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PROSTĚJOV

Aleš Opatrný – KRIS KENTAUR, mistr Evropy 2000, mladí jezdci

Chvála mobilním telefonům
I když jsem na jedné straně nadšen tím, že

mohu na stránkách Jezdce přinést takovou
zprávu, na druhé straně vím, že to stejně již
všichni víte. Česká republika má od 27. srpna
2000 mistra Evropy ve skákání. Jakkoliv je kla-
sický, tištěný přenos informací stále ještě velmi
důležitý, díky moderním telekomunikačním pro-
středkům se dnes zprávy šíří daleko rychleji.
A zpráva takové výjimečnosti letěla naší republi-
kou rychlostí blesku.

I když jsem komunikoval se členy naší výpra-
vy v Hartpury přímo a SMS zprávy se nesly éte-
rem jedna za druhou, kamkoliv jsem o víkendu
25.-27. srpna přijel, všude již všichni všechno
věděli.

A tak jen pro pořádek. Dvojice A. Opatrný
a KRIS KENTAUR získala na ME mladých
jezdců v anglickém Hartpury titul mistra
Evropy.

Bez medaile by bylo zklamání
I když není daleko doba, kdy jsme po evrop-

ských šampionátech jen smutně pokukovali, na
Evropu 2000 odjížděl tým Opatrný - Starnovský
s velkými ambicemi. Výsledky letošního mistra
ČR a momentálně našeho nejvýkonnějšího
jezdce v průběhu celé sezóny je k tomuto opti-
mismu opravňovaly. V zahraničí dokázala dvoji-
ce úspěšně zvládnout náročnou Velkou cenu
v Poznani a Mnichově, A. Opatrný byl v čele
našeho týmu i v Budapešti a Bratislavě. I když
víme, že obtížnost evropského šampionátu mla-
dých jezdců je značná, byly všechny tyto soutě-
že dostatečnou prověrkou výkonnosti. I když
jsme nechtěli před Anglií nic zakřiknout, tým
stáje Bost věřil, že medaili domů poveze.

Podle plánu se KRIS KENTAUR k závěreč-
né přípravě přesunul 13. srpna do stájí R.
Tebella v Emsbühren, kde absolvoval poslední
treninky. V neděli 20. srpna sem dorazila
i druhá, drezúrní část týmu z brněnské Panské
Líchy. Ta přivezla Š. Charvátovou a DREAM
DANCERA.

V pondělí 21. srpna odjela naše výprava do
Velké Británie, kam dorazila téhož dne odpoled-
ne. Transport tak nebyl náročný a také ho oba
koně dobře přestáli.

V britském Hartpury se letos konalo ME ve
všech třech sedlových disciplinách a organizá-
toři měli nabitý program. Podle vyjádření všech
našich zástupců však zvládli vše dobře.

Omyl na začátek
Pro oba naše jezdce začal program soutěží

v pátek. Překvapivé to bylo především pro sko-



cím trendu přípravy našich nejmladších jezdců.“
To se potvrdilo i při samotném šampionátu.

Diváci mohli vidět řadu velmi pěkných výkonů,
které u mnohých dětí naznačují možnost budou-
cího výkonnostního vzestupu.

Skokové soutěže zahájily skokem -Z- na styl,
kde se rozhodčím nejvíce líbila V. Hrůzková
(ZIRKON) z JK Rias Frýdek-Místek. Po této
soutěži přišly již medailové souboje. 

Ve skocích se do rozeskakování po dvou
kolech dostalo osm dvojic a prvními dětskými
medailisty se stali zlatá D. Holíková  - RITA
(Ramiro Žabovřesky) před stříbrnou L. Půlpáno-
vou - DAF ONDRÁŠ (Equus Kinský) a bronzo-
vým V. Strakou - MORAVA (Němčovice).

V drezúře si nejlépe vedla J. Jirsová - ONIO
(Jirsová), před M. Balcarem
- KAVAL (ČJK Karlovy
Vary) a M. Novákovou -
AMARA (Humpolec). 

V kombinované soutěži
byl vítěz nazván jako vítěz
soutěže v jízdě na koni.
Zde byla nejlepší  L. Půlpá-
nová - DAF ONDRÁŠ
(Equus Kinský), druhá
skončila M. Nováková -
AMBRA (Humpolec) a třetí
V. Hejduková - JUMP
(Manon Orling). 

Přesto že někdy zapra-
covala nervozita a ne vše
se zdařilo tak jak mělo, cel-
ková jezdecká úroveň dětí
byla velmi dobrá. Většina
účastníků i funkcionářů ČJF
tak vyjádřila s šampionátem
nejvyšší spokojenost i když
organizačně občas něco
zaskřípalo. V každém pří-

padě je z dlouhodobého hlediska národní mist-
rovství dětí určitě krokem správným směrem.
Téměř symbolicky zastihla první dětské šampio-
ny zpráva o českém prvenství na ME mladých
jezdců. Současné dětské naděje mají k naplně-
ní podobného cíle minimálně o dva roky delší
čas. A to je určitě dobře. -cin-
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Děti poprvé o medaile
O tom, že by měly naše jezdecké naděje

dostat příležitost k soutěžení co možná nejdříve,
se diskutovalo dost dlouho. Dlouho se také
nadšencům pro odbornou práci s nejmenšími
jezdci nedařilo získat potřebnou podporu. Poté
co však byla u nás prosazeno zavedení katego-
rie dětí, byl zrod samostatného šampionátu jen
otázkou času. S návrhem jeho vypsání vystou-
pila na přelomu roku razantně severní Morava,
především pak skupina soustředěná kolem
V. Hrušky. Jejich nasazení a odhodlání již nešlo
zastavit a tak byly narychlo a dodatečně vypsá-
ny sportovně technické podmínky (drezúra -Z 3
+ L 5-, skok -ZL+ZL- a kombinovaná soutěž
drez. -Z- + skok -ZL-). Příprava pro prvý dětský
šampionát začala.

Nejlepší v jízdě na koni je pro rok 2000 L. Půlpánová – DAV
ONDRÁŠ (Hřebčín Equus Kinský)

Mistryní mezi skokany se stala D. Holíková
– RITA (Ramiro Žabovřesky)

Nominační podmínky stanovily skokovou
kvalifikaci - prví tři v oblastním šampionátu +
20% startujících a v drezúře dva výkony v dre-
zúře -Z- nad 55%.

Že splnit takové podmínky nebylo pro naše
děti příliš složité, ale hlavně že je o dětské sou-
těžení zájem dokázalo 26 účastníků v drezur-
ních soutěžích a 7 ve skokových. Pro kombino-
vanou soutěž se rozhodlo 14 z těchto startují-
cích.

Pořadatelem prvního českého šampionátu
dětí se staly severočeské Svinčice. S organi-
začním týmem pak výrazně spolupracovala TJ
Tatran Ústí nad Labem a tak se šampionát stal
skutečně oblastní záležitostí. Protože svinčické
kolbiště se nenachází v ideálním stavu, bylo
nakonec rozhodnuto o přenesení soutěží na
dostihovou dráhu Hipodromu Most. I když jsme
si do víkendu 26.-27. srpna nedovedli kolbiště
na dostihové dráze představit, byl výsledek nad
očekávání dobrý. Téměř bychom mohli zajásat
nad novými možnostmi v severních Čechách.
Kvalitní zázemí, nekonečný prostor, tribuny pro
diváky. Bohužel, i když majitelé hipodromu byli
vůči dětem velmi vstřícní, jezdectví nemá na
dostihové dráze vyhráno. Kolbiště bylo zřízeno
v ideální vzdálenosti od tribun, přímo v cílové
rovině. Jak by vypadala cílová rovina po mnoha
startech v případě deště můžeme tušit. Pocho-
pitelně si to uvědomují i správci závodiště.
Naštěstí při letošním šampionátu dětí bylo krás-
ně a tak se nenaplnilo ono pověstné „pro dobro-
tu na žebrotu“.

Bojům o medaile předcházelo jezdecké sou-
středění. Jiří Pecháček pozval na základě
oblastních nominací ke společné práci téměř
dvacítku dětí a tak nás zajímalo jak byl s jejich
úrovní spokojen: „Oproti předchozím letům
nevyčnívá mezi současnými dětskými jezdci tak
výrazný talent jakým byl např. A. Opatrný či
Z. Zelinková. Na druhé straně je celková úroveň
v průměru daleko vyšší, což svědčí o vzrůstají-

Pozvěte známé
a přátele

CSIO se blíží a ve dnech 14.-17. září bude-
me mít opět příležitost sledovat světový skokový
sport. Do Poděbrad je zatím přihlášeno cca 140
koní a měli by dorazit jezdci z 16 zemí. Přibližně
110 koní bude ze zahraničí a 30 z ČR.

Na stožárech okolo kolbiště budou vlát vlajky
Belgie, Chorvatska, Dánska, Estonska, Němec-
ka, Itálie, Koree, Polska, Portugalska, Švýcar-
ska a ČR. Tyto země připravují pro české CSIO
kompletní týmy pro soutěž o Pohár národů. Ten
se bude konat tentokrát v neděli a bude celko-
vým vyvrcholením konkúru. Jezdce těchto zemí
doplní jednotlivci z Arménie, Slovinska, Rumun-
ska, USA a Ruska. Poněkud překvapivě nedo-
razí do Poděbrad zástupci Slovenska a Maďar-
ska. Přestože v sobotu 15. září bude zahájen
na druhém konci světa olympijský turnaj mají se
diváci na co těšit.

V prvé řadě se domácímu publiku představí
poprvé od svého evropského triumfu A. Opatrný
a KRIS KENTAUR. Našeho jezdce doplní
pochopitelně celá kompletní česká špička.

Ze zahraničí vysílá k bojům o body do světo-
vé soutěže týmů silná družstva především Itálie
v čele se zkušeným V. Chimirrim. Právem zvě-
davi jsme také na celek Švýcarska, který bude
mít v čele P. Schwizera a A. Otta, či Dánska
s L. Pedersenem. Z dalších světových jmen,
která se objevila na jmenovitých přihláškách
jmenujme alespoň Belgičany D. Verheyena a
S. Laeverse, Německo vysílá tým vedený K.H.
Strengem v němž bude startovat M. Merschfor-
mann. USA bude spolu s R. Chelbergem repre-
zentovat letošní vítězka Velké ceny v Lisabonu
Američanka M. Goodman.

Centrální Evropu budou zastupovat jezdci
z Chorvatska v tradičním složení s A. Novak
v čele, Estonsko přijede reprezentovat u nás již
známý R. Pill. V polském družstvu se objevují
jména Kubiak, Prasek, Lesniak. I když tentokrát
nedorazí do ČR nikdo ze světové extratřídy,
všechna tato jména napovídají, že i přesto bude
mít poděbradské CSIO-W vysokou úroveň.

Pro návštěvníky soutěží, které budou probíhat
již od čtvrtka 14. září, bude připraven i bohatý
doprovodný program. V jeho centru budou domi-
novat naši přední handicapovaní jezdci. Pořada-
telé CSIO se rozhodli podpořit rozvoj našeho
sportu handicapovaných jezdců a výtěžek ze
vstupného bude věnován právě jim.

Téměř symbolicky se tak propojí špičkový
sport té nejvyšší výkonnosti se sportem, který
ještě lépe využívá všech dalších kladů komuni-
kace člověka a koně.

V Poděbradech se tak rozhodně nikdo nebu-
de nudit. Pořadatelé proto zvou všechny čtená-
ře časopisu Jezdec k návštěvě vyvrcholení
české mezinárodní jezdecké sezóny. Vzhledem
k velmi pečlivě připravovanému zázemí pro
diváky, které by mělo být na té nejvyšší úrovni
ve všech oblastech, můžete víkendu 14.-17.
září využít k setkání se svými přáteli i známými
i z nejezdecké společnosti. Dejte si proto za
týden schůzku v Poděbradech. Opozdilci si také
ještě stále mohou objednat vstupenky do stanu
VIP na tel.: 0602 141 013.
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CDI** Mariánské Lázně
I když již není západočeské CDI v ČR osa-

moceno, po dvou ročnících v Mariánských Láz-
ních si nadále udržuje CDI** Mariánské Lázně
u nás výsadní postavení. I když nesmíme zapo-
menout na to, že základy tohoto skutečně
evropského drezúrního klání položili pořadatelé
v Nebanicích, bylo přenesení CDI do Marián-
ských Lázní skutečně tím nejlepším krokem.

Areál Jezdecké společnosti Mariánské Lázně
se v posledních dvou letech proměnil ve středis-
ko evropské kvality, které si na jedné straně
nezadá v ničem s jinými sportovními centry, ale
na druhé straně si stále udržuje komorní cha-
rakter. Ten je pochopitelně především pro dre-
zurní soutěže velmi důležitý a útulnost celého
prostředí jen znásobuje spokojenost účastníků.

Možná i proto neměli ani letos pořadatelé
větší problémy s přilákáním skutečně evropské
konkurence. Pro české diváky je svátkem mít
příležitost sledovat jezdce a koně ze šesti
zahraničních zemí.

Nejsilnější tým dorazil do Mariánských Lázní
z Německa. V jeho čele stanuly jezdkyně již
i světově proslulého jména Saalbach. Dalším
pozoruhodným jezdcem ze SRN byl H. Borger,
profesionální jezdec prvotřídních kvalit.
V Německu trénují i oba španělští reprezentanti,
z loňska známý M. Jorda a spolu s ním i
M. Duque. V zemi, která hraje ve světové drez-
úře prim, nyní sídlí i ukrajinská O. Klimko.
Holandsko vyslalo A. van Silfhouta a z Maďar-
ska dorazili G. a Z. Dallosovi. Silná ekipa patřila
i Rakousku a tak bylo jasné, že naši jezdci
budou mít pozici více než těžkou.

K posouzení výkonů jezdců se do Marián-
ských Lázní sjela také velmi kvalitní jury,
v jejímž čele zasedl, těsně před svým odletem
na OH, Polák W. Markowskij.

Páteční program otevřel FEI World Challen-
ge Test, který však byl jen ouverturou progra-
mu, který uvedl St. Georg. Na startu se seřadilo
29 dvojic (15 zahraničních). První místo
z našich obsadila za zástupem zahraničních
jezdců      K. Chelbergová na 13. příčce. Být
lepší než zahraniční jezdec dokázala ještě A.
Henriksen na 15. místě. V soutěži zvítězila A.
Saalbach na MON AMOUR 47.

V podvečerním IM II měla ČR již jen jednoho
zástupce a tím byla I. Mikolasová na koni FLEUR,
která skončila na 11. místě z 12 přítomných.

V čele rozhodčích stál Polák W. Mar-
kowskij (vpravo)

Obě Grand Prix vítězství zásluhou A. van
Silfhouta na W LASALLE 66 putují do
Nizozemska -foto neu-

V sobotním FEI Test pro 5leté koně zvítězil
F. Sigismondi, když mu společnost dělali pouze
dvě další jezdkyně. Po tomto zahřívacím úvodu
byla připravena volná jízda úrovně IM I. Zahřát
potřebovali nejen koně a jezdci, ale především
diváci a rozhodčí. Po letních dnech padl na ČR
již podzim a celé závody byly notně poškozeny
nepřízní počasí. Ta určitě odradila nejednoho
návštěvníka a tak výborné drezurní výkony měly
jen velmi málo diváků.

A. Saalbach a MON AMOUR opět dokázali,
že tato úroveň je jejich parketou a připsali si na
své konto i druhé vítězství„malé rundy“. V mezi-
národní konkurenci se dokázaly opět prosadit
pouze K. Chelbergová a A. Henriksen, které
obsadily velmi pěkné 10. a 11. místo. Rakušan-
ku Steinböck (GONDOR) dokázala překonat E.
Diringerová na TIME OUT. Diváci bohužel nevi-
děli Š. Koblížkovou s ARIÍ, která v pátečním St.
Georg skončila jako třetí nejlepší z našeho
týmu, ale v sobotu zrušila svůj start kvůli akut-
nímu onemocnění svého syna. Bohužel její pří-
tomnost v Praze se protáhla až do neděle a do
Mariánských Lázní dorazila deset minut poté co
se měla objevit na startu nedělního IM I. Hlavní

rozhodčí nepovolil přesun na konec startovního
pole a tak se již ARIE neprezentovala vůbec.

Závěrečnou Grand Prix získal Holanďan
A. van Silfhout na W LASALLE 66 před druhou
Saalbach - I. Saalbach - Müller na JOHNY
M 37. Překvapivě slabší předvedení ukázal
G. Dallos jehož CHROMATICO 36 je však
v práci jen velmi krátce. Bohužel úroveň GP
není ani pro FLEUR I. Mikolasové a tak ČR
výsledkovou listinu uzavírala.

Neděle již, kromě opět na českém území
v drezúře nevídaných výkonů, nepřinesla nic
nového. IM I, které uzavíralo „malou rundu“ zís-
kala opět A. Saalbach s MON AMOUR a vítěz-
ství v závěrečném GP si i podruhé odnesl
A. van Silfhout a W LASALLE 66.

Kdo se nezalekl deště a zimy a přijel do
Mariánských Lázní rozhodně nebyl zklamán.
Vedle organizace evropské úrovně v krásném
areálu, které zde dokázal vytvořit organizační
tým pod vedením trojice V. Nágr, E. Šimáčková
a M. Čapková, mohl každý vidět drezúrní výko-
ny, za kterými jinak cestujeme do zahraničí.
Soutěže také potvrdily postavení dvojice
K. Chelbergová a A. Henriksen na naší drezurní
scéně. Jim i všem ostatním však také názorně
předvedly, že bez trvalejšího a koncepčně pro-
myšleného srovnávání se s jezdci z drezurně
vyspělých států se česká drezúra z místa nepo-
hne. -cin-

V Humpolci potřetí
Předpokládám, že se humpolečtí v září nebu-

dou cítit ve své kůži. Víkendy budou plynout
klidně, bez pořadatelských stresů a hektičnosti,
občas se zapne i televize. Po srpnu 2000 by si
skutečně již všichni v Humpolci trochu klidu
zasloužili. Závěr trilogie po CCI** a Dunajsko-
alpském poháru obstaralo tradiční finále Zlaté
podkovy. Jeho pořadatelství bylo na programu
25.-27. srpna a do Humpolce se sjeli nejlepší
militaristé všech kategorií a jezdci jedno, dvoj a
čtyřspřeží.

V sedlových disciplinách zahajovala Soutěž
nadějí a Bronzová podkova. Mezi mladými
koňmi si nejlépe vedl P. Sukdolák na PILGRIM
(Korzár Humpolec). I když byl v drezurní zkouš-
ce až třetí, bezchybným výkonem v terénu a
parkuru získal konečné první místo. Bronzovou
podkovu si stylem start - cíl vysloužil mezi 18
dvojicemi P. Chvojka - GOYA (Stolany).

Druzí byli na řadě účastníci Stříbrné podkovy.
Těch se do Humpolce dostavilo šestnáct. Mezi
dvanácti, kteří soutěž dokončili, opět exceloval
s převahou dvojnásobný mistr republiky R. Fiala
na IDOOL (Leon Blatná), který si především
v drezúře udělal na své soupeře značný náskok.

Zlatá podkova měla překvapivě dost nedo-
končených. Z celkově 14 dvojic jich dokončilo
pouze sedm. Tři dvojice neprošly v průběhu

soutěže veterinárním sítem a čtyři skončily na
trati. Vítězství připadlo nakonec jedinému bez-
chybnému v terénu i na parkuru P. Verešovi na
PAMELE z SOUz Horní Heřmanice. Před závě-
rečným parkurem mu na záda dýchal R. Hei-
denreich (BONY) z JK Loštice, ale chyba jej
zařadila na druhou příčku rozdílem celkových
5,2 bodu. Třetí skončil P. Myška (KAPITIOLA)
z hřebčína Měník Humburky.

V soutěži jednospřeží se prezentovalo pět
singlů. O prvenství se až do konce přetahovali
dva naši nejlepší jezdci J. Koníř (Hrádek) a
T. Barták jun. (Favory Benice). J. Koníř nakonec
přišel o vítězství v parkuru, kde prohrál s T. Bar-
tákem o téměř 13 bodů. Třetí skončil další
z Nesvačilů Radek z Moravského Krumlova.

Dvojspřeží byla obsazena celkově devíti páry
a při absenci L. Jirgaly se soutěž stala exhibicí
J. Nesvačila st. Ten zvítězil s náskokem před
svým synem Jiřím a A. Soukupem (St. Kostelec).

Závěr pak patřil čtyřspřežím, která však byla
ochuzena o naše nejlepší, kteří startovali na MS
ve Wolfsburgu. Mezi třemi čtyřkami si tak
prvenství s výrazným náskokem odnesl Z. Jirá-
sek (JK Robousy) před T. Bartákem (Favory
Benice) a J. Kratochvílem (Fiakr klub Brno).
Předpokládám, že v Humpolci nyní nechtějí o
závodech na nějaký čas ani slyšet.

Cena města 
Hluboká nad Vltavou

Obrovský dvůr Vondrov pod zámkem Hlubo-
ká je odborné chovatelské i jezdecké veřejnosti
dostatečně znám. V pořadatelství vyšších sou-
těží však nebyl v posledních letech příliš aktivní.
Po víkendu 26.-27. srpna to již není pravda.
Organizační skupině okolo JTJ Holiday Horses
Club se podařilo získat ke spolupráci zajímavé
partnery a Cena města Hluboká nad Vltavou
byla na světě. Protože pořadatelé vstupovali se
svým záměrem do kalendáře dodatečně, najít
vhodný termín bylo téměř nemožné. Nakonec
se jim přeci jen podařilo přilákat na Hlubokou
dostatečné množství startujících a tak první roč-
ník Ceny města měl dobrou úroveň. První ročník
(-S-) získal mezi 14 dvojicemi jediný bezchybný
J. Mayer na KAMAZ (Čimelice). Doufejme, že je
začátkem obnovení tradice slušného sportu na
Hluboké.
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(Dokončení ze str. 1)

kovou soutěž, která tak přišla o tradiční den
volna. Jezdci a koně se tak museli připravit na
pětikolový maraton ve třech dnech.

I proto pojala naše dvojice zahajovací skoko-
vou soutěž skutečně treninkově a po pěti sko-
cích A. Opatrný vzdal. V té chvíli určitě ještě
nikdo z přítomných netušil, jaké překvapení pro
ně jediná dvojice z bývalé východní, dnes cent-
rální Evropy přichystala. Prvé kolo bylo, podle
standardního evropského modelu, na čas.
A. Opatrný a KRIS KENTAUR nadělil čtyřem
nejlepším soupeřům evropské konkurence dvě
až tři vteřiny a všem dalším (celkově 65 startují-
cích) pak již více než čtyři.

Poprvé se hrála česká hymna a i když byla
jistě řada účastníků překvapena, nikdo by v té
chvíli nevěřil, že se bude hrát ještě dvakrát.

Š. Charvátová a DREAM DANCER zahájili
také velmi dobře. Dvojice podala velmi kvalitní
výkon, DREAM DANCER působil na obdélníku
velmi živě a podle mého soudu to byl jeho letoš-
ní nejlepší výkon. Soutěžní pohodu si tak
Š. Charvátová naplánovala na jedničku, ale
bohužel udělala na obdélníku omyl. I tak však
z 24. místa postoupila do druhého kola soutěže.
Tím byl určitě splněn cíl, který si náš drezurní
tým pro Evropu vytknul.

Jediné dvě nuly
Již zahajovací parkur skokové soutěže

naznačil, že evropská prověrka mladých jezdců
nebude žádnou procházkou. Podle vyjádření
majitele koně KRIS KENTAUR těžší parkury,
než jaké stály letos v Hartpury, viděl v této
sezóně pouze při CSIO Poznaň. Jinak shrnul
B. Starnovský obtížnost šampionátu lakonicky
„dvakrát 150 a třikrát 160“.

Sobotní dvě kola (současně týmový šampio-
nát) byla pro všechny jezdce samostatnou sou-
těží jednotlivců. Na kontě naší dvojice se objevi-
ly neuvěřitelné dvě nuly. Rozhodně to nebylo
tím, že by stavitel parkuru, našim jezdcům
známý F. Cottier, postavil lehký Pohár. Bez-
chybný výsledek naší dvojice byl totiž jediný
a tak se hrála česká hymna podruhé. Zlaté
týmové medaile si odnesla Francie (16) před
Irskem (20) a Velkou Británií (24).

I Š. Charvátová a DREAM DANCER dokáza-
la, že její páteční výkon nebyl náhodný a ve dru-
hém kole skončila na 19. místě, což vyneslo
v celkovém součtu 21. pozici v Evropě. I když to
nestačilo k postupu mezi nejlepších 15 jezdců,
jedná se i v drezúře o pro ČR velmi kvalitní
výsledek, na který mohou být na Panské Líše
hrdí. Celkové prvenství v drezúrní soutěži při-
padlo nakonec Němce Ch. von Oldershausen
na AMICA FARNIA a týmová soutěž se nejlépe
vydařila Holandsku.

Zlatá neděle
V té chvíli již byla česká ekipa ve skokové

společnosti dostatečně známa a B. Starnovský
byl nejen okukován přítomnými ve stylu „to je
ten co mu patří ten kůň“, ale objevili se i první
zájemci o koupi KRISE. V té chvíli čtvrtá nula na
kontě české dvojice nebyla tak velkým překva-
pením. Náskok, který si naše dvojice do té chví-
le vytvořila znamenal, že KRIS KENTAUR mohl
v posledním kole udělat dvě chyby a stále by
nás ještě zlatá medaile neminula. Již po prvních
skocích závěrečného kola však bylo jasné, že
zabránit zisku titulu by mohla již jen neuvěřitel-
ná smůla. KRIS KENTAUR se po parkuru pohy-
boval lehce a nebyla na něm znát žádná únava
třech náročných dní. A. Opatrný, který snad
nemá vůbec žádné nervy, však přeci jen podle-
hl nesmírnému tlaku a jednu chybu na třetím
skoku od konce udělal. I tak však Česká repub-
lika zvítězila v evropském šampionátu z celko-

Ventura 
a Opatrný

Na začátku Alešovy cesty stál jeho otec
Václav, bývalý reprezentant v military

Není to tak dlouho, co jsme vídali Aleše
v sedle ELÁNA

Poslední úprava před závěrečným startem

My takto známe KRIS KENTAURA velmi
dobře. Diváci v Anglii však museli být
notně překvapeni

Š. Charvátová a DREAM DANCER byli
sice poněkud zastíněni, ale rozhodně si
nevedli špatně



V pátek 22.
září se j iž po
sedmé otevřou
brány výstaviště
v Lysé n.L., aby
pořadatelé nej-
známější hipolo-
gické výstavy
centrální Evropy
přivítali přízniv-
ce koní z celé

ČR. Za svojí sedmiletou historii dostala tato
výstava přídomek „česká equitana“.

Prestiž výstavy ocenil letos i ministr zeměděl-
ství ČR J. Fencl, který převzal nad výstavou
záštitu. Pořadatelé si této pocty váží a rozhodně
nechtějí návštěvníky zklamat ani letos. Ve třech
dnech se při přehlídkách představí více než
devadesát koní téměř dvaceti plemen. Program
bude opět probíhat na dvou předvadištích sou-
časně. Jedno je zřízeno přímo ve výstavní hale
a tak pořadatelé i diváci jsou nezávislí na rozma-
rech počasí. Zahraniční účast zajistí koně ze
SRN. Kompletnější prezentací se představí Svaz
chovatelů koní ze Saska a své koně předvede
i ČR známá obchodní stáj I. Bergera ze Sulz-
bach-Rosenberg.

Zcela unikátně bude poprvé v ČR mimo zoolo-
gickou výstavu vystaveno i jediné plemeno divo-
kého koně. Se zástupcem koně Przewalského se
výstavy v Lysé zúčastňuje pražská zoologická
zahrada.

Nová výstavní hala měla sice premiéru již
v loňském roce, ale letos budou obě její podlaží
zaplněna komerční částí výstavy. Tak masivní
shromáždění všeho co ke koním patří, od veške-
ré výstroje přes jezdeckou konfekci, krmné přísa-
dy a veterinární přípravky až po přepravníky koní,
v ČR nikde jinde nenaleznete.

Návštěvníci se tradičně budou moci zúčastnit
odborných přednášek našich předních chovatelů,
jezdců a veterinárních lékařů, stejně jako v počí-
tačovém centru vyzkoušet práci s internetem na
stránkách věnovaných koním.

Starověcí jezdci v Lysé 
Hipologický veletrh v Lysé nad Labem si,

vedle soustředění všeho co ke koním patří
a představení širokého spektra plemen koní,
klade za cíl i seznámení veřejnosti z hipologickou
minulostí naší civilizace. V letošním roce připravil
pro návštěvníky ukázku unikátní práce našeho
významného chetitologa Prof. Dr. B. Hrozného,
který se na počátku století proslavil porozumě-
ním řeči Chetitů. Tato mezopotamská civilizace
zanechala v hliněných tabulkách rozsáhlé texty,
které se, jak se díky B. Hroznému ukázalo, týkají
výcviku koně. Návštěvníci výstavy Kůň 2000
budou mít v ČR pravděpodobně poprvé možnost
seznámit se s mozaikou hipologické odbornosti
staré více jak 3 500 let.

V rámci přehlídek koní bude probíhat i pestrý
sportovní program. Účast při vystoupeních přislí-
bila celá sportovní špička ČR, včetně našich
letošních účastníků světových šampionátů.

Velmi populární jezdeckou disciplinou je wes-
tern. Český Western Riding Club připravuje i pro
letošní výstavu v Lysé unikátní program při kte-
rém se představí nejlepší westernoví jezdci.

Pořadatelé však ani letos nezapomenou na
jezdectví pro handicapované. Po velmi úspěš-
ném předvedení hiporehabilitační práce v loň-
ském roce, je připraveno představení vítězů prv-
ního českého šampionátů handicapovaných
jezdců. Možná že v Lysé uvidíme i některého
z našich budoucích olympioniků. Právě tito jezdci
se totiž začínají připravovat na paraolympijské
hry v roce 2004 v Aténách.

Dražba na závěr
O uveřejnění informace o následné akci nás

požádali zástupci agentury Century.
Vážení přátelé, naše agentura po letech nava-

zuje na tradici dražeb anglického plnokrevníka.
Obě dražby, které jsme pořádali před osmi lety
v Praze, Velké Chuchli a Slatiňanech měly dob-
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vým součtem 4,25 bodu před druhým G. Van
Brugginkem na JOÖL (Ned) s 9,40 tr. body
a Angličanem R. Davenportem na GRAND
MARNIER s 12,95 body.

A. Opatrný převzal zlatou medaili z rukou
princezny Anny a mobilní telefony v ČR se roz-
drnčely naplno.

Přijďte po finále
Česká republika má zlatou medaili. I když

šampionát mladých jezdců není olympijskými
hrami, je to teprve druhé zlato v tomto století.
Zlato na první pohled sice méně důležité, ale
vzhledem k tomu, že A. Opatrnému je 19 let,
možná daleko významnější. Alešovo evropské
prvenství je příslibem, že stojí na začátku něče-
ho, co možná ještě nejsme schopni dohlédnout.
I když nemůžeme vidět na léta dopředu,
nahlédnout se do budoucnosti dá alespoň
v horizontu měsíců. A zde nám přineslo Hartpu-
ry ještě jednu důležitou informaci. Všem poten-
cionálním kupcům KRISE vzkázal B. Starnov-
ský: „Přijďte po finále Světového poháru“. Čeká
nás sportovně zajímavá zima. C. Neumann

Na závěr několik slov s princeznou Annou
Foto z Anglie M. Horák

Český tým v Hartpury

V Moskvě bez bodů
Moskevské CSI-W se konalo na olympijském

stadionu v Lužnikách ve dnech 1.-3. září. Jak
jsme již informovali v minulém čísle, ČR repre-
zentoval A. Opatrný na koních CARDINAL
a PANTHA RHEI. Zatímco PANTHA RHEI
absolvovala soutěže do 140 cm, jednička CAR-
DINAL soutěžil v té nejlepší společnosti. Bohu-
žel chybička se vloudila do, pro A. Opatrného
velmi důležité, sobotní Velké ceny započítávané
do Světového poháru. Čtyři skoky od konce,
v té chvíli s nulovým kontem, spletl kurs a tak si
žádné další body do světové soutěže z Moskvy
neveze. V soutěži zvítězil J. Dubbeldam na
INTER-ACCESS (Ned).

Další ozdobou turnaje v Moskvě byla i sou-
časná světová trojka W. Melliger ze Švýcarska.
Ten potvrdil papírové předpoklady a s koněm
ANACONDA zvítězil v nedělní Velké ceně
Moskvy. Zde si A. Opatrný spravil náladu a po
výkonu 4 tr. body skončil na 8. místě. Podrobné
informace o CSI Moskva přineseme příště.

2000

rou odezvu a někteří noví majitelé byli jistě
s nákupem koní spokojeni. Proto i letos připravu-
jeme dražbu, která by se měla konat v pondělí
25. září 2000 v hale výstaviště v Lysé nad
Labem. Ustájení bude boxové v hale, kde také
proběhne dražba. Začátek dražby je stanoven na
13.00 hodin. Od 10.00 hod. by měli být všichni
nabízení koně k dispozici pro případné zájemce.
Zápisné za jednoho koně činí 500,- Kč, při účasti
v dražbě bude 200,- Kč majiteli vráceno. Před-
běžné přihlášky zasílejte, či faxujte na Agenturu
Century, fax: 02 / 691 09 05, e-mail:
century@login.cz do 11. září 2000. Termín
závazných přihlášek je 18. září 2000.

Pořadateli aukce náleží 5% z prodejní ceny
koně. Nabízeni budou ročci i starší koně z dráhy,
případně z chovu.

O další informace se obracejte na paní Marké-
tu Pínovou, tel.: 02/691 09 05, 0603/34 08 59.
Těšíme se na vaši účast při dražbě v Lysé nad
Labem. Libor Hloušek, jednatel agentury.

Cena zámku Belcredi
Jméno Belcredi spojují jistě mnozí z nás se

známou pražskou ulicí (dnešní Milady Horákové)
na Letné, jejíž původní jméno se v mnohých rodi-
nách po 40 let tradovalo i přes ideologickou snahu
zvyknout Pražany na jméno Obránců míru.

Abych se dozvěděl, že tato pražská třída zís-
kala své jméno po Richardovi Belcredim, který
byl v minulém století nejen členem říšského
sněmu, ale hlavně ve Vídni zastánce autonom-
ních snah Čechů a později i čestným občanem
Prahy, musel jsem již nahlédnout do Ottova
slovníku naučného. Dále jsem zjistil, že starý
rod moravské šlechty měl vždy hlavní sídlo
v Brně - Líšni. A tak když se v našem sportov-
ním kalendáři objevilo místo jezdeckých závodů
Brno - Líšeň a s ním i Cena zámku Belcredi,
bylo vše jasnější.

Jezdecká stáj Belcredi je pořadatelem závo-
dů v areálu zámeckého parku v Líšni již sedmý
rok. Z původně malých závodů se postupem
doby vyvinuly závody středně-těžké obtížnosti.
Letošní ročník se uskutečnil ve dnech 1.-3. září
a protože si pořadatelé již získali prestiž soutě-
žících, byl velmi dobře obsazen.

Hlavní soutěž Cena zámku Belcredi byla
stupně -ST- a zúčastnilo se jí 20 dvojic. Mezi
pět bezchybných se probojoval. J. Hatla (SAHIB
KUBIŠTA, LATINUS), J. Skřivan (LABE JEFF
LB TECH), M. Matějka (KAŠMÍR) a J. Jindra
(COWLEY KENTAUR). Ze dvou bezchybných
M. Matějka a J. Jindra byl rychlejší zástupce ze
Spáleného Poříčí a tak J. Jindra v Brně - Líšni
vítězně završil úspěšné léto.

Přejme pořadatelům a potomkům slavné
moravské rodiny, aby Cena zámku Belcredi zís-
kala časem podobnou proslulost jako rodina
sama. Ohlasy v jezdecké veřejnosti naznačují,
že základy jsou položeny velmi dobře.
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Blahopřejeme...

Sportovní 
kalendáfi

8.-10.9. Mělník ZM-PREM.ST
8.-10.9. Pardubice ZL-T finále KMK
9.9. Rakovník Z-L
9.9. Bukovice Z-L
9.9. Kolesa Z-ZL
9.9. Hustířany Z-L
9.9. Tlumačov Z-L
9.9. Olšany Z-L
9.9. Troubky Z-L
9.9. Sobotín ZM-L
9.-10.9. Hořátev Z-S
9.-10.9. Vondrov Z-ST
9.-10.9. Plzeň-Bory ZM-L
9.-10.9. Trnová ZM-L
9.-10.9. Brno-Žebětín ZM-L
9.-10.9. Frýdek-Místek Z-S
10.9. Slavkov u Brna Z-S
10.9. Přibyslav Z-L
14.-17.9. Poděbrady CSIO-W
14.-17.9. Bolehošť-Lipiny MČR-A1/2/4
15.-17.9. Dvoreček ZM-L
16.9. Ptice ZM-ZL
16.9. Benešov-Černý les ZM-L
16.9. Zálší Z-L
16.9. Hlinky ZM-L
16.9. Slavkov u Brna drez Z-S
16.9. Jeseník Z-L
16.9. Horní Heřmanice Z-L
16.-17.9. Frýdek-Místek Z-S
17.9. Olšany drez. Z-S
22.-23.9. Hořice v Podkrkonoší Z-S
22.-24.9. Ostrava Z-PREM.S
23.-24.9. Praha ZL-ST
23.-24.9. Kolín ZL-PREM.ST
23.-24.9. Stará Role ZM-L
23.-24.9. Brno-Veveří ZL-ST
23.9. Stará Boleslav Z-S
23.9. Březnice-Xaverov ZM-ZL
23.9. Lučkovice ZL-S
23.9. Husinec Z-S
23.9. Tábor Z-L
23.9. Louny Z-L
23.9. Litomyšl Z-L
23.9. Moravany drez. Z-ST
23.9. Liboš drez Z-L + paradrezúra
23.9. Jeseník Z-L
24.9. Kaničky Z-L
24.9. Vysoká n.L. Z-L
24.9. Loštice Z-S
29.9.-1.10. Karlovy Vary CCI*PREM.
30.9. Praha drez.Z
30.9. Čakovičky ZM-L
30.9. Osnice drez.Z-S
30.9. Brozany Z-S
30.9. Brno-Žebětín Z-L, drez. Z-S
30.9. Soběšice drez. ZL-ST
30.9.-1.10. Opava L-PREM.S
30.9.-1.10. Frenštát p.R. MČR V
1.10. Poděbrady Z-S
1.10. Benešov-Pecínov Z-HL

...rozhodčímu, chovateli, konferenciérovi ale hlavně
vynikajícímu a proslulému dražiteli Zdeňkovi Prášilo-
vi, který 15. září slaví své 75. narozeniny.

...rozhodčímu Josefovi Balounovi k sedmdesáti-
nám, které připadají na 21. září.

Poslední srpnový víkend se v německém
Wolfsburgu konalo mistrovství světa v čtyřspře-
ží. Česká republika byla zastoupena dvěma
účastníky, když národní nominační podmínky
splnili K. Kastnerová z Moravského Krumlova
a P. Vozáb z Národního hřebčína. Vedoucí naší
výpravy byla I. Hrdličková.

„Šampionát se konal v krásném prostředí
zámeckého parku hraběte Schulenburga.
Zámecký areál stojí asi 10 km za městem a sou-
těž využila rozmanitého terénu v okolí parku
a tak byla terénní zkouška poměrně náročná.

Pro naše barvy nezačal šampionát nejlépe.
Oba naši jezdci přišli při veterinární přejímce
o jednoho koně, bohužel, v obou případech pře-
devším pro drezuru, koně důležitého. Podle toho
také vypadalo jejich umístění v drezúře. Tu mezi
51 čtyřspřežími z 16 států světa vyhrál Belgičan
F. Brasseur. P. Vozáb skončil na 48. a K. Kast-
nerová na 51. místě.

V technicky náročné terénní zkoušce pak naši
prokázali lepší výkonnost a po umístění P. Vozá-
ba na 29. místě a K. Kastnerové na 43. místě
postoupila naše spřežení na 33. resp. 43. pozici.
Vedení v soutěži se po terénu ujal Švéd T. Erik-
son.

I závěrečný parkur znamenal pro naše spře-
žení maličký postup vzhůru. K. Kastnerová měla
jednu chybu, ale díky velmi opatrné jízdě poměr-
ně vysokou penalizaci za čas a celkově obsadila
42. místo, P. Vozáb chyboval také jednou a ani
on se nevyhnul penalizaci za čas, i když výrazně
nižší, a celkově skončil na 32. příčce.

Prvenství si již nenechal ujít T. Erikson před
stříbrným Ch. Isbrandem (NED) a F. Brasseu-
rem. Čtvrtá příčka patří Maďarsku a získal ji J.
Bozsik.

T. Erikson si odvezl zlato i jako člen švédské-
ho týmu. Stříbro získalo Holandsko před Němec-
kem.“

Bohužel ani další světový šampionát tedy
nepřinesl českým barvám náznak výkonnostního
vzestupu. Na obhajobu našich reprezentantů
však musíme říci, že jejich soutěžní možnosti,
s maximálně třemi kompletními soutěžemi
ročně, pochopitelně stačí jen tak tak udržet v ČR
královnu vozatajského sportu při životě, za což
jim patří uznání.

MS Wolfsburg

K. Kastnerová prodělala ve Wolfsburgu
šampionátový křest -foto neu-

SIRAH dělá svým majitelům stále radost.
Z CSIO turné přivezla mezinárodní třetí
místo (na to jsme v referátu z Budapešti
zapoměli) a v Plzni byla ve všech soutě-
žích vidět, včetně večerního pokera.

Cena Plzně
Slavia VŠ Plzeň je pořadatelem, který neza-

pomíná, že jezdecké závody se pořádají nejen
pro koně a jezdce a nejen pro sportovní výkony,
ale také pro diváky. Těm je potřeba připravit pro-
gram, o záměrech pořadatelů informovat a
nakonec zajistit i dostatečně pohostinné prostře-
dí. Že se týmu okolo Jana Stronera takto pojaté
pořadatelství daří a že také tato koncepční pořa-
datelská politika přináší své plody dokázal další
ročník Ceny Plzně ve dnech 26.-27. srpna.

Sobotní program měl na pořadu hned dvě
vyvrcholení. Odpolední skokovou soutěž -S- a
večerní Jezdecký poker při umělém osvětlení.
Odpolední -S- se stalo pro mnoho jezdců snad-
nou procházkou (19 dvojic čistě) a bylo pro sta-
vitele signálem ke zvýšení obtížnosti.

Večerní poker pak vrchovatě naplnil to nejdů-
ležitější. Pobavit publikum. I když se pořadate-
lům podařilo zajistit účast jen sedmi dvojic, díky
jejich velmi dobré úrovni měla soutěž správnou
gradaci a nakonec i vynikající vyvrcholení. Po
čtyřech bezchybných kolech nastoupily k roze-
skakování tři dvojice. S. Motygin se skvělým
AKROBATEM (Pradar), R. Chelberg ve velmi
dobré pohodě s LE CORDIAL S (Žižka) a J.Jind-
ra na stále výborné SIRAH (Sp.Poříčí). V té chví-
li dosáhly překážky výšky 160 cm a tak byla
atmosféra letního večera dostatečně vzrušená.
J. Jindra a SIRAH absolvovali jako jediní čistě a
SIRAH tak získala celou výhru, téměř 17 tisíc Kč,
podle pokerového hesla „vítěz bere vše“.

Nedělní dvoukolové -ST- přineslo také řadu
dobrých výkonů. Prvé kolo, které bylo hodnoce-
no jen pro udělení prémií pro kontrolu dědičnos-
ti, patřilo opět SIRAH za nulu a nejrychlejší čas.
Spolu s ní postoupilo do druhého kola dalších
devět koní. Z elitní desítky se pěti dvojicím poda-
řilo překonat i druhé kolo bez chyby. J. Jindra
byl na Slávii ve formě a postoupil do rozeskako-
vání hned se třemi koňmi (SIRAH, RAMBELLA,
CONTENDER). Spolu s ním se rozeskakovala
M. Roubalová - CAPTAIN (Roubal Plzeň) a
P. Doležal - FRESKA (Všemily). Tato dvojice
potvrdila stoupající výkonnost a odnesla si závě-
rečné vítězství před J. Jindrou na RAMBELLA a
CONTENDER.

Každý kdo dorazil do areálu v Českém údolí
musel být spokojen. Možná, že se v příštím roce
Slavia VŠ Plzeň pořadatelsky odmlčí. V těsném
sousedství areálu totiž začne výstavba přivadě-
če k dálničnímu obchvatu Plzně a tak se z okolí
kolbiště stane staveniště. V areálu v Českém
údolí toho však chtějí využít k rozjetí dostavby a
rekonstrukce celého objektu a tak doufejme, že
se jezdecký sport na Slávii co nejdříve vrátí do
ještě hezčího prostředí.

Dekoroval primátor
Za účasti primátora O. Vlasáka, který osobně

dekoroval vítěze Ceny města Hradce Králové, se
ve dnech 26.-27. srpna mimořádně vydařily závo-
dy pořádané Hradeckou jezdeckou společností.

V průběhu dvou dní exceloval především
R.Doležal, který zvítězil nejprve v -L-(TANGO),
poté v -S- a nakonec i ve dvoukolové Ceně
města (-S+S-) s QUELA-K.

Dobrým soupeřem mu byl především
M. Málek, který zvítězil v prvním -S- s COURA-
GE a ve druhém s DUXOU skončil třetí.
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Samsung do
finiše

Poslední dvě evropská CSIO, která
ovlivňovala pořadí celků pro letošní
finále národních týmů, se konala
poslední srpnový víkend v Rotterdamu
a první zářijový v rakouském Linzi.

V Rotterdamu se jen potvrdilo letoš-
ní dominantní postavení Irska. Irský tým
ve složení D.Lennon (LISCALGOT),
R. Splaine (COOL DIAMOND), J.Kur-
ten (PAAVO N) a K. Babington (CAR-
LING KING) zvítězil nad Velkou Británií
a USA. V boji o šesté místo celkového
pořadí bylo úspěšnější Holandsko. To
se umístilo na páté příčce za Němec-
kem, zatímco jejich švýcarští soupeři
skončili šestí. Tím se Holandsko dosta-
lo v celkovém pořadí celoroční soutěže
na šesté místo o jeden bod před Švý-
carsko.

O týden později v Linzi se konečně
opět radovalo Německo. Jejich tým
(Ahlmann -ZENO 5, Johannsmann -
GRALSUUTER, Wulschner - AMICOR
a Engemann - IRIS) dokázal zvítězit
v konkurenci jedenácti týmů s úplnou
nulou. Na dalších místech skončily
celky Itálie, Holandska, Irska, Francie
a Rakouska. Za rakouský tým nastoupi-
li H. Simon a E.T., kteří absolvovali
Pohár národů s výsledkem 0+ 4
tr.body. Švýcarsko se tentokrát nedo-
stalo ani do druhého kola a tak holand-
ský tým zůstává před závěrečným
CSIO Calgary (6.-10.9.) v elitní šestce.
Do finále Samsung Nations Series Cup
jsou tedy nyní kvalifikovány celky Irska,
Německa, Francie, Belgie, Velké Britá-
nie a Holandska. Při finále v Římě
(14. 10.) nebude chybět ani pořadatel-
ská Itálie,která je nyní na 8. pozici
a očekává se, že divokou kartu udělí
hostitelé celku USA.

Policisté
soutěžili

Za účasti jízdních policistů šesti zemí
se ve dnech 1.-3. září konaly 2. mezi-
národní závody jízdní policie o putovní
pohár policejního prezidenta. Policejní
jezdci se tentokrát sešli v Kolesách,
které pro specielní policejní military
poskytly velmi dobré podmínky.

Po drezurní zkoušce se ujal vedení
Holanďan V. Wylick na koni HUUBKE.
Tento jezdec byl nejlepší i v terénní
zkoušce, parkur vyhrála Němka
K. Weide na DRAGONER. Hlavní hod-

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

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

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
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●● kvalita + rychlost
●● soudní AJ - NJ- expres
●● rodilí mluvčí
●● technické+odborné texty 
●● bez příplatku
●● výuka jazyků
●● kvalifikovaní lektoři
●● firemní výuka
●● intenzivní individuální výuka

Překladatelský servis 
skřivánek, s. r. o.

Milady Horákové 108, Praha 6
Tel: +42 02 333 20 561-2
Fax: +42 02 333 22 373

překlady,
tlumočení,
37 jazyků

NOVÉ TELEFONNÍ 
ČÍSLO:

02/57 32 94 38

SERVIS PRO VÁS 
A VAŠEHO KONĚ

ROZŠÍŘENÁ PRODEJNA V PRAZE
Na Celné 8, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Tel.+Fax: 02/57 31 67 82, 02/57 32 94 38

●● Zdvojnásobená prodejní
plocha

●● Rozšířený sortiment pro
jezdce a koně

Otvírací doba: Po-Pa: 9.00–18.00
So: 9.00–13.00

e-mail: equiservis@equiservis.cz
http://www.equiservis.cz

ZÁSILKOVÝ PRODEJ Z BAREVNÉHO KATALOGU
Další prodejna: 
Chovatel-equiservis, Habrmanova 52, Plzeň - Slovany, T+F: 019/74 450 78

Výsledky
Loučeň 20.8. -ZM- 4l. (5) 1. Vašáková -

ARÉN (Ramiro), děti (4) 1. Vojtíšková - TÁJA
(Měník), dvouf. sk. 100/110 (30) 1. Šimoník -
ROMANTIK (Český Dvůr), -ZL- (22) 1. Kořínek -
VALIET (Jezbořice), -L- (8) 1. Šimoník - BETY
(Žabovřesky).

Milotice n.Bečvou 20.8. stupň. obt. do 100
děti + jun. (11) 1. Liďáková - BRENDA (Kubric-
ký), ostatní (16) 1. Hrušková - HERNA (Starý
mlýn Opava), dvouf. sk. 100/110 děti + jun (13)
1. Kysučanová - STELON (Kubrický), dvouf. sk.
110/120 děti + jun. (8) 1. Calábek - SOŇA (Henč-
lov), ostat. (25) 1. Eim - OSCAR (Tlumačov), -L-
(6) 1. Králíková - LORIETA (Milotice), 2. Eim -
VULKÁN (Tlumačov), 3. Doležalová - Q-III-16
(Troubky).

Brno-Žebětín 25.-27.8. -ZM- děti (3) 1. Klímo-
vá - OR (Pravlov), 4l. (16) 1. Straka - MANILA
(Hustopeče), -Z- (54) 1. Straka - TROPHY (Popi-
ce), -ZL- (34) 1. Straka - TROPHY (Popice), -Z-
(26) 1. Ondrášková - SALY (Eliot), -ZL- 1. Straka
- TROPHY (Popice), -L- (16) 1. Malich - BRIX
(Žabčice), -L- (16) 1. Černý - DENY (Grund

Žďár), -S- (13) 1. Kuba - LUCKY LUKE (Ken-
taur), 2. Černá - DANETA (Archat Brno), 3.
Smékal - IT’S ME (Smékal).

Humpolec 25.-27.8. Finále Zlaté podkovy
všestrannost -ZL- Soutěž nadějí (19) 1. Sukdo-
lák - PILGRIM (Korzár Humpolec), Bronzová
podkova (18) 1. Chvojka - GOYA (Stolany), -L-
(16) 1. Fiala - IDOOL (Leon Blatná), 2. Marková
- CLEMENTAIN (Remark), 3. Vrtek L. - DYNA-
STIE (H. Heřmanice), -S- Zlatá podkova (14) 1.
Vereš - PAMELA (H. Heřmanice), 2. Heidenre-
ich - BONY (Loštice), 3. Myška - KAPITOLA

(Měník), jednospřeží (5) 1. Barták ml. (Favory
Benice), dvojspřeží (J. Nesvačil st (Moravský
Krumlov), čtyřspřeží (3) 1. Z. Jirásek (Robou-
sy).

Hradec Králové 26.-27.8. -ZL- (18) 1. Ham-
plová - KASSPA (Starý Ples), -L- (32) 1. Gladi-
šová - JEREMETIEU (Gladiš), 2. Sojka -GALIA
(Hippo Topol), 3. Pourová - MONIKA (Jeřice), -
S- (21) 1. Málek - COURAGE (Málek), 2. Dole-
žal R. - RISKANT GRANO (Jezbořice), 3. Dole-
žal R. - QUELA-K (Bohdaneč), -ZL- (17) 1.
Kvardová - QUEBEC DUBLET (Seco Praha), -

Pronajmu menší used-
lost vhodnou pro chov
koní (cca 10 koní)
v okolí Prahy. Možnost
pozdějšího odkupu. 

Tel.: 0608 161 903

nocení však patři lo dvoučlenným
týmům,  mezi kterými byli nejlepší Bel-
gičané před dvěma družstvy z Holand-
ska a brněnským týmem.

Policisté závodili v uniformách svých
zemí a soutěž měla zcela specielní
prvky jako např.: průchod startovacími
boxy, procházení stanem ap. I závěreč-
ný parkur měl dvě části. Skokovou
a speciální, kde soutěžící navlékal
kroužky na obušek, vytlačoval pushba-
lový míč uličkou ap. Program odpoledne
doplnily i ukázky výcviku psů pro vyhle-
dávání výbušnin a narkotik a výcviku
policejních koní. Soutěže proběhly za
značného zájmu veřejnosti a jízní policie
tak udělala kus dobré prapagační práce.

DEKOR uhynul
Dne 30. srpna uhynul ve ve

Staré Roli na selhání srdce kůň
DEKOR.
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Dále nabízíme výcvik a ustájení koní ve stáji p. Jana Bubna - Vysoké Mýto

Prodejna 
jezdeckých potřeb 
HAPPY HORSE 
v Karlových Varech (areál
dostihového závodiště)
nabízí kompletní sortiment
jezdeckých potřeb. 
Zasíláme i na dobírku.
Otevřeno: 
pondělí - pátek 9.30 - 18.00
sobota           9.30 - 13.00

Naše adresa: Happy Horse, Jaroslava Haškovcová
kpt. Jaroše 29, 360 06 Karlovy Vary.

Tel.: do prodejny: 017/43 275
mobil: 0602 41 52 06, privat: 0468/58 52 95

I. Rosická mnohokrát
děkuje za půjčení koně
MARIA a LYNCH od
majitelů M. Balcara a
V. Hrnčiara dceř i
V. Rosické pro šampio-
nát dětí. Děkuji také
V. Mestenhauserovi,
H. Krejčíkové, J. Vaňho-
vi, M. Chýlemu, manže-
lům Škramlíkovým a
K. Malému za nabídku
jejich koní.

JEZDECKÉ A WESTERNOVÉ POT¤EBY
GALERIE A VETE·NICTVÍ

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

http//konmo.webjump.com

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

●● Prod. 6l. kl., o: Lopez, m: A1/1 po Cobalt, mohutná, temperamentní, skok. schopnosti, rodinné důvody, spě-
chá. Cena 40 000,-. Tel.: 0606 56 18 19.

●● Přijmeme ošetřovatele koní na VP v Praze. Prac doba dva víkendy v měsíci 7.00 - 17.30 a každý den (pra-
covní) 18.30 - 20.30 hodin. Mzda 4 000,- Kč. Tel.: 0603 33 51 33.

●● Ustájíme vašeho koně v Praze (blízko centra). Tel.: 0603 33 51 33.
●● Přijmeme k odchovu hříbata odstávčata i starší do nově otevřené hříbárny - 27 ha pastvin, 540 m nad

mořem, za obvyklé ceny. Tel.: 0603 33 51 33.
●● Prodám klisnu 6 let, o: Lampas A1/1, m: po 131 Blatec 1, po Diktant I, zapsaná v HPK ČT, výkonnost skok -

L-, mohutná hnědka s odznaky. Cena dohodou. Tel.: 040/63 03 402.
●● Prodám Avii pro přepravu 3 koní,dobrý stav,cena 40 000,- Kč. Tel.: 0603 87 99 80. 
●● Prodám hřebečka ČT, nar. 4/00 po Prinz Conde. Cena 20 000,- Kč. Tel.: 0602 88 73 61.
●● Prodám 5l. ČT kl. po 2247 Karneol jičinský, m: po 2364 Lówenmut, KVH 182, zaps. v HPK. Účast na

park.záv., persp., dobrá skokanka, bez zlozvyků. Tel.: 0505/566 786.
●● Prodám 8l. šimla ČT, o: Fruhesch, březí po Boston. Cena dohodou. Tel.: 0337/721 235

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

Masarykova 518/4a, 460 01 Liberec, 
tel.: 048/271 03 44, fax: 048/511 01 47.

Radotínská ulice 69, Praha 5
159 00 Velká Chuchle, tel.: 02/57 94 10 79 

Ostrovského 23, Praha 5
150 00 Smíchov, tel.: 02/51 56 15 83

Deset hodin pro Vás
Nová otvírací doba Po - Pá od 8.00 - 18.00

Nový model sedla NOVA 2000

CN

●● kompletní sortiment jezdeckých potřeb

L- (18) 1. Doležal R. - TANGO (Teplice), 2. Gla-
dišová - VIBRACE (Sobčice), 3. Gladišová -
KALKA (Gladiš), -S- (18) 1. Doležal R. - QUELA
-K (Bohdaneč), 2. Sojka - GALIA (Hippo Topol),
3. Málek -DUXA (Málek), -S+S- 1.Doležal R. -
QUELA-K (Bohdaneč), 2. Málek - DUVXA
(Málek), 3. Filip - MIJA (Nechanice).

Stará Role 26.-27.8. drezúra -Kür S- (7) 1.
Chelbergová - GREAT FEELING (Žižka Praha),
2. Čmolíková - MANGIA (St.Role), 3. Schenk -
PELEGRINO (SRN), -S 3- (9) 1. Schenk -
PELEGRINO (SRN), 2. Pelikánová - PAMÍR
(Pocínovice), 3. Hybnerová - ROMAN (St.Role),
-L 7- (6) 1. Marešová - DON GALANT (St.Role),
-IN I- (6) 1. Chelbergová - POZOR (Žižka), 2.
Koblížková - ARIE (Hlinovská), 3. Komenda -
PASTEL (Caballo), -Kür SG- (5) 1. Koblížková -
ARIE (Hlinovská), -JU 97- (9) 1. Schenk -
PELEGRINO (SRN), 2. Pelikánová - PAMÍR
(Pocínovice), -L 5- (13) 1. Koblížková - AURELI-
ÁN (Hlinovská), -Kür L- (10) 1. Čmolíková -
MANGIA (St.Role), -SG- (8) 1. Chelbergová -
POZOR (Žižka), 2. Komenda - PASTEL (Cabal-

lo), 3. Koblížková - ARIE (Hlinovská), -Kür IM I-
(5) 1. Komenda - PASTEL (Caballo), 2. Koblíž-
ková - ARIE (Hlinovská), 3. Fleischer - AMARE-
TO (SRN).

Stará Boleslav 26.8. -ZM- děti (9) 1. Fadr-
honcová - SATURNIN (Fapaso), 4.-5.l. (21) 1.
Dvořák - VOSTORG (Bříza), -Z- jezdci 1. rokem
(6) 1. Šmejkalová - PRAIRIE SPIRIT (Lysá),
dvouf. sk. 100/110 (35) 1. Jandourek - MER-
LYN (St.Boleslav), dvouf. sk. 100/110 (35) 1.
Kavková - BRANKO (St.Boleslav), dvouf. sk.
110/120 (35) 1. Jarolím - INTRA (Záryby).

Drásov 26.8. dvouf.sk. 100/110 (11) 1. Při-
byl - LEON (Belcredi), -ZL- (26) 1. Krepsa -
MAN (Bořitov), -L- (18) 1. Kupsa - MAN (Boři-
tov), 2. Tretera - ASTOR (Tretera), 3. Samcová -
SANTIAGO (Triniti), -S- (9) 1. Tretera - E.T.II
(Tretera), 2. Přibyl - VARPA (Drásov), 3. Honč -
MASCARELL (Fortuna).

Nechanice 26.8. drezúra -Z 2- (17) 1. Falta -
MONK, -L 2- (13) 1. Jeřábková - ARIADNA
(Havl.Brod), -L 3- (7) 1. Rosická - BESSY.

Straškov 26.8. -Z- (17) 1. Humlová - DIORA

(Preláta), -ZL- (10) 1. Havránková - GIULIO
(Brniště), -L- (5) 1. Pospíšil - HONNZA (Židovi-
ce).

Domažlice 26.-27.8. -Z- 1. Pěchouček -
QUEEN (Tachov), -ZL- 1. Pěchouček - QUEEN
(Tachov), -L- 1. Pěchouček - KEVIN L (Tachov),
-ZM- 1. Exnerová - HANIBAL (Svržno), -Z-
okr.přebor jun. 1. Čechová - MODŘINKA (Hlo-
hová), -Z- 1. Pěchouček - KEVIN (Tachov), -ZL-
1. Kohoutek - EXDON (Hostouň), -L- 1. Pěchou-
ček - KEVIN L (Tachov), 2. Kůst - GERT
(Domažlice), 3. Faina - SYMBOL (Vlkanov).

Hluboká nad Vltavou 26..-27.8. -Z- (11) 1.
Mayer - MONET (Čimelice), -dvouf.sk. 110/120
(20) 1. Zbořil - QUO VADIS (Třebonice), -L- (13)
1. Hanušová - WALI, 2. Mayer - MOON SANTA
(oba Čimelice), 3. Zbořil - LEANDROS (Třeboni-
ce), dvouf.sk. 100/110 (14) 1. Rosecká - ETOS
(Bechyně), -ZL- (13) 1. Papoušek K. - ALF
HRADIŠTĚ (Srnín), post.obt. do 120 (23) 1.
Papoušek J. - GOLD (Srnín), -S- (14) 1. Mayer -
KAMAZ (Čimelice), 2. Hradská - NAĎA (Chlapo-
nice), 3. Poláková - KASKÁD (Polák).

Plzeň 26.-27.8. dvouf.sk. 110/120 (35) 1.
Jindra - MANA KENTAUR (Sp.Poříčí), stupň.
obt. do 130 (34) 1. Vondráček - GRANT∞S
(Vondráček), -S- (32) 1. Šoupal - GRANNA
ARGENTINA (1 ŠPZ Pardubice), 2. Jindra -
COWLEY, 3. Jindra - RAMBELLA (Sp. Poříčí),
poker (7) 1. Jindra - SIRAH (Sp.Poříčí), stupň.
obt. do 120 (30) 1. Smaha - SHARON (Smaha),
-S- (25) 1. Motygin - PEREVAL (Lučkovice), 2.
Hadžia - NASSIR, 3. Hadžia - CORRADO-T
(Tarpan), -ST+ST-Cena Plzně (23 + 10) 1.
Doležal - FRESKA (Všemily), 2. Jindra - RAM-
BELLA, 3. Jindra - CONTENDER (Sp.Poříčí), 4.
Roubalová - CAPTAIn (Roubal), 5. Jindra -
SIRAH (Sp.Poříčí).

Brno-Líšeň 1.-3.9. -Z- (50) 1. Novák - BON
JOUR (Belcredi), dvouf.sk. 110/120 (40) 1.
Samcová - FREDERICK (Trinity), stupň. obt.
do 120 + žolík (26) 1. Žíla - SHARON (ČJK KV),

2. Skřivan - TAKOBERY CAC LEASING
(Manon), 3. Chýle - ROMMEL (Chýle), -L- (31)
1. Jindra - RAMBELLA, 2. Jindra - COWLEY
KENTAUR (Sp. Poříčí), 3. Samcová - SANTIA-
GO (Trinity), -S- (24) 1. Matějka - KAŠMIR
(Chomutov), 2. Vachutka - RAQUEL (Bohda-
neč), 3. Tretera - ASTOR (Tretera), skok
mohutnosti (9) 1. Skřivan - LABE JAMES CAC
LEASING (Manon), volba př. do 130 + žolík
(18) 1. Voksa - LYNCH (Tarpan), 2. Jindra -
RAMBELLA, 3. Jindra - MANA KENTAUR
(Sp.Poříčí), -ST- (20) 1. Jindra - COWLEY KEN-
TAUR (Sp.Poříčí), 2. Matějka - KAŠMÍR (Cho-
mutov), 3. Hatla - SAHIB KUBIŠTA (Měník), 4.
Skřivan - LABE JEFF LB TECH (Manon), 5.
Hatla - LATINUS (Měník).

Čejkovice 3.9. -Z- (19) 1. Straka - TROPHY
(Popice), -ZL- (16) 1.Straka -TROPHY (Popice),
čtyřspřeží (5) 1. Martinec (Čejkovice), dvoj-
spřeží (13) 1. Becha - (Malešovice), štafeta
dvojspřeží (6) 1. Becha (Malešovice) - Slavík
(Fiakr club Brno).


