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PROSTĚJOV

Na Trojském ostrově
se nevzdávají

Přestože povodňová apokalypsa na Trojském ost-
rově dosáhla skutečně nevídaných rozměrů, majitelé
obou částí jezdeckého střediska se nevzdávají.

Za pomoc naučí jezdit
Masivně se do úklidových prací i obnovy areálu

Jezdecké společnosti Císařský ostrov pustil majitel
nové haly a přilehlých sportovišť společnost IN EXPO
GROUP. Ihned jak bylo možné na Trojský ostrov
vstoupit, začal masivní úklid celého areálu a přede-
vším pak demontáž veškerých dřevěných obložení
a dřevěných částí galerií haly, které byly vodou zcela
zničeny. V této chvíli je hrubý úklid naplavenin již
téměř dokončen a začíná etapa obnovy jezdeckých
povrchů. Majitel společnosti J. Martinec sdělil JEZD-
CI, že prioritou je urychlené umožnění návratu všech
koní do stájí a tím i pochopitelně zajištění tréninko-
vých prostor. Podle odhadů bude areál společnosti IN
EXPO opětně zprovozněn v horizontu čtyř týdnů. Aby
veškeré snažení mělo jasný cíl, chtěla by jako důkaz
obnovy areálu uspořádat společnost IN EXPO v hale
na Trojském ostrově i podzimní halové závody.

Přestože společnost IN EXPO již nasadila do
práce mnoho pracovníků i zde by přivítali dobrovolné
pomocníky. Proto nás zástupci společnosti požádali
o zveřejnění informace, že každý kdo odpracuje v JK
Císařský ostrov jeden pracovní den, dostane po
obnově provozu jednu výcvikovou hodinu v jízdě na
koni zdarma.

Dobrovolníci mohou o podrobnosti požádat na tel.:
02/21877251 nebo 254 či po obnově provozu i přímo
na Trojském ostrově na tel.: 02/24325248.

Odplavené miliony
Zástupce TJ Žižka Praha J. Žižka se po prvním

šoku rozhodl také pokusit o znovuobnovení jezdecké-
ho areálu. Z původních budov přežila povodeň pouze
předválečná tribuna. Z nových staveb se zdá být
neporušena statika hlavních stájí, které jsou však
jinak zcela zničeny. Všechny ostatní objekty buď
odplavaly či je bude nutné zlikvidovat. Tzn. zmizela
stará i nová rozhodčí věž, dřevěné tribuny na opraco-
višti i hlavním kolbišti, uplaval veškerý překážkový
materiál. Zcela zničena je budova letních stájí, kance-
lářského zázemí TJ a údržbářského zázemí za hlavní
tribunou. Bohužel zcela odplaveny jsou povrchy opra-
covišť i drezurního obdélníku a pod nánosy zničujícího
bahna se ocitl i celý povrch travnatého kolbiště.

Pro potřeby ČSTV ke zmapování výše škod byly
náklady na uvedení do původního stavu odhadnuty
zástupci TJ na 28 500 000,- Kč.

V současné chvíli dochází k úklidu hlavních napla-
venin a vyklízení hlavních stájí. V prvé etapě chce
J. Žižka znovu zprovoznit alespoň část stájí a pocho-
pitelně alespoň malý kousek jezdeckého cvičiště tak,
aby se mohli i do stájí TJ Žižka Praha vrátit koně.
I zde přivítají jakoukoliv pomoc a v nejbližší chvíli
vědí, že budou vedle mnoha dalších věcí potřebovat
i vysoušeče zdiva. Pokud má kdokoliv ze čtenářů
Jezdce chuť a možnost pomoci, kontaktujte prosím
J. Žižku na tel.: 0602 549 877.

POVODŇOVÉ KONTO ČJF:
Česká jezdecká federace vypisuje sbírku na pomoc jezdeckým oddílům postiženým povodněmi. Příspěvky prosím zasí-

lejte na číslo účtu: 10006 - 17 32 702 - 504 /0600 GE Capital, Praha 6. Variabilní symbol: 2002 !!!!
Česká jezdecká federace přispěje částkou 100.000,- Kč.
Žádosti o pomoc adresujte na ČJF. Žádosti stejně jako v roce 1997 vyhodnotí likvidační komise ČJF.

Již 37. ročník Finále soutěží Zlaté podkovy se kona-
lo 23.-25. srpna tradičně v Humpolci. Že si město tak
dlouhé tradice patřičně váží je vidět, že i tentokrát se
uskutečnil tradiční průvod jezdců a koní městem
a slavnostní nástup na náměstí.

V soutěžích všestrannosti byla početně velmi vyrovna-
ná startovní pole. Soutěž nadějí - Cena Agrostroje Pelhři-
mov měla 18 startujících, Bronzová podkova - Cena
města Humpolce 16, Stříbrná podkova - Cena České
pojišťovny a.s. 17 a k vrcholu Zlaté podkově - Ceně Zem.
mechanizace Pipek a spol. se dostavilo 11 dvojic.

V prvých dvou soutěžích se slavila dvojnásobná
vítězství. Soutěž nadějí patřila J. Hatlovi (Kubišta -
Měník), který zvítězil na ELÁN 2 a druhý byl s KAR-
LOU, v Bronzové podkově se dvakrát radovala N. Jež-
ková z Jindřichova Hradce na koních DIEGO a KLAS.
Ve Stříbrné podkově putovalo prvenství do JK Poříčí
n.S. díky A. Plimlové na GINA 1.

Ve Zlaté podkově se po drezuře ujal vedení
K. Polák na HAMLE (JK Kocanda). Své prvenství si
udržel i po terénní zkoušce, kde obdržel jen drobnou
penalizaci za čas. Bohužel jeho naděje zmařil závěreč-
ný parkur a 12 tr. bodů jej odsunulo na 2. místo
a prvenství tak již téměř nečekaně připadlo po drezuře
až páté R. Dvořákové na BEATRICE z Cavalier Ryná-

Vítězkou finále Zlaté podkovy 2002 se stala R. Dvořáková na BEATRICE (Cavalier Rynárec) -foto běl-

rec. Třetí skončil P. Krejsa na QUINT (JK SzeŠ Lan-
škroun). Tři dvojice soutěž nedokončily.

V letošním finále byly obsazeny i všechny tři katego-
rie soutěží spřežení. Nejvíce se do Humpolce sjelo jed-
nospřeží (7), dvojspřeží bylo šest a čtyřspřeží čtyři.

Mezi jedničkami si dominantní postavení udržují
T. Barták ml. (Favory Benice) a J. Koníř (Stáj Koníř).
Tato dvě spřežení spolu podle očekávání svedla sou-
boj o prvenství. Nakonec byl o 7,4 bodu lepší T. Bar-
ták. Z větším odstupem byl za těmito dvěma spřežení-
mi J. Exnar z Havlíčkova Brodu.

Mezi dvojspřežími zahájil nejlépe J. Kohout (Denisa
Bratronice). V maratonu si vedl nejlépe M. Jirgala (Šin-
kvický dvůr), ale nakonec se z celkového prvenství
radoval M. Martinec z JK Čejkovice, který nejlépe zvlá-
dl parkur. J. Kohout byl druhý a M. Jirgala třetí.

Na start soutěže čtyřspřeží se vedle čtyřku tradič-
ně zapřahajících jezdců Z. Jiráska (JK Robousy) a
T. Bartáka st. (Favory Benice) postavil D. Hájek z JK
Perštejn a i J. Nesvačil (Šinkvický dvůr). Po drezuře
byli na čele Z. Jirásek a J. Nesvačil. J. Nesvačil měl
však potíže v maratonu, který nedokončil. Od zbylých
soutěžících se v té chvíli jasně oddělil Z. Jirásek. Ten
byl nejlepší i v parkuru a tak mu po zásluze patřilo
prvenství. Druhý skončil T. Barták st. a třetí D. Hájek.
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Cena Plzně patří k pilířům naší skokové sezóny.
Letos nechybělo mnoho a diváci i jezdci byli o tuto akci
ochuzeni. Dálniční obchvat Plzně, o kterém se již dlou-
ho a plameně diskutuje, se přeci jen postupně začíná
stávat skutečností. I když se naštěstí pozemkům jez-
deckého střediska Slavia VŠ Plzeň vyhne, v okolí kol-
biště vzniká rozsáhlé zázemí budoucí stavby. nechybě-
lo mnoho a staveniště by pohltilo i plochy kde při závo-
dech parkují nejen diváci, ale především přívěsy a pře-
pravníky koní. A tak byla ještě na počátku léta ve Slavii
nervozita, zda se některé stavební zábory podaří odsu-
nout až za termín Velké ceny Plzně. Nakonec se uká-
zala plzeňská pořadatelská loby mocnější a Velká
cena Plzně 2002 se mohla uskutečnit v plánovaném
termínu 31. 8. - 1. 9.

Sobotní program korunovala Cena společnosti
M. Schneider CZ -ST-, ke které nastoupilo 43 dvojic.
I na tomto počtu startujících je potěšitelně vidět, že
těžiště české skokové scény se přeci jen posouvá
směrem k obtížnějším úrovním. V sobotním úmorném
vedru se navíc dokázalo v Plzni 12 dvojic probojovat
do závěrečného rozeskakování. V něm byli tři dvojice
bez chyby a nejlepším časem zvítězil M. Šoupal (foto
vlevo) na GRANNA ARGENTINA (1. ŠPZ Pardubice)
před Z. Žílou - GRAF CZECH (Mustang s.r.o.) a
D. Fialkou - DIVER OIL TEAM (Supreme).

Tentokrát pořadatelé nevypsali žádnou soutěž pro
večerní skákání. Je pravda, že po několik posledních
sezón byl večerní program pronásledován buď nepřízní
počasí nebo nezájmem startujících. Pořadatelé byli
tentokrát připraveni při eventuelním zájmu narychlo

Malé mistrovství v Plzni

rozpis závodů o večerní skákání doplnit, ale odpolední
vedro vzalo všem soutěžícím zájem o večerní pokračo-
vání. A právě letos by si krásný sobotní večer nějakou
sportovní show skutečně zasluhoval. Studená fronta
však již o sobě dávala vědět a v průběhu noci nastala
dramatická změna počasí. Ta byla provázena souvis-
lým deštěm, ale především prudkým poklesem teploty.

Naštěstí je povrch plzeňského kolbiště proti rozma-
rům počasí velmi kvalitně vybaven a přes velké množ-
ství vody byl stále pevný a v průběhu ustávání srážek
rychle osychal. Pro obě vyvrcholení závodů Malou
i Velkou cenu Plzně tak byly nakonec velmi slušné
podmínky.

Malá cena Plzně (-S- + finále pro deset nejlepších
zkrácené -ST-) přivábila na start 43 dvojic. Do druhého
kola postupovali jen ti, kteří absolvovali s nulou
a i mezi nimi rozhodoval čas. Před branami finále
nakonec zůstalo šest dvojic s bezchybným výsledkem
z -S-. Ve finále nulu zopakovalo dalších pět koní. Jedi-
ný J. Jindra (Sp. Poříčí) v sedle obou svých svěřenců
CONTENDER NAXOS a ATOM SCHNEIDER a tak
bylo spravedlivé, že právě on, v sedle prvního, dosáhl
na metu nejvyšší. Na dalších místech skončili M. Šou-
pal - ČARAS (1. ŠPZ Pardubice), J. Hruška - LORIE-
TA (Opava Kateřinky), opět J. Jindra a pátý byl
K. Papoušek s AMARCORD GLADIŠ (JO Srnín).

Přes velmi kvalitní závod však všichni netrpělivě
čekali na Velkou cenu. Ta měla letos vedle zařazení
do seriálu závodů Českého poháru i lákadlo ve velko-
rysé dotaci 100 000,- Kč. I proto se do Plzně k nejtěžší
soutěži dostavilo 28 dvojic. Potěšující je , že přes tento
počet neviděli diváci vysloveně špatné výkony a drtivá
většina startujících absolvovala kurs velmi slušně.
Ještě 23. umístěný J. Hruška (CALETTA AUTO
SITTA) absolvoval parkur jen se třemi chybami.

Devět jezdců v průběhu základního kursu nechybo-
valo. Dva z nich od rozeskakování dělila jen penaliza-
ce za čas (D. Fialka - LARCON OIL TEAM a P. Perní-
ček - AMAR). Všech zbylých sedm rozeskakujících se
udělalo z Velké ceny Plzně 2002 strhující podívanou.
Nejlépe si vedl obhájce loňského vítězství P. Doležal
i když ne v sedle loňského vítěze ROCK’A’ROLLA (8
tr. bodů v základním kole), ale v sedle LE CORDIAL S.
S tím absolvoval nejprve zcela přesvědčivě základní
kurs a po té rutinovaně a jistě i rozeskakování, ve kte-
rém na druhého umístěného Z. Žílu (GRAF CZECH)
z Havířova „nahnal“ téměř šest sekund. Třetí skončil
po dvou velmi dobrých výkonech R. Drahota s ANDOLPH
WEPOL z Hořovic (foto nahoře). Tito tři jezdci absolvo-
vali i rozeskakování s nulou. Zbylí čtyři chybovali
pouze jednou a seřadili se podle času v pořadí
K. Lamich - CREDIT (Opava Kateřinky), M. Šoupal -
GRANNA ARGENTINA (1. ŠPZ Pardubice), M. Málek
- COURAGE (Málek) a Z. Žíla - GOMERA (Mustang
s.r.o.). Tím, že se v Plzni představila téměř úplně celá
česká špička (s výjimkou J. Pecháčka, který měl povin-
nosti na dětském šampionátu a A. Opatrného, který
startoval ve Švýcarsku), stala se z Velké ceny Plzně
nejen velmi podařená generálka na české CSIO, ale
pro P. Doležala to byla i malá náhrada za zmeškaný
národní šampionát.

Na kolbišti v Páterově v Bělé p. B. ve dnech 23.-25.
srpna uspořádaly společnosti J. Šafr Moto-auto, Tar-
pan Odolena Voda a JK Vacek závody, které vyvrcho-
lily nedělní prémiovanou souitěží -T- Cena Lynche.
Nedělní soutěži však předcházelo sobotní -ST-.
K němu nastoupila dvanáctka koní. Nakonec se mezi
nimi nanašel přemožitel koní J. Pecháčka, který
s VENEUREM i PAPAYOU absolvoval čistě. I třetí
a čtvrté místo patřilo jednomu jezdci, kterým byla M.
Lasabová s FORS GEDOS a BALETKOU (oba 4).

Na programu obou dní byly i soutěže -S-. Sobotní
na čas vyhrál J. Chýle na DUBIRA (Chýle). Nedělní
klasické -S- mělo na startu 46 dvojic. V rozeskakování
13 koní si nejlépe vedl L. Jandourek na OLZA před T.
Navrátilem s GRAN ’S a ACADEMIC EQUISTRO
(Vondráček - Albertovec). A pak již byli všichni zvědavi
na -T-. Přes konkurenci do Českého poháru započítá-
vané Ceny zámku Belcredi se na kolbišti v Páterově
sešlo 14 koní. Nechyběl ani současný jezdec číslo

P. Doležal zvítězil v Páterově s ROCK’A’ROLL. Velmi dobře (4 tr. body - 4. místo) absolvoval i v sedle bělky QUEN-
TA EQUISTRO. Ta se však do stájí ve Svinčicích již nevrátila. Její cesta směřovala do nového místa působení na
severní Moravě. Od stáje Bost ji totiž zakoupil I. Višinka a v budoucnu budeme v jejím sedle vídat B. Višinkovou.

Skvělý ROCK’A’ROLL
jedna centrální ligy Světového poháru „domácí“ P.
Doležal na ROCK’A’ROLL (JK Vacek) a QUENTA
EQUISTRO, J. Pecháček na VENEUR a PAPAYA, Z.
Zelinková s CANTUS T i CORADO T či R. Chelberg
na FRESKA a LE CORDIAL S. Řada dvojic zde absol-
vovala dobře své -T- premiéry jako např. T. Tesárek
na ANNIE, H. Müllerová - LATINUS či T. Navrátil -
GRANT’S (všichni 8tr. bodů).

Trojice jezdců dokázala překonat základní kolo
s nulou. Prvním byl M. Vítek na LORD (Bradáčův Dvůr)
a dále pak J. Pecháček na suverénním VENEUR a P.
Doležal na výborně vypadajícím ROCK’A ’ROLL.
V rozeskakování udělal LORD chybu. J. Pecháček jel
velmi dobře a rychle, ale P. Doležal jel také dobře, ale
ještě rychleji. Vítězství tedy zůstalo doma a diváci
mohli být velmi spokojeni. Spokojen byl však i P. Dole-
žal, který potvrdil, že pro ROCK’A’ROLLA je závěr
sezóny vždy lepší jak začátek, kdy plní především své
plemenné povinnosti.
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Šampionátová klání roku 2002 se chýlí ke konci.
Jedním z posledních bylo skokové a drezurní mistrov-
ství dětí, které se konalo poslední prázdninový víkend
v Hradci Králové. I dětské mistrovství ve skocích bylo
letos ve sportovně technických podmínkách sjednoce-
no s šampionáty všech ostatních věkových kategorií
a dětské jezdce čekala tři kola. Prvním kolem bylo
honební -ZL-, druhým klasické -ZL- a pro nejlepších
dvacet pak závěrečné klasické -L-. Zrušena byla letos
kombinovaná soutěž drezura - skok, protože byla ČJF
přijata teze, že v dnešním sportu dochází ke speciali-
zaci již v raném věku jezdců. I tak se však alespoň
jedna jezdkyně K. Mestenhauserová zúčastnila obou
mistrovských disciplin.

I letošní šampionát ukázal jasnou feminizaci jezdec-
kého sportu. V drezuře byly mezi osmi startujícími
pouze dívky, ve skocích soutěžili s 22 jezdkyněmi
pouze čtyři chlapci. I proto není divu, že všechny
medailové pozice si nakonec odnesly jezdkyně.

V drezuře čekala na osm dvojic dvoukolová soutěž
-L-. Již v zahajovací soutěži se jako favoritka předved-
la K. Hrdličková na LALIQUE (stáj Hlinovská), která
pak zvítězila i v mistrovské soutěži. Další medaile si
v nedělním dešti vybojovaly M. Habásková na ROU-
BÍČEK (Ronex s.r.o.) a J. Jirsová na CORADO (Jirso-
vá).

Skokovým soutěžím předcházelo stylové zahajovací
skákání, které hodnotila moravská trojice P. Hirka,
V. Hruška a Z. Fialka. Ze dvou oddělení vyšly nejlépe
jezdkyně Nováčková na ATLANTA (JS Nováček) a
K. Štochlová - TUNIKA (JS Hejdov). Své jezdecké kva-
lity potvrdila K. Štochlová s TUNIKOU i v mistrovské
soutěži, kdy se již po prvním kole ujala vedení a po
následujících dvou bezchybných jízdách se stala letoš-
ní mistryní ČR ve skoku dětí.

Na stříbrné pozici skončila D. Turková - KALIF (Stáj
Falko). K radosti domácích P. Pejřilová na PELINA
z Hradeckého jezdeckého klubu přidala k letošní stříbr-
né medaili ve všestrannosti i bronzovou ve skákání.
Bramborová příčka pak připadla přeci jen zástupci
chlapců M. Škutovi na DEKORT (Prosper Horse
Ranch Čeladná).

MČR dětí v Hradci
Program osmého ročníku Ceny zámku Belcredi byl

skutečně nabitý. Závody začaly v pátek 23. 5. ve
13.00 hod zahajovacími soutěžemi -Z-a dvouf. skáká-
ním 110/120 a obě se musely pro velký počet účast-
níků dělit.

Další den se začínalo už v 9.00 hodin ráno Cenou
firmy FRESTA s.r.o. (stupňovanou obtížností do 120)
a na prvních dvou místech se umístil po bezchybných
výkonech L. Váňa na koních ALBERTOVEC DICHITA
a ORION 4 (JK Sloupnice). Další soutěž sportovního
dne byla Cena firmy Arcus - Parkur st. -ZL- a jednalo
se o finále seriálu závodů v kategorii B. Na startu se
sešlo celkem 25 dvojic a v této soutěži mělo zastou-
pení i Slovensko, které zde bylo prezentováno
B. Chudybou na koních ENYA a ZIZERTA. Zvítězila
M. Podsedníková na koní LANY startující za JK Very
Brno. Cena firmy AB Auto Brno, honební -L- přilákala
na start 53 startovních dvojic. Nejlépe si vedl J. Kincl
na koni AC ATOM (TJ JO Horymas Horní Město)
který za sebou nechal se třísekundovým odstupem
R. Drahotu - JAZA (JS Opatrný Hořovice). Předpo-
slední soutěží dne byla Cena společnosti FALTON -
parkur stupně -S-, ve kterém změřilo své síly 60 spor-
tovních dvojic. V rozeskakování se sešlo 22 nejlep-

Cena zámku Belcredi

V neděli 25. srpna se v Zemském hřebčinci v Písku slavilo 100 let od založení této instituce. Pro oslavu připravili
písečtí, ve spolupráci s moravskými kolegy z Tlumačova, pestrý téměř čtyřhodinový hipologický program. Nechybě-
la v něm ani čtverylka šestnácti koní, či předvedení koní v zemědělských zápřežích. Hipologické odpoledne se do
Písku vrátilo téměř po dvaceti letech a je to jistě i zásluhou staronového ředitele J. Šilhy. -foto neu-

Pohár do finále
V Plzni se poslední prázdninový víkend jelo předpo-

slední kvalifikační kolo 1. ročníku Českého skokového
poháru. Nyní již čeká všechny zájemce o finále již jen
poslední kvalifikace. Ta proběhne v místě konání
samotného finále ve dnech 4.-6. října v Opavě. Proto-
že jsou bodové rozdíly na čele kvalifikace poměrně
malé, dá se předpokládat o poslední kvalifikační klání
velký zájem. Atraktivitu slibuje i závěrečné finále čtyř
nejlepších podle modelu mistrovství světa se střídáním
koní. V současnosti mají ke čtyřem prvním pozicím nej-
blíže tito jezdci: A. Opatrný (74 bodů), J. Hruška (63),
J. Kubrický (62), J. Jindra (58), Z. Žíla (57), K. Lamich
(52), V. Tretera (48), R. Drahota (46), P. Doležal (45) a
M. Šoupal (44).

ších a mezi nimi se našlo 8, kteří překonali nástrahy
rozeskakování bez chyb. První skončil A. Opatrný na
CRAZY LOVE (JS Opatrný Hořovice) před P. Humplí-
kem na MANDY Oil Team (JK Opava Kateřinky). Na
třetím, čtvrtém a pátém místě se umístil Z. Žíla na
GOMERA, FARADAY a Graf CZECH startující za Stáj
Mustang. Vrcholem dne byla Cena společnosti
VOLVO - skok mohutnosti, kde se sešlo 6 dvojic.
Skončilo se na 183 cm, které bezchybně překonal
pouze A. Opatrný na koni CLASSIC LADY. Po závě-
rečném dekorování a čestném kole se bedna na přání
Aleše Opatrného zvýšila na úctyhodných 196 cm.
K výzvě se přidal i J. Papoušek a na druhý pokus oba
tuto výšku překonali. Jejich snahu ocenil i pořadatel
a oba obdrželi krásné věcné ceny

Neděle začala fotbalovým utkáním JS Belcredi
x zbytek světa a po odehraných 2*30 minutách skončil
zápas nerozhodně 4:4. Rozhodly penalty ve prospěch
domácího družstva. Zahajovací soutěží nedělního
odpoledne byla Cena společnosti Gold Company -
volba překážek do 130 cm se žolíkem 140 cm. Nejlep-
ší kurs zvolil P. Humplík na MANDY Oil Team, který si
zajistil prvenství. ARCUS CUP 2002 vyvrcholil svým
druhým finálem v kategorii A. Parkur st. -S- prověřil 11

dvojic a nejlépe si vedl opět
A. Opatrný, který obsadil první
místo s DANCE AND JUMP
a třetí místo - SURRENDER 2.
Mezi něj se vklínil pouze
Z. Toth na koni MYSCHELLE
DE LA BRYERE.

Poslední a nejočekávanější
soutěží dne byla Cena zámku
Belcredi s finanční dotaci
80.000,-, které se zúčastnilo
34 dvojic. První kolo překonalo
čistě šest dvojic a druhé tři.
Čistá ve zkráceném -T- byla
L. Poláková na koni RAINBOW
STAR, která však bohužel pro
velké bodové zatížení z první-
ho kola (13,25) skončila na
celkovém 12 místě. Druhý čistý
výkon předvedl A. Opatrný
s CRAZY LOVE. Bohužel i on
byl zatížen z prvního kola (9)
a tak tato dvojice obsadila
7. místo. Závěr startovní listiny

patřil bezchybným z prvního kola. Mezi nimi jediný
zopakoval nulu K. Lamich (foto) na CREDIT, který si
tímto výkonem zajistil první místo. Druhý skončil J.
Papoušek na GEMINI-T (0+4) a třetí J. Jindra
s ATOM Schneider (0,75+4,50).

Celý program závodů byl korunován tím, že výtěžek
ze vstupného ve výši 8.000,- Kč byl věnován na
povodňové konto ČJF.

Vítězství při CSI-B
Giubiasco

Náš nejlepší skokový jezdec A. Opatr-
ný obdržel při CSIO Bratislava od švý-
carského pořadatele pozvání na
CSI B Giubiasco. Podle neoficielní zprá-
vy proměnil nabídnutou šanci na 100%
a ve Velké ceně se SILVIO po rozeska-
kování zvítězil.

Robert v Moskvě
Neúnavný R. Chelberg se ve dnech 29.8.-1.9.

zúčastnil CSI-W v Moskvě. K soutěžím si do Ruska
odvezl nejen AKTIVA, ale i BEACH GIRL. S touto
klisnou také startoval v prvním vrcholu závodů skoku
do 150 cm, který byl započítáván do kvalifikace
centrální evropské ligy. R. Chelberg nastoupil do
této soutěže právě s BEACH GIRL a soutěž dokon-
čil se dvěma chybami. Mezi 29 startujícími skončil
na 14. místě, když se devíti jezdcům podařilo probo-
jovat do rozeskakování. I tak však připsal na své
konto dalších pět bodů do Světového poháru. Proto-
že bodoval v sedle BEACH GIRL může se v jejím
sedle objevit i při případném startu v lasvegaském
finále.

Druhým vrcholem závodů byla velká cena Moskvy
do 160 cm. Zde se R. Chelberg prezentoval v sedle
AKTIVA a dokončil také se dvěma chybami. I zde
skončil ve středu startovního pole, když se šesti dvo-
jicím podařilo probojovat do rozeskakování. Zvítězil
norský jezdec G. Gilliksen.

R. Chelberg vyjádřil pochvalu ruským organizáto-
rům. Podle jeho mínění se obtížnost soutěží oproti
loňsku ztížila a chybovali i jezdci světového věhlasu
jako W. Meliger či H. Weinberg. Velké zlepšení
zaznamenali i domácí jezdci.
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kalendáfi

12.-15.9. Poděbrady CSIO PREM.
13.-15.9. Bolehošť MČR A/1,2,4
13.-15.9. Loštice Z-L, CN/Z-L
13.-15.9. Dvoreček CN/Z-L
14.9. Černý les ZM-L
14.9. Dražka Z-L
14.9. Tlustice Z-L
14.9. Nymburk - Komárno Z-L
14.9. Nymburk - Hořátev Z-S
14.9. Zálší Z-L
14.9. Hlinky Z-L
14.9. Vrchovany ZM-L
14.9. Letohrad ZM-L
14.9. Slavkov u Brna drez. Z-S
14.9. Litovel Z-L
14.-15.9. Jemčina ZM-S
15.9. Hlinky pony S+D
15.9. Přední Kopanina drez. L-TT
15.9. Boskovice ZM-L
15.9. Olšany drez. Z-S
15.9. Mažice drez. Z-S
15.9. Karviná L-ST
18.9. Mělník pony S+D
19.9. Mělník Z-ZL
20.-22.9. Dolní Bukovsko CN/Z-L
20.-22.9. Ostrava - St.Bělá Z-S
21.-22.9. Přední Lhota Z-ZL, A/1,2
21.-22.9. Stará Role Z-S
21.-22.9. Němčovice ZM-S
21.-22.9. Hořice ZL-S
21.-22.9. Praha - Trojský ostrov

L-ST přeloženo do St. Boleslavi
21.9. Měník-hala voltiž
21.9. Řitka ZM-L
21.9. Měšice Z-L
21.9. Kaničky Z-L
21.9. Louny Z-L
21.9. Kladruby n.L. drez. Z-T
21.9. Brno - Veveří Z-S
21.9. Horní Heřmanice ZM-L
21.9. Kamenice n.L. Z-S
22.9. Brno - Soběšice drez. Z-ST
25.9. Koldín Z-L
27.-29.9. Karlovy Vary CCI*
28.9. Praha drez. zrušeno
28.9. Přední Kopanina drez. L-TT
28.9. Stará Boleslav Z-L
28.9. Holubice drez. Z-S
28.9. Husinec Z-L
28.9. Děčín Z-L
28.9. Liberec ZM-L
28.9. Brozany ZL-S
28.9. Brno-Žebětín ZM-L
28.9. Olšany ZL-S
28.-29.9. Kolín Z-ST
29.9. Praha - Modřany zrušeno
29.9. Vysoká n.L. drez. Z-S
29.9. Hodonín ZM-L
2.10. Mělník Z-ZL
4.-6.10. Hradec Králové pony S+D
5.-6.10. Most Z-S
5.-6.10. Opava Kateřinky Z-ST
5.-6.10. Frenštát p.R. MČR voltiž
5.10. Čakovičky drez. Z-S
5.10. Stará Role Z, drez. L-S
5.10. Koldín ZM-L
5.10. Brno-Soběšice Z-S
5.10. Šumperk Z-L
5.10. Havlíčkův Brod drez. Z-T
6.10. Kutná Hora Z-L
6.10. Poděbrady Z-L

Drezurní KMK 
pro pětileté

V sobotu 31. 8. a neděli 1.9. se konalo na kolbišti
v Mariánských Lázních letošní drezurní finále KMK
pětiletých a šestiletých koní. Pořadatelé z Jezdecké
společnosti Mariánské Lázně měli areál jako vždy per-
fektně připraven a navíc byli i plni pořadatelské aktivity
po zrušení CDI***. To vše se odrazilo na spokojenosti
jezdců i rozhodčích a pořadatelé sklízeli pouze chválu.

V rozhodčím sboru zasedl J. Holcbecher (hlavní)
a společně s ním J. Schütz a J. Geissler ze Saska.
O zhodnocení dojmů z úrovně našich nejlepších pětile-
tých a šestiletých drezúristů jsme požádali právě
J. Hocbechera: I když úroveň šestiletých je dobrá
a na čele hodnocení se ocitla po loňských úspěších
opět TEREZA R. Carvy (JK Hlinovská Praha) a na dru-
hém místě pak oba koně L. Marešové PLESANT
a HEIDE (Iluze Makotřasy), výrazně nás oslovili přede-
vším pětiletí. Dvojnásobné prvenství patřilo koním
H. Pelikánové (Hájek Kocourkov) SAMANTA 6 a FLO-
RESTA, kteří předvádějí skutečně velmi elegantní
a uvolněný pohyb. Pochvalu zasluhuje i rutinovaná
jezdkyně a rozhodně není náhodou, že právě její dva
koně byli hodnoceni nejvýše. I třetí umístěná ELIPSA
D’VIE V. Čmolíka je špičkovým koněm slibujícím vel-
kou budoucnost.„

Dodejme již jen původy vítězných koní: 5 letí -
SAMANTA č.t. (Sion - Tin Roca po Tin Rocco), FLO-
RESTA č.t. (Florestan I - Avenue po Affekt), ELIPSA
D’VIE tepl. (Carol - Waldfürstein po Waldfürst), 6 letí
TEREZA č.t. (Taarlo Kubišta - Taseka po Tasak), PLE-
SANT trak. (Sapros 36 - Prochlada po Chokkej),
HEIDE č.t. (Landruf - 377 Furioso VI po Furioso VI).

KMK před finále
Posledním kvalifikačním závodem před skokovým

finále KMK (Písek 6.-8. září) byly soutěže ve Všemi-
lech, které se konaly 24.-25. srpna. Letos již podruhé
se povedl hattrick P. Doležalovi, který zvítězil mezi
4letými na LICORI (Bost Equistro), mezi 5l. na COR-
SAR (Doležal) a mezi 6l. na FELICITAS (Bost Equist-
ro). Následné skokové soutěže vyvrcholily skokem
úrovně -S- kde zvítězil Veselovský na MARCO POLO
(Veselovský).

Šestka pro Lanaken
Ve dnech 26.-29. září se v belgickém Lanaken koná

další kolo chovatelského šampionátu světa. Z ČR
putovala do hřebčína Zengersheide L. Melchiora při-
hláška pětiletých koní ROY BOY, MGT HILTON, LE
PATRON, šestiletých LOTUS a AMOR 4 a sedmileté-
ho FARADAYE. Kolik divokých karet nakonec pořada-
tel pro ČR uvolní se dozvíme během následujících dní.

V sobotu a neděli 23. - 24. srpna se v nově vznikajícím středisku ve Všeticích konaly první jezdecké závody. Pořa-
datelé z JK Všetice mají ambice založit tradici jezdeckých závodů a mají smělé plány při dalším budování středis-
ka, které má nyní ve stájích téměř 30 koní. Na místě prvních závodů vznikne pískové kolbiště i opracoviště. Trené-
rem a jezdcem je v současnosti P. Perníček, který v sedle AMARA dosahuje velmi dobrých výkonů i v nejtěžších
soutěžích. Z těchto stájí je i oblastní mistryně mladších juniorů Z. Líkařová (foto), která byla i na domácím kolbišti
velmi úspěšná. V soutěži J.T.C. a.s. skončila spolu s R. Šafratou (CORADO) ex equo na 1. místě po překonání
190 cm. Hlavním motorem JK Všetice je V. Malák a jeho pravá ruka M. Švadláková. Vyvrcholením závodů byl
okresní přebor dospělých Cena firmy Reval, ve kterém zvítězil R. Šafrata na CORADO.

● TJ Orion Praha oznamuje, že v důsledku zatope-
ní celého areálu odvolává drezurní závody, které byly
plánovány na 29.9. 2002

● TJ Žižka Praha oznamuje, že pořádá Mistrovství
hl. m. Prahy ve skoku - pony, senioři v redukovaném
rozsahu se změnou místa konání. Závody se konají  ve
Staré Boleslavi v Hluchově. Soutěže: dvouf. skákání
120/130, S, ST. Účast na závodech bude příspěvkem
k odstranění škod způsobených povodní na Trojském
ostrově. Drezurní závody plánované na 28. 9. se ruší.

● JO Blaťák Mažice oznamuje nový termín jezdec-
kých závodů v drezuře - 15. 9. - začátek v 10.00 hodin.

Na spřežení do Bolehošti
JK Bohuslavice n.M. a SK Sokol Lipiny zvou všech-

ny zájemce o sport spřežení na Mistrovství ČR v jízdě
spřežení, které se koná ve dnech 13.-15. září v Bole-
hošti - Lipinách. Bližší informace najdou zájemci na
www.volny.cz/lipiny

Memoriál M. Valové
Za účasti jezdců SRN se 24.-25. srpna konal ve Staré

Roli u Karlových Varů 2. ročník drezurního Memoriálu
MUDr. M. Valové. Na programu bylo celkově 12 drezur-
ních soutěží až té nejvyšší úrovně. V soutěžích -L- a -S-
dominovala M. Vaňhová na FABIA 19 (JK Troja Praha),
která všechny čtyři starty proměnila ve vítězství. V úrov-
ních IM II a GP byli podle očekávání nejlepší němečtí
jezdci, kterým však stačila Š. Koblížková, která se umís-
tila na druhém místě jak v IM II tak v Kür GP za nejlep-
ším jezdcem T. Marcem na FOREST GUMP ze SRN.

Nominace na CSIO
České CSIO je za dveřmi a tak je i jasno kdo bude

ČR na mezinárodním vrcholu skokové sezóny 2002 ČR
reprezentovat. Pořadatelská země má 18 startovních
pozic a pozvání k reprezentaci přijali tito jezdci: A. Opa-
trný, P. Doležal, M. Matějka, M. Šoupal, J. Pecháček
(z této pětice bude sestavovat Z. Goščík náš tým pro
Pohár národů), J. Kubrický, Z. Fialka, Z. Žíla, V. Tretera,
T. Bajnar, R. Drahota, J. Opatrná, J. Hruška, P. Kuba,
K. Lamich, M. Vítek, V. Macánová, M. Málek a J. Ditl.

Ze zahraničí obdržela ČJF jmenovité přihlášky od
Rakouska, Švédska, Německa, Belgie, Polska, Egypta,
Maďarska a Itálie pro soutěž týmů (včetně ČR devět náro-
dů) a startující doplní jednotlivci Nového Zélandu a USA.

Voltiž před Jerez
Již za několik dní se rozeběhnou Jezdecké světové

hry ve španělském Jerez de la Frontera (10.-22. září).
Česká republika bude přítomna díky voltižním jezdcům.
Reprezentační nominace určila k účasti v nejvyšší sou-
těži světa tyto jezdce: jednotlivci - muži - J. Dujíček,
P. Eim, D. Jablonský, L. Klouda, jednotlivci - ženy -
M. Grůzová, J. Wolfová, D. Trčková, D. Truchlyová,
skupina - L. Klouda, P. Eim, J. Dujíček, K. Králová,
K. Vlková, A. Eimová, N. Kouřilová, M. Urbanová,
K. Horáčková. Koně FARMON, CATALIN IV (oba TJ
Voltiž Tlumačov), ESKADRA (TJ Lucky Drásov), BRO-
KÁT (PWRC Sviadnov) a NICOL (TJ Slovan Frenštát).
Lonžéři: P. Neprašová, P. Cinerová, J. Valštýn, trenér
O. Zdařil, vedoucím výpravy je J. Golembiovský. Celá
výprava se sešla v Tlumačově, odkud byl odjezd 5. září
ráno.

Těšte se na výstavu
Pořadatelé výstavy v Lysé nad Labem Kůň 2002,

jejíž se letos koná již devátý ročník, oznamují všem
divákům a vystavovatelům, že přes záplavové potíže
v administrativním centru  společnosti IN EXPO GROUP
ve Zlatnické ulici v Praze 1, probíhají všechny přípravy
na výstavu normálně. I když bylo v závěru léta obtížné
s kancelářemi na okraji záplavové oblasti komunikovat,
průběh přípravných prací to téměř neovlivnilo.



Ve finále 
bez SRN

Finále letošního ročníku Samsung
Nations Cup Series proběhlo 24. srpna
a hostil je v rámci CSI-A (+CDI***
a CAI-A/4) německý Donaueschingen.
Pochopitelně vedle prestižní finálové
soutěže nejlepších skokových družstev
světa probíhaly i další skokové, drezurní
a zápřahové soutěže a Donaueschin-
gen si svým stále narůstajícím a kvalit-
nějším programem získává značnou
světovou proslulost. K té přispívají i vel-
korysé dotace a letošní finále Samsung
Nations Cup Series bylo dotováno
300 000,- CHF z nichž vítěznému týmu
připadlo 100 000,- CHF.

Prvním vrcholem skokové části závo-
dů byla kvalifikace na nedělní Velkou
cenu Fürstenberg Cup, ke které nastou-
pil i KRIS v. Schyndel v sedle s P. Ray-
makersem. Po velmi dobrém výkonu
splnil KRIS kvalifikační podmínky hned
napoprvé a umístil se na 5. místě spo-
lečně s L. Niebergem na ADLANTUS.
Z vítězství se radoval E. Levallois na
DIAMANT DE SEMILLY před
L. Howard na PRIOBERT DE KALVARIE.

Ke dvoukolovému finále národních
týmů se do Donaueschingenu dostavilo
osm týmů (Německo, Holandsko, Švéd-
sko, USA, Švýcarsko, Francie , Belgie
a Itálie). O největší překvapení soutěže
se postarali Němci. Jako první z týmu
nastoupil letošní vítěz finále Světo-
vého poháru Otto Becker na
DOBEL’S CENTO. Svoji úlohu, dodat
družstvu potřebnou j istotu, splnil
a absolvoval s nulou. Hned druhý
německý jezdec S. von Rönne (CHAR-
LOTTENHOF’S CHANDRA) však veš-
kerý týmový klid opět ztratil, protože
parkur, po karambolu na trojskoku,
nedokončil. Navíc CHANDRA z parkuru
odkulhala a tak bylo jasné, že ve dru-
hém kole bude SRN o třech. Třetí
v pořadí M. Michaels-Beerbaum na
SHUTTERFLY se však také hrozivě
nedařilo a výsledek 23 tr. bodů již
odsouval SRN definitivně do zadních
řad. Totální zkázu však překvapivě
dokončil finišmen L. Beerbaum. Jezdec,
který nemívá výpadky a navíc na zkuše-
né GLADDYS S, chyboval hned čtyři-
krát. Po parkuru se na opracovišti ještě
k tomu hovořilo i o zdravotních problé-
mech GLADDYS. První kolo skončilo
pro SRN výsledkem 39 tr. bodů. Nejen,
že tak Německo skončilo v prvém kole
o více než 20 bodů poslední, ale ke dru-
hému kolu již nakonec ani nenastoupilo.

Soutěž tak dostala svoji senzaci,
umocněnou tím, že ostatní
celky proplouvaly úskalím
kursu poměrně dobře. Nej-
lépe si vedli Italové. Čtyřka
B. Chimirri (LAND-
KNECHT), J. Smit (JAMI-
RO), V. Chimirri (DEFI
PLATIERE), G. Govoni
(LORO PIANA HAVINIA)
dokázala prvé kolo absol-
vovat jen s jednou chybou,
která se škrtala a k této
nule přidali italští jezdci již
jen 4 tr. body. Vítězství se
tak tentokrát putuje na
apeninský poloostrov.
Druhá skončila se součtem
12 bodů Belgie, které však
musel pro druhou příčku
pomoci součet časů. Třetí
Francie měla rovněž
12 bodů a dále se týmy
seřadily v pořadí: Švýcar-
sko (16), USA (21), Švéd-
sko (24) a Holandsko (74).

O tom jaké dokáží dneš-
ní veterinárně-rehabilitační
a lékařské možnosti zázra-
ky svědčí skutečnost, že již
necelých 24 hodin poté
byla GLADDYS S L. Beer-
bauma opět v pohodě
a s kursem Velké ceny
Prinz Karl zu Fürstenberg
Preis si suverénně poradi-
la. Dokonalá byla i v roze-
skakování deseti dvojic

-5-

MARO Kralovice s.r.o., 331 41 Kralovice 448
Tel.: 0182/39 77 07, Tel./Fax: 0182/39 74 18

e-mail: maro@top.cz, http://www.top.cz/maro
Prodejna Vyškov u Brna, tel.: 0603 204 606

MARO Kralovice
Pfiívûsy pro konû

Vstupenky na CSIO 
Poděbrady 2002

Jezdecký klub Poděbrady 
Obora 196/VI, 290 01 Poděbrady 

tel.:/fax 0324/612224 
e-mail: jk.pdy@seznam.cz
Vzhledem k omezené kapaci-

tě míst k sezení na tribuně, nabí-
zíme Vám možnost zakoupení
přenosných číslovaných vstupe-
nek v ceně 645,-Kč/ks, platných
na celou dobu konání závodů, tj.
od 12. 9. do 15. 9. Při odběru 20
a více kusů činí cena 595,-Kč/ks.
Vstupenky „k stání“ v ceně 80,-
Kč/den (ve čtvrtek jen 50,-Kč)
budou k dispozici přímo u výběr-
čí služby v našem areálu.

Vstupenky na tribunu pro jed-
notlivé dny nebudou prodávány.
Objednávky přijímáme na výše
uvedené adrese. 

Karvinský pohár
V neděli 1. září se konal 4. ročník

Karvinského poháru na kolbišti v parku
B. Němcové v Karviné. Tak jako v celé
ČR komplikovalo jezdcům i pořadate-
lům závody počasí. Přesto nastoupilo
k hlavní soutěži -ST- 11 dvojic. Jediné
dva výkony bez chyb na překážkách
předvedl T. Bajnar na MGT DIAS
a GOLD RIVER, ale v obou případech
byl penalizován za překročený čas.
Přesto však obsadil prvá dvě místa.
Třetí skončil J. Kincl na AC ATOM
z Horymas Horní Město. T. Bajnar byl
bezkonkurenčně nejúspěšnější jezdec
závodů, protože vítězství získal i v první
soutěži (stupň. obt. do 120) v sedle
LADY a v následném -S- obsadil
s GOLD RIVER a LADOU 2. a 3. místo,
když jej překonala pouze V. Hruš-
ková na FLÍČEK AGROMARKET
H+B z Opavy Kateřinek. -jge-

Velkopolomský
pohár

Jezdecký oddíl ve Velké Polomi
a SDO Brontosauři byli v neděli 31.
srpna pořadateli nejen tradičních závo-
dů ve Velké Polomi, ale založili i novou
tradici soutěže o Velkopolomský pohár
(-S-). V té první se letos představilo na
startu 12 dvojic a jediným bezchybným
výkonem zvítězil J. Schmid na ARON 2
z Empresy Dolní Benešov. -jge-

Finále v Drásově
Ve dnech 17.-18. srpna se konalo na

kolbišti Lucky Drásov finále seriálových
soutěží Anect Cup, Koral Cup, Pony
seriál a Anect - voltižní serie.

V seriálu soutěží Anect Cup byla
uskutečněna čtyři předkola a finále.
Celkově získal nejvíce bodů Z. Kupsa
(Bořitov) před M. Veselým (Čechráň)
a A. Dvořákovou (JK Nesyt). V průběhu
roku bodovalo v soutěži celkem 111
jezdců. V rámci Anect Cupu byla vypsá-
na i soutěž Koral Cup pro 4 a 5 leté
koně a pro jezdce do 21 let. Zde soutě-
žilo celkem 38 koní a nejlépe si vedla
JASMÍNA 1 z JK Nesyt. V závěrečném
hodnocení Pony seriálu si první místo
odnesla S. Erbeková z Moravské jez-
decké společnosti.

Neděle patřila voltiži. První místo
mezi skupinami C i skupinami D obhájili
cvičenci z domácí TJJ Lucky Drásov.
Mezi paraskupinami byli nejlépe hodno-
ceni zástupci APA VČAS Olomouc.

a tak se Němci přeci jen radovali
z vítězství. Druhá skončila Švédka
M. Baryard (BUTTERFLY FLIP). Třetí
příčku získal F. Sloothaak na JOLI
COEUR, který se však již před časem
vzdal účasti v německém týmu. Zda ho
k tomu vedly rozkolísané zdravotní pro-
blémy JOLI COEUR nebo něco jiného
nevíme, jisté však je, že těsně před
světovým šampionátem v Jerez de la
Frontera nezůstane v německé repre-
zentaci kámen na kameni.

Podrobnosti o všech soutěžích
naleznete na 

www.chi-donaueschingen.de

Výsledky
Děpoltovice 14.-15. 8. drezura -Z 1- (4) 1. Jir-

sová - OHIO (Jirsová), skok -ZM- (18) 1. Krausová
- SUGAR BOY (ČJK Karlovy Vary), -Z- (18) 1.
Straková - MORAVA (Straka Němčovice), oblast.
mistrovstvé dětí ZČ -ZL+ZL- (18) 1. Straková -
MORAVA (Straka Němčovice), 2. Soukupová -
BLIZARD (Lentour), 3. Mudra - TARA (Mudra),
dvouf. sk. 100/110 (53) 1. Kůst - GILLY (Domažli-
ce), st. obt. do 120 (60) 1. Balcarová - PRADAR
(ČJK), 2. Roubalová - CAPTAIN (Roubal Plzeň),
3. Donthová - ARGENTANO (Donthová), jezd.
poker 1. Balcarová - PRADAR (ČJK), -Z- 4l + děti
(31) 1. Šulgová - MONO RINA (Děpoltovice),
dvouf. sk. 100/110 (58) 1. Pěchouček - NIKOLA
(Tachov Tisová), štafetové sk. (6) 1. Lahodná -
ČIRIN, Orlichová - GOSÁR (Děpoltovice), volba
dr. do 120 (48) 1. Pěchouček - KEVIN (Tachov
Tisová), 2. Sloup - BEATRICE (Lysá n.L.), 3. Luža
- ÚHLAVA (Plzeň), -S- (28) 1. Balcarová - PRA-
DAR (ČJK), 2. Luža - ELEN (Plzeň), 3. Roubalová
- CAPTAIN (Roubal Plzeň).

Frýdek-Místek 17.8. stupň. obt. 100 cm (59)
1. Milián - AMADEA 1 (Equicentrum), stupň. obt.
110 cm 1. odd. (32) 1. Peřichová - ČERKA (Equi-
centrum), 2. odd. (33) 1. Klár - ATOM (Otice), -L-
(33) 1. Špalková - LASSY (Cabellero), 2. Žíla -
CALANTHANO (Mustang), 3. Šálková - CHIMENA
(Šalková).

Bělá pod Bezdězem 23.-25. 8. -ZM- 4-5l. (31)
1. Voksa - TRN (Tereza Brniště), -Z- 1. odd. (34)
1. Nosková - DONÁTA (Nosek), 2. odd. (40) 1.
Hadžia - REGTAIM (Knínice), 3. odd. (49) 1. Zelin-
ková - CABDULA-T (Tarpan), -ZL- (42) 1. odd. 1.
Bureš - CHRIS (Vacek), 2. odd. (42) 1. Nosková -
DONÁTA (Nosek), -ZL- 1. odd. (31) 1. Ledecký -
SAFÍR 6 (St. Boleslav), 2. odd. (32) 1. Nosková -
CALHOUN (Nosek), -L- 1. odd. (34) 1. Sloup -
BEATRICE (Lysá n.L.), 2. Šlechta - EDGAR
(Chýle), 3. Nosková - CALHOUN (Nosek), 2. odd.
(29) 1. Pauzr - LITAVA (Pauzr), 2. Damborská -
DILLY (Athila Praha), 3. Jandourková - LUKÁŠ
(St. Boleslav), -S- (23) 1. Chýle - DUBIRA (Chýle),
2. Sloup - BEATRICE (Lysá n.L.), 3. Plachý -
ABSTINENT-A (Žižka Praha), -ST- (12) 1. Pechá-
ček - VENEUR, 2. Pecháček - PAPAYA (Pechá-
ček), 3. Lasabová - FORS-GEDOS, 4. Lasabová -
BALETKA (Vaňha), 5. Kopecká - ADRIE (Podě-
brady), stupň. obt. do 120 (26) 1. Sloup - VIVIAN
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Jezdecká škola Mariánské Lázně
● konzultační a výcvikové hodiny drezúrního ježdění (J. Holcbecher)
● připouštění chov. klisen (včetně ustájení před a po porodu) hřebci světových sportovních linií

s prověřenou výkonností
● ustájení a výcvik sportovních koní ve vlastním areálu s krytou halou a ubytováním

tel. 00420-165-62 31 53, 0608 97 99 82, fax 00420-165-62 65 59
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

- 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 446/8, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.: 0616/622 774 tel.: 07/81 52 30
fax:0616/ 631 085

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

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

(Lysá n.L.), 2. Bureš - CHRISTO (Vacek), 3. Kraj-
níková - GOLDWING (Accom Praha), -L- (42) 1.
Jandourek - OLZA (St. Boleslav), 2. Doležal -
LIBYE KENTAUR (Doležal), 3. Krajníková -
AMONA (Accom Praha), -S- (46) 1. Jandourek -
OLZA (St. Boleslav), 2. Navrátil - GRANT∞S, 3.
Navrátil - ACADEMIC EQUISTRO (Vondráček -
Albertovec), -ST- (14) 1. Doležal - ROC-
K∞N∞ROLL (Vacek), 2. Pecháček - VENEUR
(Pecháček), 3. Vítek - LORD (Bradáčův Dvůr), 4.
Doležal - QUENTA EQUISTRO (Doležal), 5.
Pecháček - PAPAYA (Pecháček).

Brno Líšeň 23.-25. 8. -Z- 1.odd. (32) 1. Holu-
bářová - FORESTER (JSC Slavkov u Brna),
2.odd. (36) 1. Straka- LIVIE (JK ALKA Albrechtov),
Dvouf. sk. 110/120 1.odd. (35) 1. Šoupal- ANTO-
NIO (JO I.SPZ Pardubice ), 2.odd. (37) 1. Šoupal -
C.C.CASH Kentaur (JO I.SPZ Pardubice ), stupň.
obt. do 120 (49) 1. Váňa - ALBERTOVEC DICHI-
TA (JK Sloupnice), -ZL- finále ARCUS CUP kate-
gorie B (25) 1. Podsedníková- LANY (JK Very
Brno), 2. Mrkvica - LATE BORN (JO TJ Sokol
Uherčice), 3. Belcredi - MÁJ (JS Belcredi), -L-
Cena společnosti AB AUTO BRNO (53) 1. Kincl -
AC ATOM (TJ JO Horymas Horní Město), 2. Dra-
hota- JAZA (JS Opatrný Hořovice), 3. Humplík -
GROM (JK Opava-Kateřinky), -S- Cena společ-
nosti FALTON (60) 1. Opatrný - CRAZY LOVE (JS
Opatrný Hořovice), 2. Humplík - MANDY Oil Team
(JK Opava-Kateřinky), 3. Žíla - GOMERA (Stáj
Mustang s.r.o.), mohutnost Cena společnosti
VOLVO (6) 1. Opatrný - CLASSIC LADY (JS Opa-
trný Hořovice), volba př. do 130 cm + žolík Cena
společnosti GOLD COMPANY (28) 1. Humplík -
MANDY Oil Team (JK Opava-Kateřinky), 2. Fialka
- DIVER Oil Team, 3. Fialka - ALOUBÉ A (Stáj
Supreme), -S- Cena společnosti ARCU - Finále
ARCUS CUP - kategorie A (11) 1. Opatrný -
DANCE AND JUMP (JS Opatrný Hořovice), 2.
Toth - MICHELLE DE LA BRYÉRE (JK Nesyt), 3.
Opatrný - SURRENDER 2 (JS Opatrný Hořovice),
“CENA ZÁMKU BELCREDI„ - -ST + zkrácený
parkur st. T- (34) 1. Lamich- CREDIT (JK Opava-
Kateřinky), 2. Papoušek - GEMINI-T (JO Srnín -
stáj Papoušek), 3. Jindra - ATOM Schneider (JS
Spálené Poříčí), 4. Tretera - LUSSI (Sportovní stáj
Tretera), 5. Kuba - ASTERIX 1 (Sportovní stáj
Kentaur).

Všemily 24.-25.8. zahjovací soutěže pro KMK
-Z- styl dvojice (5) 1. Vítek - SARKON KINSKÝ
(Bradáčův Dvůr), -ZL- (12) 1. Půlpán - CHRLOT-
TE (Remark), -L- (20) 1. Ditl - CELESTA KALEK
(JS Císařský ostrov), -S- (12) 1. Černohorský -
PREGANUS (JK Všemily), KMK 4l. (12) 1. LICO-
RI - Doležal (Bost Equistro), 2. LEON - Vondráč-
ková (Vondráček), 3. FLÉTNA - Nágr (Agro Cheb),
5l. (13) 1. CORSAR - Doležal (Doležal), 2.
VOLONTER T - Zelinková (Tarpan), 3. LAMORE -
Doležal (Wagner), 6l. (9) 1. FELICITAS - Doležal
(Bost Equistro), 2. ORIDO - Matunová (Hlaváč), 3.
OKLAHOMA A - Navrátil (Vondráček), kom. A.
Starosta, stupň. obt. do 110 (33) 1. Černohorský
- NIKA KALEK (JS Císařský ostrov), -L- (27) 1.
Pospíšil - SHERON (Dvůr Židovice), 2. Koželuh -
TIFFANY (JK Všemily), 3. Pospíšil - SHERLOCK
(Dvůr Židovice), -S- (15) 1. Veselovský - MARCO
POLO (Veselovský), 2. Koželuh - TIFFANY (Větr-
ný ranč Rychnov), 3. Ditl - ALEDA KALEK (JS
Císařský ostrov).

Všetice 24.-25. 8. dvouf. sk. 100/110 (50) 1.
Perníčková - HABRA (Heroutice), dvouf. sk.
110/120 (43) 1. Zbořil - KETY (Morys), -L- (29) 1.
Šafrata - CORADO (Louňovice), 2. Perníček -
REJČKA, 3. Líkařová - HUSKY (oba Všetice),
dvouf. sk. 100/110 (20) 1. Líkařová - RIKET (Vše-
tice), dvouf. sk. 110/120 (24) 1. Bardonová -
PEGY (Bardonová - Hauzr), -L- (24) 1. Bardonová
- PEGY (Bardonová - Hauzr), 2. Líkařová - AMAR
(Všetice), 3. Holíková - DAPHNÉ I (Remark), -L-
okresní přebor dospělých (10) 1. Šafrata - CORA-
DO (Louňovice).

Dolní Moravice 24. 8. pony l. Přibilová -
ADAM (SJS Hamříkova stáj), dvouf. sk. do 80 cm
děti 1.Chytilová - LIMONA (JO Sobotín), ost. 1.
Sigmundová - LEJDY (SJS Hamříkova stáj), -ZM-
děti a junioři 1. Přibilová - ŽIKAR (SJS Hamříkova
stáj), ost. 1. Sigmundová - LEJDY (SJS Hamříko-
va stáj), mini-maxi 1. Křížek - ROXANA (SJS
Hamříkova stáj).

Stará Role 24.-25. 8. Memoriál MUDr. M.
Valové drezura -L 0- (15) 1. Pelikánová -
SAMANTA (Kocourov), -L 5- (11) 1. Vaňhová -
FABIA 19 (JK Troja), -S 1- (5) 1. Vaňhová -
FABIA 19 (JK Troja), -SG- (4) 1. Loeffer - VIN-
DARIS (SRN),.3. Šretr - CATO (V.J.S. Ústí), -
Kür IM I- (6) 1. Marco - WILIAM SHAKESPEA-
RE (SRN), -IM II- (5) 1. Marco - FORREST
GUMP (SRN), 2. Koblížková - RASPUTIN (Hli-
novská Praha), 3. Marco - PLAWUN (SRN), -Kür
GP- (4) 1. Marco - FORREST GUMP (SRN), 2.
Koblížková - RASPUTIN (Hlinovská Praha), 3.
Kadlecová - HOROSKOP (Přední Kopanina), -
L 1- (3) 1. Jirsová - CORADO 1 (Jirsová), -L 1-
(10) 1. Vaňhová - FABIA 19 (JK Troja), -JU- 1.
Vaňhová - FABIA 19 (JK Troja), -Kür S- (6) 1.
Čmolíková - MANGIA (Stará Role), -Kür SG-1.
Marco - WILIAM SHAKESPEARE (SRN), .3.
Čmolíková - MANGIA (Stará Role), -IM I- (7) 1.
Marco - WILIAM SHAKESPEARE (SRN).

Most 29.8. dvouf. sk. 100/110 (47) 1. Němco-
vá - ÚPA (Ústí n.L.), dvouf. sk. 110/120 (29) 1.
Bieliková - BROKEN PAULI (JK Krupka).

Velká Polom 31.8. Velkopolomský pohár -Z-
děti + jun. (16) 1. Hentšel - EUROS (Baník), ostat.
(27) 1. Živníčková - NAGANO (Hradec n. Moravi-
cí), stupň. obt. do 110 děti + jun. (15) 1. Hruška -
JODID OIL TEAM (Opava Kat.), ostat. (38) 1.
Hrušková - UNIE 3 (Opava Kat.), -L- (31) 1. Ludvík
-KAMPA (Velká Polom), 2. Masár - LYRA (Stará
Ves), 3. Ludvík - JENY (Velká Polom), -S- Velko-
polomský pohár (12) 1. Schmid - ARON 2 (Empre-
sa Dolní Benešov), 2. Ludvík -KAMPA, 3. Ludvík -
JENY (Velká Polom).

Mariánské Lázně 31.8.-1.9. Finále KMK dre-
zura zahajovací soutěže -L 4- (6) 1. Honková -
FANTA 1 (JK Pam), -L 5- (5) 1. Nágrová - ELO-
RUS K (Mariánské Lázně), finále KMK 5l. -L 0 +
L 1- (4) 1. SAMANTHA - Pelikánová, 2. FLORES-
TA - Pelikánová ((Hájek Kocourov), 3. Čmolík -

Inzerce
●● Prodám mohutného valacha, holandský teplokrevník, věk 9 let,

výkonnost parkur S, military Z, cena 220 tis. Tel.: 0602 328 029,
0204/665 147.

●● Prodám balíkované seno, slámu, ovesné granule včetně dopravy,
tel.:0777 948 702

●● Prodám celolaminátový přepravník na dva koně zn. Böckmann, r.v.,
cena 90 tis, tel.: 0777948702

●● Prod. vynikající vyšší poníky kat. B. Řada umístění, a to i v mistr.
soutěžích. POZOR! Jeden z nich došel military -Z- pro velké koně
a skáče -Z- parkur s velkými koňmi. Tel.: 0607 754 643.

●● Za výpomoc umožním velice levné ustájení 1 koně. Mezi Kladnem
a Slaným. Tel.: 0607 754 643.

ELIPSA D∞VIE (KV Stará Role), finále KMK 6l. -
S 0 + S 1- (7) 1. TEREZA 3 - Carva (Hlinovská
Praha), 2. PLESANT - Marešová, 3. HEIDE -
Marešová (Iluze Makotřasy).

Plzeň 31.8.-1.9. Velká cena Plzně -Z- (33) 1.
Smaha - QUANTANAMÉRA (Smaha), -ZL- (43)
1. Doležal - LIBYE KENTAUR (Doležal), -L- (49)
1. Jindra - RAMBELLA DESCOR (Sp. Poříčí), 2.
Polachová - FANY (PZOO Chomutov), 3. Šoupal
- C.C. CASH (1. ŠPZ Pardubice), -S- (68) 1. Žíla -
TOSCA (Lentur - Žeravíková), 2. Papoušek K -
AMARCORD GLADIŠ (Srnín), 3. Luža - ÚHLAVA
(Kozolupy), -ST- (43) 1. Šoupal - GRANNA
ARGENTINA (1. ŠPZ Pardubice), 2. Žíla - GRAF
CZECH (Mustang s.r.o.), 3. Fialka - DIVER OIL
TEAM (Supreme), 4. Matějka - KAŠMIR (Wrbna),
5. Doležal - LE CORDIAL S (Doležal), -HL- (23)
1. Leuchter - JAIPUR (Tachov), 2. Jindra -
KENDY-S (Sp.Poříčí), 3. Zelinková - LA MAN-
CHE-T (Tarpan), Malá cena Plzně -S+ finále

zkrácené ST- (43) 1. Jindra - CONTENDER
NAXOS, 2. Šoupal - ČARAS (1: ŠPZ Pardubice),
3. Hruška - LORIETA (Opava Kat.), 4. Jindra -
ATOM SCHNEIDER (Sp. Poříčí), 5. Ditl - LA
BELLE ORION (JK Všemily), Velká cena Plzně -
T- (28) 1. Doležal - LE CORDIAL S (Doležal), 2.
Žíla - GRAF CZECH (Mustang s.r.o.), 3. Drahota
- ANDOLPH WEPOL (Hořovice), 4. Lamich -
CREDIT (Opava Kat.), 5. Šoupal - GRANNA
ARGENTINA (1: ŠPZ Pardubice).

Karviná 1.9. Karvinský pohár stupň. obt. do
120 (22) 1. Bajnar - LADA (Baník), -S- (23) 1.
Hrušková - FLÍČEK AGROMARKET H+B (Opava
Kat.), 2. Bajnar - GOLD RIVER, 3. Bajnar - LADA
(Baník Ostrava), -ST- (11) Pohár města Karviná
(11) 1. Bajnar - MGT DIAS, 2. Bajnar - GOLD
RIVER (Baník Ostrava), 3. Kincl - AC ATOM
(Horymas Horní Město), 4. Humplík - MANDY OIL
TEAM (Opava Kat.), 5. Olšák - PINOT GRIGIO
(Mustang Lučina).


