit, zda by si
předmistrovskou kvalifikaci nezasloužili
i chlapci. A v kuloárech zazněl i názor,
zda po splnění této kvalifikace poněkud
nepozbývá své opodstatnění předmist-
rovská soutěž stylu.

Z celkem 10 mladých jezdců (16 dvo-
jic) se s obtížností soutěže dokázala
dobře vypořádat přibližně pouze polovi-
na. Jakkoliv jsou tedy v podání našich
nejlepších zástupců nastupující jezdecké

generace vidět zřetelné pokroky v rutině
a kultivovanosti, jejich počty jsou stále
velmi nízké a v podstatě korespondují
s podobně malou špičkou skokových
seniorů.

Dospělí měli hezky
Seniorští skokoví jezdci se sešli k mist-

rovským bojům o týden později na kol-
bišti Baníku Ostrava ve Staré Bělé.

Přes to, že ČJF letos výrazně posílila
finanční příspěvek (celkem pro obě sou-
těže 125 000,-Kč), na start mistrovství se
postavilo jen 35 koní.

Nejhůře dopadla kategorie mladých
koní, kterých se přihlásilo pouze osm.
Mužů jedenáct a žen, přes to, že pouze
tato kategorie musí o účast při mistrov-
ství bojovat v kvalifikacích, bylo celkově
šestnáct. V žádném případě však nelze
říci, že vzhledem k zaplněnosti domácího
kalendáře atraktivními soutěžemi chybě-
lo na startu mnoho koní. Ženy byly určitě
všechny, k mužům by se mohl přiřadit již
jen P. Doležal a O. Nágr a šestiletých
koní by našlo ještě tak 5-6. Musíme se
prostě smířit s tím, že startovní pole na
této sportovně technické úrovni dosahují
u nás pouze těchto rozměrů.

Zahajovací soutěže naznačily, že
navíc sportovní výkonnost ani našich nej-
lepších není v průměru nijak oslňující
a pro téměř polovinu startujících byly již
zahajovací soutěže problémem.

Zde je však opět nutné říci, že dvojice

A. Plimlová má za sebou velmi dobrou půlku sezóny, vedle mistrovské
FRESKY i v sedle VENDULY (foto)

Po obědě se již rozdělovaly medaile.
Mezi ženami byly výkony o poznání lepší
soboty, ale trošku tomu přispěl snadnější
kurs druhého kola. Nejprve se velmi pěk-
ným výkonem blýskla M. Vinšová
(KIRRÉ), kterou však již ani bezchybný
výkon nevrátil do medailové hry. Naopak
se ukázalo, že šanci ještě dostane
PABLO a loňská mistryně R. Jeníková,
která k překvapivým 12tr.bodům ze
soboty již také nic nepřidala.

Hlavní bitvu však svedly až jezdkyně
na závěrečných startovních místech. Nej-
prve se na shodných 12 bodů s R. Jení-
kovou dostala I. Zatloukalová (AROT)
a po ní dvě jezdkyně zopakovaly výkon
s jednou chybou. S 8 tr. body se tak do
vedení dostaly A. Plimlová (FRESKA)
a domácí P. Špalková (SINDY MARTEX).
Vše mohla ještě rozhodnout I. Kostová,
ale po nervozním výkonu se na jejím
kontě objevilo konečných 13 bodů
a naděje na medaili se rozplynula. Diváci
tak mohli vychutnat dramatický závěr
hned dvou rozeskakování. Z prvého vyšla
lépe A. Plimlová, která závěrečnou nulou
potvrdila svoje prvenství a z druhého
R. Jeníková, která si nakonec odnesla
bronzovou medaili. Lehká chyba na po-
sledním skoku stála zlato P. Špalkovou.

Mezi mladými koňmi, kteří rámovali
dvě mistrovské soutěže, předvedl jedi-
nou nulu J. Skřivan v sedle mělnického
vítěze juniorského Hradce LABE JAME-
SE a ta ho po 7tr.bodech ze soboty
vynesla až k vítězství a zisku dalšího
sedla firmy Kentaur, která soutěž spon-
zorovala. Na druhé pozici skončili ex
equo T. Navrátil (ARGENTINUS-S) a
J. Koudela (KASMÍR) s celkovými
8 tr.body.

Vyvrcholení však patřilo pochopitelně
mužům. Ještě před prohlídkou se výraz-
ného ztížení kursu domáhal majitel stáje
Sinus F. Bříza, ale myslím, že jeho pocit,
že se jedná o příliš snadný kurs nebyl
úplně oprávněný. I když v trojskoku sta-
vitelé poněkud ušetřili na šířkách, čekalo
na jezdce několik velmi obtížných skoků,
včetně úplně pravých oxerů, které stály
nejen po obratech, ale i v řadách.

Již tehdy bylo zřejmé, že největší
šance na takovém parkúru má jedno-
značně nejsilnější kůň naší současnosti
LE CORDIAL S a naopak start FINN
KOREY opravňoval jen equil ibrista
J. Pecháček v jejím sedle. Průběh soutě-
že tento dohad plně potvrdil. LE CORDI-
AL-S předvedl překrásnou nulu resp. 0,5
za čas, která dala J. Pecháčkovi prostor
jediné chyby. Druhý ve hře J. Skřivan
a LABE JEFF chyboval v řadě hned tři-
krát a naopak do bojů se vrátila opět
dobrá SIRAH s jedním shozením.

J. Koudela - KASMÍR

(Pokračování na str. 4)



Nasbíráno v ochozech
● V barvách Baníku již v budoucnu

neuvidíme I. Višinku, který bude od
1. srpna startovat za hřebčín Albertovec.

● Po kritice minulých soutěží v Ostra-
vě, přistoupili pořadatelé k drastické
ochraně stájí a tak tentokrát měli koně
skutečně klid.

● V průběhu nedělního odpoledne pro-
běhlo i slavnostní dekorování dalších
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Prázdniny s koňmi 
a se zdravím

Lázně Poděbrady a.s. nabízejí zájemcům možnost týden-
ních kursů jízdy na koni spojených s relaxačním pobytem
v lázních. Pobyty jsou zvláště vhodné pro děti s rodiči či
prarodiči v době prázdnin. Děti mají možnost jezdecké
výuky v areálu JK Poděbrady a doprovázející dospělé osoby
relaxačního pobytu v lázních s lázeňskými procedurami.

Cena týdenního pobytu pro dospělé je 4 740,- Kč s ubytováním v hotelu
a 4 080,- Kč s ubytováním v penzionu. Pro děti ve věku 11 - 15 let je cena
4 140,- resp. 3 480,- Kč. V ceně je zahrnuto ubytování, plná penze, výuka
jízdy, resp. lázeňská procedura.

Informace: Lázně Poděbrady a.s., Hakenova 464, 
290 33 Poděbrady, tel.: 0324/2763, 3125, fax: 0324/4765

...středočeskému rozhodčí-
mu, jezdci a trenérovi Janu
Cedrychovi, který 3. srpna
oslaví padesátiny.

...ústřední postavě českého
jezdectví posledních desetiletí,
jezdci a trenérovi Jiřímu
Pecháčkovi, který 5. srpna
slaví 55. narozeniny.

...jezdci, trenérovi a dlouho-
letému funkcionáři JK Praha-
Gabrielka Jiřímu Kunstovi,
který 7. srpna slaví 60. naroze-
niny.

Blahopřejeme...

J. Pecháček soutěž uzavíral. Pro zlato
mohl chybovat jednou, ke stříbru by mu,
před SIRAH, stačilo 12 tr.bodů.
V poslední chvíli již při něm ona pověst-
ná špetka štěstí nestála a za 16 bodů
získal bronzovou medaili, se kterou však
byl on i majitel KOREY pan J. Vala, spo-
kojen. J. Skřivan (LABE JEFF LB TECH)
obsadil čtvrté místo a pátý byl opět
T. Navrátil s AKTIVEM.

Jakkoliv bylo těch skutečně špičkových
výkonů na seniorském mistrovství ’98
jako šafránu, může nás těšit, že je před-
vedli všichni medailisté. Zásluhu na tom
má určitě, naštěstí alespoň na Mistrov-
stvích, i patřičná obtížnost kursů, která
vyloučí možnost náhodného výsledku.
Ale i tak nakonec nevím, zda těch několik
perel či perliček na naší skokové scéně je
důkazem vzestupu sportovní úrovně, či
jen jejich stále omezený počet, důkazem
její stagnace. C. Neumann

Nakonec přeci jen do zahraničí
Přes neuvěřitelnou frekvenci kvalitních

domácích soutěží letošního léta se přeci
jen uskuteční dva tradiční zahraniční
zájezdy. K CSIO Bratislava (6.-9.8.) se
chystá dvojice T. Navrátil a J. Skřivan
a na zatímní soupisce je šestice jejich
nejlepších koní.

O týden později by se CSI-W Wroclav
měli pod vedením P. Hudečka zúčastnit
S. Hošák (FENOMA, RADEGAST), P.
Špalková (JAGA MARTEX, SINDY MAR-
TEX) a L. Masár (NESTOR, RAMON)

(Dokončení ze str. 3)

Mistrovství ČR 1998

Jediná chyba stála P. Špalkovou a SINDY
MARTEX zlatou medaili

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

dvou zasloužilých členů jezdecké společ-
nosti, když Čestné odznaky ČJF obdrželi
za celoživotní práci ve prospěch jezdec-
kého sportu P. Hirka st. a dlouholetý
předseda Sokola Opava Kateřinky
J. Zwinger. Připojili se tak ke čtyřem oce-
něným při juniorském šampionátu
v Hradci Králové, kde Čestné odznaky
převzali Z. Jánská, Z. Rajmont, F. Vond-
rák a P. Škoda.

LE CORDIAL-S má síly na rozdávání



ZPRÁVYZE ZAHRANIČÍ

-5-

BCM se zlobí
Protože jsme přeci jen byli zvědavi,

proč se společnost BCM, která se stále
více v jezdeckém světovém dění prosa-
zuje, obrací k našemu CSIO zády, a pro-
tože jsme již dvakrát dali prostor naší
straně k vyslovení pohledu na problémy
loňské spolupráce, využili jsme dnes již
všude přítomného e-mailového spojení
a oslovili přímo Paula Brügera v centru
BCM v holandském Bestu.

Pane Brügere, v posledním bulletinu
FEI jsme se dozvěděli, že mezi vaší spo-
lečností a ředitelstvím Světového pohá-
ru v drezúře došlo ke smlouvě o čtyřle-
tém sponzorství drezúrního světového
poháru. Z toho usuzujeme, že postavení
a spolupráce mezi BCM a FEI nabývá na
intenzitě. Buďte tak laskav a vysvětlete
nám, proč se BCM nechce zapojit do
rozhovorů o další spolupráci při CSIO
Praha.?

„Dovolte mi začít od začátku. V minulém
roce pracovala BCM na pražských závo-
dech s velkým nadšením a úspěchem. Té
předcházela naše smlouva, ve které BCM
souhlasila se sponzorskou částkou
25 000,- DM. Navíc se BCM snažila aktiv-
ně zvýšit úroveň závodů ve všech smě-
rech. Například se nám podařilo získat na
tyto závody velmi dobré mezinárodní jezd-
ce. Zajistili jsme mnoho kontaktů s meziná-
rodním tiskem, vytiskli jsme brožury, letáč-
ky a plakáty a navíc, což je nejdůležitější,
jsme intenzivně vyhledávali další sponzory.
Všechny tyto aktivity stály poměrně velkou
částku (a to nezapočítávám práci štábu
BCM). Celou tuto práci jsme prováděli na
bázi důvěry a od pořadatelů z Prahy neob-
drželi žádný signál o finančních nedostat-
cích. BCM také neměla žádnou možnost
nahlédnout do finanční situace CSIO,
ačkoli jsme si to přáli a žádali o to.

Jakákoliv finanční částka přesahující
25 000,- DM měla být rezervována na
letošní závody. Během závodů jsme pak
byli nepříjemně překvapeni, když jsme byli
vedením CSIO požádáni o další peníze
z obavy z finančního schodku. Zde musím
podotknout, že již samotná skutečnost zjiš-
tění finančního nedostatku až v průběhu
závodů nebo dokonce po nich, naznačuje
známku nepořádku ve finačnictví. BCM
přesto zaplatila dalších 25 000,- DM. Cel-
kový schodek nakonec činil, pokud to BCM
ví přesně, 70 000,- DM a to bylo pro nás
velké zklamání.

Po závodech organizační výbor očeká-
val, že BCM pomůže zaplatit finanční scho-
dek. I k tomu jsme byli ochotni, ovšem za
určitých podmínek. V prvé řadě jsme poža-
dovali práva na pořádání dalších CSIO
v Praze, úplnou finanční kontrolu v rukách
BCM, drastickou redukci nákladů a zvýšení
příjmů v příštích letech. Organizační výbor
v Praze s našimi podmínkami nesouhlasil,
ale pro BCM byly tyto požadavky zcela
zásadního charakteru. BCM chce i nadále
spolupracovat s CSIO Praha, ale pouze na
bázi zdravé finanční struktury.

Na závěr chci jasně říci, že není správné
svalovat vinu na BCM. Nejen, že jsme
zaplatili 25 000,- DM podle smlouvy, ale
připlatili jsme dalších 25 000,- DM a stále
ještě nemáme jasno, jakým způsobem
a na co byla tato částka utracena. V kaž-
dém případě BCM ve všech svých aktivi-
tách razí zásadu „Pokud nemáte peníze,
nemůžete utrácet“.

Pokud se týče budoucnosti BCM vyčká
další vývoj a uvidí. I pro tento rok však spl-
níme všechny závazky, které máme díky
kontaktům sponzorů, kteří fungují prostřed-
nictvím BCM.“ P. Brüger

Před Konferencí ČJF
Naší jezdeckou společností začíná hýbat blížící se Konference ČJF na jejímž progra-

mu jsou i volby nového vedení ČJF na další čtyři roky. V diskuzích v oddílech i na
závodištích zaznívají často kritické hlasy ke Stanovám ČJF a tyto diskuze vyústily ve
výzvu Rady ČJF k dodání námětů na změny Stanov, které budou zvláštní komisí zpra-
covány a předloženy Konferenci ČJF. Prvé zasedání nad těmito náměty proběhlo
15. července v Praze.

Aby i náš zpravodaj přispěl k informovanosti o této diskuzi, rozhodli jsme se v příš-
tích číslech postupně zveřejnit názory čelných představitelů ČJF k této otázce. Na
stránkách Jezdce postupně oslovíme všechny předsedy oblastních výborů ČJF, mana-
žery komisí, členy VV ČJF a další osobnosti naší jezdecké společnosti, kterým položí-
me tyto otázky:

1. ČJF má za sebou čtyři roky práce podle nových Stanov. Jak se Vám podle
nich pracovalo?

2. Právě Stanovám ČJF byla věnována i část diskuze při posledním zasedání
Rady ČJF a z ní vyplynulo, že nově vytvořené pracovní skupině mohou všechny
oblasti předložit své návrhy ke změně Stanov. Jaké návrhy předložila vaše
oblast a máte Vy sám nějaké nové návrhy ke Stanovám ČJF?

3. V nejbližší době proběhnou oblastní konference, které budou volit delegáty
na celostátní Konferenci. Máte již představu o tom jaká stanoviska bude vaše
oblast v Praze zastávat a máte již nějakou představu o budoucím personálním
složení na čele ČJF?

4. Co Vám osobně nejvíce komplikuje práci na Vaší úrovni v hierarchii ČJF?
V poslední části pak dostane každý oslovený příležitost vyjádřit podle potřeby vše

co nebylo obsaženo v našich dotazech. Doufejme, že tak přispějeme k přenesení kulo-
árových debat do veřejného prostoru a v konečné podobě tak pomůžeme zaktivizovat
nejširší členskou základnu.

J. Pecháček a FINN KOREA předváděli v Ostravě kouzla

Při CSIO opět
Salon jezdectví

Po úspěchu v loňském roce připravuje
společnost Terinvest ve spolupráci s TJ
Žižka Praha opět krytou výstavní plochu při
CSIO tentokrát pod názvem Salon jezdec-
tví a lovu. Jak nás informovala vedoucí jez-
decké sekce výstavy B. Škábová, organi-
zátoři chtějí využít společných prvků, které
spolu mají jezdecká a lovecká společnost.
Nabídka vystavovatelů tak bude obohace-
na pravděpodobně především o konfekci
pro pobyt v přírodě. Všichni zájemci

o účast na této výstavě mají možnost do
31. 7. kontaktovat společnost Terinvest:
Legerova 15, 120 00 Praha 2, tel.: 02/21
99 21 34 - 36, fax: 02/21 99 21 39.

Sledujeme ME
Tento víkend probíhající ME juniorů a ml.

jezdců ve skákání v Lisabonu je tentokrát
zajímavé i pro nás. Poslední zpráva před
uzávěrkou tohoto čísla hovoří o tom, že
naše výprava dorazila do horké portugal-
ské metropole v pořádku. Koně absolvovali
transport dobře a jezdci se za kamionem
přesunuli letecky. Na zprávy o průběhu si
musíme počkat do příště.
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CCCChhhhoooovvvv Sportovní 
kalendáfi

24.-26.7. Úněšov C/Z,ZL, A
24.-26.7. Hradec Králové

L,PREM.S,PREM.ST
25.7. Benešov-Černý les ZM,Z,ZL,L
25.7. Hořátev Z,ZL
25.7. Kolesa ZL,L
25.7. Hořice zrušeno
25.-26.7. Žirovnice ZM,Z,ZL,L,S
25.-26.7. Hostouň Z,ZL,L,S
25.-26.7. Hradec nad Moravicí 

KMK Z,ZL,L,S,PREM.ST
26.7. Mažice Z,ZL,L
26.7. Nový Dvůr Z,ZL,L
26.7. Blížkovice ZM
26.7. Horní Město ZM,Z,ZL,L
30.7.-2.8.Humpolec PREM. CCI** MČR
31.7.-2.8.Hradec Králové

S,PREM.ST,PREM.T
31.7.-2.8.Nebanice CAI/2
31.7.-2.8.Soběšice PREM. MČR-D
1.8. Hrubý Jeseník ZM,Z,ZL
1.8. Liberec drez Z,L,S
1.8. Svoboda n. Úpou ZM,Z,ZL,L,S
1.8. Polanka Z,ZL,L
1.-2.8. Hořovice zrušeno
1.-2.8. Třebíč-Sokolí přeloženo na 8.8.
1.-2.8. Rožnov p.R. KMK Z,ZL,L,S
2.8. Třemešné ZM,Z,ZL,L
7.-9.8. Kladruby n.L. CAN/1,4
8.8. Třebíč-Sokolí KMK Z,ZL,L,S
8.8. Kněžmost-Stolec ZM,Z,ZL,L
8.8. Brniště Z,ZL,L,S
8.8. Staré Město p/Sn. 

ZM,Z,ZL,L drez.Z,L,S
8.8. Albertovec KMK Z,ZL,L,S
8.8. Rudná p/P Z,Z,ZL
8.8. Staré Město p/Sn. Z,ZL,L
8.-9.8. Štiřín ZM,Z,ZL,L
8.-9.8. Mariánské Lázně 

KMK Z,ZL,L,S,PREM.ST
8.-9.8. Hradec Králové ZL,L,PREM.S
9.8. Benešov-Černý les ZM,Z,ZL,L,S
9.8. Slavkov L,S
9.8. Hradec nad Moravicí Z,ZL,L
15.8. Skřipel Z,ZL,L,S
15.8. Chotýšany L,S,ST
15.8. Černuc Z,ZL,L
15.8. Přeštěnice Z,ZL
15.8. Louny ZM,Z,ZL
15.8. Brno-Žebětín Z,ZL,L,S
15.8. Albertovec Z,ZL,L,S,ST
15.-16.8. Cheb-Háje Z,ZL,L,S
15.-16.8. Pardubice KMK Z,ZL,L,S
15.-16.8. Černožice Z,ZL,L,S
16.8. Loučeň ZM,Z,ZL
16.8. Nový Dvůr KMK ZL,L,S
16.8. Třešť Z,ZL,L,S
16.8. Milotice nad Bečvou Z,ZL,L
20.-23.8. Humpolec 

PREM.ZPZN/MČR-A
21.-23.8. Plzeň-Bory 

drez. Z,L,S,ST,T,TT
22.8. Bernartice Z,ZL,L
22.8. Svinčice ZM,Z,ZL,L,S,ST
22.8. Hustířany Z,ZL,L,S
22.8. Drásov Z,ZL,L,S
22.-23.8. Bělá pod Bezdězem 

ZM,Z,ZL,L,S,PREM.ST
22.-23.8. Písek 

KMK ZM,Z,ZL,L,PREM.S,PREM.ST
22.-23.8. Letohrad ZL,L,S
22.-23.8. Frenštát pod Radhoštěm

L,S,PREM.ST
23.8. Králova Lhota Z,ZL,L
23.8. Žďár nad Sázavou Z,ZL,L

Výstavy pony a malých koní
●● Úspěšně proběhla I. západočeská regio-

nální výstava pony všech plemen, která se
konala 6. července ve Vysočanech u Boru
u Tachova. Vystavovalo se v pěti kategoriích,
v každé ve čtyřech soutěžních třídách. Šam-
pionem celé výstavy byl vyhlášen welsh part-
bred SHOSHON, chov p. Fedorčáková, maj.
p. Bartoňová.

II. národní výstava je plánována na 8.-9.
srpna tohoto roku a místem konání bude
dostihové závodiště v Karlových Varech.
Informace na adr.: man.Fialovi, hř. Dollom,
Mostec 6, 364 52 Žlutice, tel.: 0602 38 15 92.

●● Podobnou akci uspořádal JK Karina
Stachovice ve spolupráci se SCHKČaM
spolku Nový Jičín 12. července. Ve Sta-
chovicích proběhl svod a jezdecké odpo-
ledne malých koní a pony. Akce se zúčast-
nilo celkem 51 pony a malých koní. O tuto
akci byl zájem nejen z řad majitelů koní,
ale hlavně diváků. Jedním z hlavních orga-
nizátorů společně s J. Pokorou byl i J. Živ-
níček, který předvedl i velmi pěkné čtyř-
spřeží pony.

Úspěch Shagya-arabů
V polovině června se na zámku Moos

v Dolním Bavorsku konala 2. mezinárodní
Arabenschau BRD 1998. ČR zde repre-
zentovaly dvě klisny v kategorii Shagya-
arab. Potěšitelné pro naše chovatele je, že
naše BOYA (512 Jussuf - Böske), chov.
a maj. J. Jirsa, zvítězila ve skupině dvoule-
tých klisen a druhá zástupkyně českých
chovatelů tříletá CELI - O’BAJAN I-16 (507
O’Bajan I-Basco - 272 Gazal I-12) chov.,
maj, J. Navrátil, byla ve skupině 3letých
druhá za domácí klisnou BELLEZA.

Nemůžete mít vše
I když jsme si již zvykli na sportovní pře-

plněnost některých víkendů, to co čeká jez-
deckého fanouška o víkendu 30.7.-2.8.
zatím láme rekordy.

V Humpolci se koná v tomto termínu
CCI**, po zrušení Hořovic naše letošní
první mezinárodní soutěž všestrannosti,
která bude současně seniorskou mistrov-
skou soutěží. Pro CCI** je přihlášeno 13
zástupců z Ruska, jeden Rakušan a 13
jezdců z ČR, z nichž 11 bude zároveň star-
tovat v národním šampionátu. Doplněním
programu bude i národní soutěž -L-, pro
kterou je zatím přihlášeno 24 dvojic.

Do Nebanic se o tomto termínu chystají
naši nejlepší vozatajové, pro které jsou zde
připraveny závody CAI dvojspřeží. Vedle
našich 11 spřežení je k soutěži přihlášeno
i pět zahraničních kočárů z Polska a SRN.

Současně bude v areálu Dosty Brno
v Soběšicích probíhat drezúrní seniorský
šampionát a nejlepší skokoví jezdci se
vypraví k dalšímu vrcholu národní sezóny,
kterou jsou závody S&B v Hradci Králové.

Tentokrát skutečně nelze stihnout vše.

Cena Plzně v drezúře
Jezdecké společnosti Plzeň-Bory a

Caballo pořádají ve dnech 21.-23. srpna
velké drezúrní závody, které budou mít na
pořadu 14 soutěží od stupně -Z- do stupně
-IM I-. Začátky soutěží každý den od 9.00
hodin v neděli v 10.00 hod.

KMK v Rožnově
V jezdeckém areálu Bučiska v Rožnově

pod Radhoštěm proběhly 11.-12. července
přátelské závody a KMK, kterých se
zúčastnili jezdci 17 oddílů z celé republiky.
Přesto to byly pohodové závody s malým
počtem startujících v jednotlivých soutěžích.
Nejvíce se dařilo L. Masárovi z Baníku
Ostrava, který čtyřikrát zvítězil (REZNAK,
MGT DIAS a 2x KORNETKA). -jge-

GENIUS utracen
Jedna z největších nadějí mezi našimi

hřebci tlumačovský GENIUS 11 se sice po
téměř jednoroční přestávce vrátil na kolbiš-
tě a dokonce i dobře reprezentoval na CSI
v Mezohögyes, ale jeho zdravotní stav se
opět výrazně zhoršil. Po důkladném vyšet-
ření v nemocnici v Brně byly zjištěny výrůst-
ky na páteři, které působily tlaky na míchu.
Pro tyto neléčitelné změny musel být feno-
menální hřebec 16. července utracen.

Mistrovství Slovenska
Ve stejném termínu jako byl náš ostrav-

ský šampionát bojovali o tituly i skokoví
senioři Slovenska. Sportovně technické
podmínky pro soutěž mužů byly v Bratisla-
vě tentokrát zjednodušeny a dvoukolovou
soutěž -ST+T- vyhrál M. Štangel s koněm
IRI MARYSKA ze Šamorína (0+0) před
J. Hanulayem na ELDORADO BINGO
BALAST (0+8) ze Slovanu Bratislava. Ten
však musel o stříbrnou medaili bojovat
v rozeskakování opět s M. Štangelem, který
nakonec získal bronz v sedle LIMARY. 

Titul žen (-S+S-) vybojovala M. Garajová
(DYNAMO) také ze Šamorína (0+4) a sou-
těž mladých koní do 8 let (-S+ST-) získal
J. Hanulay na koni REMBRANDT (0+4,25).

Přenosné boxy firmy DIMEX se poprvé
představily v areálu v Chotýšanech



(21), Itálie (20,50), Bel-
gie (19,50), Irsko
(18,50), Švýcarsko (16),
Rakousko (15), USA
(14) a Švédsko (14).
Příští PN je na programu
31. července při CSIO v maďarské Budapešti.

V předvečer PN v Hicksteadu se radovali
Irové, když v Britské Grand Prix zvítězil E. Hol-
stein (BALLASEYER KALOSHA), před J. Lan-
sinkem (CALVARO Z) a Britem J. Fisherem
(RENVILLE).

Hlavní soutěž CSIO Zlatý pohár krále Jiří-
ho V. byla zcela britskou záležitostí. Zvítězil
R. Smith (SENATOR MIGHTY BLUE) před
N. Skeltonem (V:V: HOPES ARE HIGH) a
T. Stockdalem (T.INTERVIEW).

-7-

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: 019/600 79

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. 00420-165-31 53 (69 13 12), 0602 44 99 72, fax 00420-165-62 20 70
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

SSEERRVVIISS  PPRROO  VVÁÁSS  AA VVAAŠŠEEHHOO
KKOONNĚĚ

Kompletní sortiment jezdeckých
potřeb v prodejnách v Praze, 

K. Varech a Plzni

●● Equiservis Praha
Na Celné 8, Praha 5 Smíchov
Tel.+Fax: 02/54 75 96

●● Equiservis Plzeň - Chovatel
Habrmanova 52, Plzeň Slovany
Tel.+Fax: 019/744 50 78

●● Equiservis Karlovy Vary
Chebská 65, K. Vary Dvory
Tel.+Fax: 017/344 92 95

ZÁSILKOVÁ SLUŽBA
Vyžádejte si náš Kata-
log. Zboží zasíláme na
dobírku. Objednávky
na pražské adrese

Francie ve finále
V průběhu posledních 14 dní byla na pořadu

další CSIO se soutěží o Pohár národů.
V polské Poznani se 5. července představil v

nejlepším světle mladý tým Francie, který s cel-
kovými 8tr.body zvítězil nad Itálií, Rakouskem,
Belgií a Německem. Domácí Polsko obsadilo
spolu se Švýcarskem šesté místo s celkovými
37,5 body. Za tento tým nastoupila čtveřice
P. Jurkowski (CASANOVA), A. Lernanski
(WAGRAM), J. Bobik (CZAD) a B.S. Jaworski
(HILDON DELIGHTFUL). Dá se předpokládat,
že tento tým, na jehož kontě se objevily i dvě
nuly, uvidíme při CSIO Bratislava.

Ve stejném termínu se soutěžilo i ve Švéd-
sku. Do Falsterbo vyslala Francie další tým,
který dokázal získat body za třetí místo, když
zvítězilo Holandsko se svým nejlepším týmem
před Brazílií, za kterou nastoupil i N. Pessoa
(BALOUBET DU ROUET). Čtvrté bylo Švédsko
před Švýcarskem a Dánskem. Zajímavostí toho-
to CSIO byl start týmu Jižní Afriky, který skončil
sedmý.

Hvězdné obsazení však přilákalo CSIO Hick-
stead s Pohárem národů 10. července, kam
všechny zúčastněné státy vyslaly prvé týmy. I
proto bylo další letošní vítězství pro Francii
velmi cenné. Se 4,25 body porazili Francouzi
Německo (8) s oběma bratry Beerbaumovými
(oba 2x0), Holandsko (16,25) s P. Raymaker-
sem i J. Lansinkem a dále Irsko, Velkou Británii
a Brazílii.

Francie (32bodů) tak definitivně upevnila své
prvenství na čele soutěže Samsung Nations
Cup kde s náskokem 8 bodů vede před Němec-
kem (24). Na dalších místech zůstávají rozdíly
menší když jsou týmy seřazeny: Holandsko

Jednání komisí FEI
Při MS jednospřeží v Ebbsu zasedala 29.

června i komise FEI pro spřežení. Ze závěrů
jednání vybíráme:

● pro příští MS v jednospřeží nedojde k žád-
ným změnám v délce ani počtu úseků v maratonu

● výbor si zadal úkol zatraktivnit parkúrovou
zkoušku soutěže

● do budoucna se zvažuje určení přesné
definice délky oje a šířky važiště

● komise zamýšlí pro rok 1999 uvést novou
drezúrní úlohu č.7

● komise se rozhodla přezkoumat pravidla
maratonu mezinárodních soutěží spřežení
v hale

● používání záchraných pásů připevněných
ke kočáru je zakázáno

● komise požádá FEI, aby v zájmu celosvě-
tového rozvoje této discipliny uvolnila prostřed-
ky z podpůrného fondu rozvoje.

Další zasedání se konalo v Brugách a bylo jím
řádné výroční jednání drezúrní komise FEI. Ta
měla na svém programu i jednání o situaci ve Svě-
tovém poháru, za jehož průběh převzala drezúrní
komise, po rozpuštění Výboru SP, zodpovědnost.
I z tohoto jednání vzešlo několik závěrů:

● na základě sporu vzniklého po soudcování
drezúrního ME 1997 a finále SP 1998, projed-
nával výbor návrh, aby na ME 1999 nebyl
německý a holandský rozhodčí. Výbor rozhodl,
že pro rozhodování budou vybráni nejlepší roz-
hodčí, bez ohledu na jejich národnost. Nicméně
národní federace byly vyzvány, aby návrhům
rozhodčích věnovaly více zodpovědnosti.

● bylo rozhodnuto vypracovat k 1.lednu roku
2000 nové drezúrní úlohy. Od 1.1. 1999 by
měla být v platnosti i kratší drezúrnín úloha GP
Speciál a pro CDI*** i zkrácená verze St.Georg.

● drezúrní komisi bude předložen návrh na
snížení stájové ochrany při mimoevropských
mezinárodních drezúrních soutěžích, která nad-
bytečně zatěžuje pořadatele. Tento návrh počí-
tá se zkušební dvouletou lhůtou.

CIC Accumulator
Series

V prvním ročníku zkrácených mezinárod-
ních soutěží všestrannosti CIC je na prvých
místech, po CIC** Torino, CIC*** Chats-
worth a CIC** Chantilly, dvojice Američanů
B. Davidson a B.W. Morris.

Nabízíme ustájení na statku
Hostivař v Praze 10. Boxy,
výběhy, krytá jízdárna,
šatny, sprchy, soc. zařízení,
50m MHD. Vašim koním
zajistíme kompletní péči,
výcvik a další služby dle
Vašeho přání. 

Tel.: 0602 808 027, 
0603 423 242

MANON
Firma Manon nabízí:
● trenink koní pro parkúro-

vé soutěže
● skokový trenink jezdců,

pro skupiny i jednotlivce
● nákup, výcvik a prodej

sportovních koní
Informace: 
stáj Manon,  

J. Skřivan, Litomyšl. 
Tel.: 0464/3302, 0602/45 19 18

fax 0464/3220.

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

Radotínská ulice 69, Praha 5
159 00 Velká Chuchle, tel.: 02/54 38 67 

Ostrovského 23, Praha 5
150 00 Smíchov, tel.: 02/90 00 40 50

CCNN

zve zákazníky do svých prodejen k srpnové akci
Ke každému sedlu uzdečka zdarma



Výsledky

Inzerce

- 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
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Potřeby pro jezdecký sport
Výroba-Velkoobchod

● Vlastní výroba více než 100
druhů jezdeckých potřeb,
jejichž vývoj a testování probíhá
ve spolupráci s profesionálními
jezdci ing. J. Hanulayem,
J. Skřivanem a J. Jindrou.

● Na veškeré zboží poskytujeme
odborný a kvalitní záruční
a pozáruční servis.

● Naše výrobky si můžete koupit
ve všech dobrých prodejnách
v ČR. Žádejte je u svých pro-
dejců.

● V aktuálním katalogu pro rok
1998 se můžete přesvědčit
o neustálém rozšiřování naší
nabídky.

● Zavolejte nám, objednané
zboží Vám zašleme na dobírku,
nebo Vám poradíme nejbližší
prodejnu ve Vašem okolí, která
Vás obslouží.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Prodejna 

a velkoobchodní sklad:
Domamyslická 59, 
798 01 Prostějov

Tel./Fax: 0508/362 267
Tel./Fax: 0508/362 483

Tel.: večer: 0508/332 107
mobil: 0602 72 10 15

Prodejna Brno: 
Veveří 109, PSC 618 00, 

Tel.: 05/41 21 16 17

PROSTĚJOV

DDDDIIIIMMMMEEEEXXXX,,,, s.r.o.
Kublov 232 - 267 41, Tel./Fax: 0316 595282-3
Dodavatel špičkové technologie pro 
chov a ustájení koní 

nnnn aaaa bbbb íííí zzzz íííí ::::

■ vnitřní a vnější boxy
■ žlaby, napáječky
■ podlahy z recyklovaných plastů
■ stájová okna a vrata
■ ohrazení pastvin a elektrické ohradníky
■ kompletní rekonstrukce stájí, dodávky investičních celků

NOVINKA v NABÍDCE !!!
● výroba a pronájem mobilních - turnajových boxů
❍ Multi - Jump ❍ Cavaletti
❍ Stojany ❍ Blendy

Praha

Beroun

KUBLOV

Hořovice

Plzeň

●● Prodám 2l. hř. ČT chlumeckého chovu isabel a roční kobylku ryzku o: Alhmirt týnský (Červá-
nek), m: Jehněda SPK. Tel.: 0433/555 027 po 20 hod.

●● Prodám přepravník na 3-4 koně AVIA, 8l. valacha A1/1 skok -L- nebo vyměním za kobylu na
chov a turistiku. Tel.: 0436/38 13 30 večer.

●● Prodáme dva 100% spolehlivé, zcela zdravé, mladé koně, vynikající charakter ve stáji i pod
sedlem, bez zlozvyků, vhodné pro tur. jízdárny, líbiví, pěkná barva. Tel.: 0602 38 15 92.

●● Prodáme velmi nadějného koně pro military sport, rychlost, skokové schopnosti, bojovné
srdce a 100% zdraví. Tel.: 0602 38 15 92.

●● Prodáme elegantního dvouletka po Ramiro - 47 z matky A1/1 po Agadir, dobře narostlý kůň
ve sport. typu, pastevně odchovaný. Tel.: 0602 38 15 92.

●● Přijmu členy jezd. oddílu, v dosahu MHD, alespoň část. zkušenosti. Tel.: večer 0311/67 96 97.
●● Prodám Fiat-Fiolino s výbavou pro podkováře. Cena 90 000,- Kč. Tel.: 05/41 23 23 36 do 23 hod.
●● 24letá hledá práci u koní jako jezdec - ošetřovatel, ubyt. a možnost účasti na závodech pod-

mínkou. Tel.: 0633/69 53 45.
●● Prodám Avia camp pro 2 koně, popř. vyměním za koně. Tel.: 0367/56 43 96 ráno a večer nebo

0603 71 35 02.
●● Prodám klusačku v treninku, hnědka o: New Yorg Giant (USA), m: Joli Jeanette (SRN).

Tel.: 0204/60 32 31.
●● Prodáme sportovní koně 4-6 let, po Ramiro 47, Boruschkin, důvodem je stěhování - rychlé

jednání jistá dohoda, dále přijmeme údržbáře, podmínkou je ŘP sk. C pro provozovnu 10km
za Ruzyní. Tel.: 0602 31 44 62.

●● Prodám Avii pro 4 koně, po TP, dohoda jistá. Tel.: 0602 232 362.

Frýdek-Místek 3.-4.7. -ZM- děti (10) 1.
Ptáček - SEMESTRA (Kubrický), -ZM- děti
přebor F-M (4) 1. Hrůzek - SILVER WIND
(RIAS), -ZM- 4l. (16) 1. Skupinová - LIBER-
TY (Ostravice), dvouf.sk. 80/90 (33) 1.
Nákelná - SANTA (Hor. Bludovice), -Z- děti
(6) 1. Ptáček - SEMESTRA (Kubrický), -Z-
4l. (16) 1. Bosák - TRAMIN A (Albert.), 2.
Křivková - LIM, Pinkavová - LUGANA
(Stará Ves), Pletnicki - RONY (Karviná), -Z-
jun. (17) 1. Kajpušová - PRETT, -Z- jun pře-
bor F-M (3) 1. Hutyrová - CENTO,
dvouf.sk. 100/110 jun. (7) 1. Nákelná -
SANTA (Hor.Bludovice), 4l. (8) 1. Pletnicki -
RONY (Karviná), ostatní (27) 1. Babor -
LIBERIE (Beskyd Dobrá), -ZL- jun. (10) 1.
Bajnar - CASIN GARNACE (Svinov), ostatní
(47) 1. Miloň - ÁJA (Ostravice), -ZL- přebor
F-M sen. (15) 1. Hrůzek - DEXTER (RIAS),
štaf.sk. 110 (6) 1. Nákelná - SANTA, Kaj-
pušová - ZANDY (Hor.Bludovice), -L- (22)
1. Vítková - CIVIK (Vítek), 2. Šipoš - DENA
(Kuželka), 3. Schmid - KARMÍN (Baník).

Nebanice 4.-5.7. -Z- (30) 1. Fencl -
BROUK (Cheb), -ZL- (41) 1. Kučera -
FETYŠ (Písek), -L- (14) 1. Nágr - AQUI-
LAS, 2. Kosta - SEICO (oba Mar.Lázně), 3.
Hofmanová - SARAH (Cheb), -Z- koně
1.rokem a jun (28) 1. Broža - HOLLY
(Hostomice), -ZL- (9) 1. Kočík - DICK (Atri-
um KV), -L- (5) 1. Šíma - PAMELLA (Cheb),
KMK -ZL- (10) 1. NOVÁK - Doležal, 2.
CANTO Z - Doležal (Bost), 3. VINICE -

Kostová (Mar.Lázně), -L- (9) 1. COLUMBIA
- Doležal (Bost), 2. DICK - Kočík (Atrium
KV), 3. KOMTESA - Kolísek (Pěchouček), -
S- (5) 1. TOUHA - Kostová (Mar.Lázně), 2.
PAMELLA - Šíma (Cheb), 3. LANDRUF 18 -
Ptáček (Písek).

Slavkov u Brna 5.7. post.obt.do 100 +
žolík (22) 1. Ciner (Předklášteří), -Z- (30) 1.
Navrátilová - JAFA (Kometa Brno), -ZL-
(11) 1. Kopřivová - DENY (Slavkov), -L- (5)
1. Kuřítková - PAMELA (Kometa Brno).

Stará Role 10.-12.7. Mistrovství ČR
jun. a ml. jezdců v drezúře ml. jezdci -
S+S- (13) 1. Charvátová - DREAM DAN-
CER (Dosta), 2. Kružíková - PERNOD
(Certa), 3. Titová - DIVNÝ (Třeboň), junioři
-L+L- (13) 1. Čmolíková - MANGIA, 2.
Čmolíková - VANITAS (St.Role), 3. Škardo-
vá - HELIO (Havl.Brod), -S- (8) 1. Fleischer
- AMARETTO (SRN), 2. Stinnes - GLÜCK-
GRAF (SRN), 3. Kružíková - PERNOD
(Certa), -L- (18) 1. Stinnes - GLÜCKGRAF
(SRN), 2. Charvátová - DREAM DANCER,
3. Charvátová - DENVER (Dosta), -SG- (9)
1. Fleischer - AMARETTO, 2. Stinnes -
PORTOFINO (obě SRN), 3. Čmolík - VANI-
TAS (St.Role), -L- (11) 1. Stinnes -
GLÜCKGRAF (SRN), 2. Boulkina - DEVIZ
(Třeboň), 3. Ronisová - ADMIRÁL (Troja), -
L- jun. (10) 1. Čmolíková - MANGIA, 2.
Čmolíková - VANITAS (St.Role), 3. Škardo-
vá - RINOL (Havl.Brod), -S- (10) 1. Fleiser -
AMARETTO (SRN), 2. Titová - DIVNÝ

(Třeboň), 3. Koblížková - ARIE (Hlinovská).
Rožnov pod Radhoštěm 11.-12.7.

stupň.obt. do 100 (19) 1. Vítek - HERMA
(Končiny), stupň.obt. do 110 (13) 1. Masár
- KORNETKA (Baník), stupň. obt. do 120
(5) 1. Masár - REZNAK (Baník), KMK -ZL-
(19) 1. MGT DIAS - Masár (Baník), 2.
AUTONOM - Fialka (Hor.Bludovice), 3.
SKAZKA - Lamich (Op.Kat.), -L- (11) 1.
KORNETKA - Masár (Baník), 2. FINN
KURÝR - Vala (Bruntál), 3. BARIÉRA - Holý
(Albert.), -S- (5) 1. FLOTILA - Novák (Rož-
nov), 2. PORTÉR - Eim (Tlum.), 3. DAJANA
- Fialka (Hor.Bludovice), kom. J. Jindra.

Hradec Králové 11.-12.7. stupň.obt.110
(32) 1. Bartošová - LIANA (Černožice),
stupn.obt.120 (31) 1. Papoušek K. - GAL
(Srnín), -L- styl jezdce, junioři (17) 1. Opatr-
ný - VYSOČINA, 2. Opatrný - LANDY
(Hořovice), 3. Fiala - JURÁŠEK (Blatná),
juniorky (31) 1. Zelinková - KASTANĚTA
(Mělník), 2. Vodseďálková - AMONA
(Horky), 3. Zelinková - ROSEMARY (Měl-
ník), MČR juniorky -L+L- (24) 1. Zelinková -
LABE JAMES (Mělník), 2. Polanská -
TENIS (Chlaponice), 3. Roubalová - CAP-
TAIN (Roubal), junioři -L+S- (14) 1. Opatrný
- SAFÍR, 2. Opatrný - LANDY (Hořovice), 3.
Fiala - JURÁŠEK (Blatná), ml.jezdci -S+S-
(16) 1. Hanuš - QUENTA (Vlkava), 2.
Papoušek - GAL (Srnín), 3. Švarc - VALE-
RIE (Švarc), dvouf.sk. 110/120 (9) 1.
Badalová - KOKETA (Holiday Horses).

Budiškovice 12.7. -ZM- (16) 1. Beránek
- LAOLA (Jindř.Hradec), -Z- (32) 1. Anderle
- IVANHOE (Telč), -ZL- (24) 1. Šašková -
DISKA (Pístina), -L- (10) 1. Kelbler - GERO-
NA, 2. Malkovská - KANGARO (oba Mal-
kovská), 3. Dvořáková - DUKAR (Rynárec).

Ostrava 17.-19.7. Mistrovství ČR ve sko-
cích seniorů -L- (25) 1. Plimlová - FRESKA
(Poříčí), 2. Špalková - SINDY MARTEX
(Baník), 3. Koudela - KASMIR (Wrbna), -S-
(10) 1. Navrátil - AKTIV (Sinus-Bříza), 2.
Holý - QUINTET (Albertovec), 3. Navrátil -
LE CORDIAL S (Sinus-Bříza), -S+S- koně
do 6let (8) 1. Skřivan - LABE JAMES
(Manon), 2. Koudela - KASMIR (Wrbna), 3.
Navrátil - ARGENTINUS-S (Sinus-Bříza), 4.
Vachutka - ONDULINE VIKOMT (Dubicko),
5. Housa - LOTYNKA (SECO Praha), -
S+S- ženy MČR (16) 1. Plimlová - FRESKA
(Poříčí), 2. Špalková - SINDY MARTEX
(Baník), 3. Jeníková - PABLO INTEGREA-
RE (Pablo), 4. Zatloukalová - AROT (Ústí),
5. Kostová - TOUHA (Mar.Lázně), -
ST+ST+T- muži MČR (11) 1. Navrátil - LE
CORDIAL S (Sinus-Bříza), 2. Jindra -
SIRAH (Sp.Poříčí), 3. Pecháček - FINN
KOREA (Pecháček), 4. Skřivan - LABE
JEFF LB TECH (Manon), 5. Navrátil -
AKTIV (Sinus-Bříza).

Prodám:
● klisna, hd. r., 4 r., o: Hug-
ben II, m: po List, KVP 176
cm, cena 90 tis. Kč;
● valach, r., 4 r., o: Taarlo, m:
po Karneval, KVP 175 cm, 90
tis. Kč;
● klisna, r., o: Grewot, m: po
Diktant 27, KVP 180 cm,
cena 80 tis. Kč;
● klisna, r., A1/1, 7 let, březí
po Cabrido, vhodná pro chov
a rekreaci, cena 60 tis. Kč;
● hřebec, r., 1 r., o: P-X-83,
cena 35 tis. Kč;
● hřebec, hd., 1 r., o: Ramiro
47, m: A1/1, cena 45 tis Kč;
● klisna, isab., 1 r., o: 707
Mauglí (jezd.pony), m: A1/1,
cena 30 tis. Kč.
Tel.: 02/58 12 377 večer.


