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Byli jsme v Ebbsu

VI. roãník                         ãíslo 14 10. 7. - 23. 7. 1998

PPARKUROVÉ ZÁARKUROVÉ ZÁVVODYODY

24.–26.  7 .  1998
Hradec Králové

Rok světových šampionátů zahájila FEI v tyrol-
ském Ebbsu. Zde bylo ve dnech 25.-28. června
uspořádáno prvé mistrovství světa jednospřeží
a díky spřežení P. Vozába a jeho SACRAMOSO
ENERGICA L z Národního hřebčína byla i Česká
republika při tom. O tom že se jednospřeží, určitě
i díky své ekonomické dostupnosti, těší velkému
zájmu, svědčí 21 národů na startu MS (celkem 63
spřežení), z nichž se 19 států zúčastnilo soutěže
národních dvoučlenných týmů.

Bohužel jedním z dvou osamocených byl v Ebbsu
i náš P. Vozáb. Ten již svými jarními výkony nazna-
čil, že jeho nejsilnější disciplinou je drezúra. Repre-
zentativnost starokladrubského plemene zde jistě
velmi pomáhá a tak i po prvé zkoušce jsme mohli být
vcelku spokojeni. Přesto, že se naše spřežení dosta-
lo na řadu až ve druhé půlce druhého drezúrního
dne, dosažených 49,60 bodů a s nimi i 25. místo bylo
pro naše barvy velmi dobré.

Bohužel další průběh soutěže již nebyl tak přízni-
vý. Spřežení si ještě udrželo čisté konto v průběhu
úseků A,B,C a D maratonu, ale při vjezdu do prvé
překážky závěrečného úseku došlo ke kolizi
s pevnou částí překážky, která měla za následek
posunutí ojek kočáru. Tím byl ovlivněn celý další prů-
běh úseku E, protože kočár nebyl tažen v ose, ale
šikmo, což průběh celého úseku E nesmírně ztížilo.
Výsledkem bylo 101,2 tr.bodu. Ty znamenaly 46.
místo v maratonu a celkový propad na 45. pozici.

Ani závěrečný parkúr se nevydařil podle před-
stav a výsledek 24,5 tr.bodu znamenal v této části
soutěže 50. příčku a s ní i konečné 44. místo pro
Českou republiku za celkových 175,1 bodu.

Z vítězství se radovaly Skandinávky když zvítězi-
la Arja Mikkonen z Finska s celkově 122,20 body
těsně před další ženou v poli Švédkou C. Quarn-
ström, která dosáhla 123,1 bodů. Bronz zůstal
doma a získal jej R. Pirhofer (124,80).

V soutěži družstev si medaile odvezli Švédové,
před USA a Holandskem. Na domácí Rakousko
zbylo až 4. místo.

O zhodnocení našeho vystoupení jsme požádali
vedoucího zájezdu, ředitele NH N.Záliše: „Celé
Tyrolsko je nesmírně malebné a údolí řeky Inn, ve
kterém se nalézá Fohlenhof Ebbs v pozadí s Alpa-
mi, vytvářelo šampionátu překrásnou kulisu. Při
samotném mistrovství byly velmi těžké klimatické
podmínky, kdy tropická vedra střídaly bouřkové lijá-
ky a podmínky byly natolik ztíženy, že pořadatelé
přistoupili k redukci rychlosti úseku C z 19 na 18
km/hod a úseku E z 15 na 14 km/hod. Krokové
a klusové pasáže probíhaly většinou po hladkých
asfaltových cestách.

K našemu konečnému výsledku. Přiznávám, že
jsme čekali poněkud lepší umístění. Po drezúrní
zkoušce jsme byli spokojeni, zvláště když zvýraz-
ním, že mezi 15. - 30. místem byly jen nepatrné
rozdíly. Zde musím jen říci, že vítězové této discipli-
ny předvádějí úchvatné výkony a koně jsou připra-
veni tak, že by pravděpodobně mohli pod sedlem
absolvovat drezúru úrovně Grand Prix.

K našemu výsledku v maratonu musím říci, že
po kolizi na první překážce podal náš kůň fantastic-
ký výkon a to, že přes nesmírně ztíženou pozici
celý kurs vůbec absolvoval, zasluhuje uznání.

Závěrečný parkúr ovlivnila i trochu psychická
nepohoda z předchozího dne, ale potíže s ním
měla i řada dalších renomovaných jezdců.

Ze zajímavostí samotného šampionátu. Objevilo
se zde velmi rozmanité startovní pole. Od úplných
profesionálů s kompletním štábem spolupracovní-
ků, až po téměř amatérské jezdce. Australští jezdci
si dokonce najali až v Evropě koně a tak např.
S. French startovala s kladrubským SACRAMOSO
XXXVII ABOCA J. Wolfmayera.

MS bylo i příležitostí k diskuzím nad vývojem
jednospřeží a podle prvých signálů padla i myšlen-
ka, že v této soutěži je pro jednoho koně zátěž dri-
vera a spolujezdce, na obvyklém 190 kg voze
v maratonu, příliš velká.

V každém případě jsme rádi, že jsme byli přitom
a dík za to patří hlavně našim sponzorům, kteří
plně hradili veškeré náklady, v prvé řadě F. Aura-
cherovi, díky němuž jsme mohli, při absenci soutě-
ží jednospřeží v ČR, absolvovat i zahraniční starty
před šampionátem.“

Dalším výsledkem šampionátu pak bylo, že se
Národní hřebčín stal jedním se zakládajících členů
Sdružení pořadatelů závodů spřežení, navíc jako
jeden ze tří světových pořadatelů schopný uspořá-
dat kompletní soutěže ve všech zápřahových kate-
goriích současně.

První zlatou medaili roku 1998 získala v Kole-
sách G. Slavíková (MARKÝZO) z TJ Glod Čejov

První národní šampionát roku 1998 uspořá-
dali militaristé a bylo jím mistrovství ČR junio-
rů a mladých jezdců. Pořadatelem se stali
majitelé areálu Vasury Kladruby nad Labem
v Kolesách. O rozvoji tohoto střediska jsme již
mnohokrát psali a tak již nikoho nepřekvapilo,
že je vše v Kolesách na patřičné úrovni. Šam-
pionát probíhal v ramci kvalifikačního předkola
Zlaté podkovy a tak byla celá řada soutěží.
Vedle všech stupňů „Podkov“ i Soutěž nadějí,
Mistři opratí a navíc ještě seniorský přebor
východočeské oblasti. Aby to zase nebylo tak
složité, juniorský šampionát a východočeský
seniorský přebor se jely v rámci Zlaté podko-
vy a tak v jedné soutěži mohli někteří jezdci
získat dvě umístění.

Stejně jako všude první červencový víkend
trápili jezdce časté přeháňky, občas přecházející
v souvislý déšť. Naštěstí pískové podloží polab-
ské nížiny je k těmto rozmarům počasí imunní
a tak terén v Kolesách nebyl nijak dotčen.

K samotné šampionátové soutěži nastoupi-
lo 16 dvojic, letos ve společné kategorii junio-
rů i mladých jezdců.

Favorit soutěže A. Opatrný zvítězil s rozdí-
lem třídy s ČEJENEM v drezúrní zkoušce
a obsadil i druhé místo s INDAUEREM. Za
ním již rozdíl nebyl tak markantní a hlavně
jezdcům J. Myškovi (LITERA) z Měníku a
R. Fialovi (IDOOL) tak dával prostor pro
k zisku některého z cennějších kovů.

Druhý den pak medailové ambice pole za
A. Opatrným výrazně zvýšil. Aleš Opatrný
totiž nejprve na pravděpodobně nejtěžší kom-
binaci kursu, navíc vodní, skončil soutěž
s INDAUEREM, který odepřel poslušnost
a překvapivě zaváhal i s ČEJENEM. Po jeho
absolvování zavládla kolem překážky diskuze
o tom, zda zastavení bylo či nebylo a vše
vyřešil až pohotový amatérský videokamera-
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man. Přímo na místě po shlédnutí tohoto záz-
namu připsal překážkový komisař J. Hurdálek
na konto ČEJENA 20 tr. bodů. Chyb ovšem
přibývalo a v konečném sobotním juniorském
účtování se na výsledkové listině objevilo šest
nedokončených terénních zkoušek a jen dvě
bezchybná absolvování. Těmi se mohla
pochlubit čejovská G. Slavíková s MARKÝZO
a dále pak P. Myška s LITEROU, který se tak
vyšvihl na prvou pozici.

V nedělním parkúru si tak tento jezdec
mohl pro zisk zlata dovolit udělat i jednu
chybu. Dvě by ho zlato stály jen v případě
nuly R. Fialy a obrovského bělouše IDOOLA
z Blatné, ale vše bylo nakonec úplně jinak.
Nervózní P. Myška chyboval třikrát a nakonec
na něho medaile vůbec nezbyla. A. Opatrný
potvrdil svoji skokovou rutinu a absolvoval
s nulou, i když ČEJEN nepůsobil zdaleka pře-
svědčivě. S nulou ale parkúr přeskákala i
G. Slavíková, která měla s A. Opatrným po
dvou dnech naprosto shodný výsledek. Ohro-
zit by je mohl již jen R. Fiala, ale ten chyboval.
Titul se tedy nakonec stěhuje do Čejova, a ve
prospěch G. Slavíkové rozhodl lepší výsledek
v crosu. Stříbro připadlo A. Opatrnému
a bronz si odvezl R. Fiala.

Pro G. Slavíkovou byl víkend v Kolesách
obzvláště příjemný, protože se s VEVERKOU
stala i vítězkou Bronzové podkovy. Soutěž
nadějí získal pro Pegas Loučany R. Navrátil
(RAMIREZ) a Stříbrná podkova putuje do stáje
Jasava zásluhou I. Hájkové a DAYCARY.

Zlatá podkova
Předkolo Zlaté podkovy mělo i díky junio-

rům celkově 14 startujících. Zde po drezúře
pozici na čele komplikoval A. Opatrnému další
jezdec z hřebčína Kubišta Humburky J. Hatla
a IVORY COUNT. Po chybě ČEJENA v crosu
se dostal po krásném sobotním výkonu
IVORY COUNT do vedení a to potvrdil svým
bezchybným parkúrem. V té době na jeho
chybu mohl čekat již jen K. Diringer s TIME
OUT, ale protože naopak on sám chyboval,
obsadil druhé místo před třetím A. Opatrným.

Vedle jednoho vyloučeného i další dva
koně raději ani nenastoupili k nedělní kondiční
zkoušce. Bohužel se jedná právě o naše dva
zkušenější (DIEGO, FLEJTA) a tak situace ve
vyšším militaristickém sportu není právě nejrů-
žovější. Smůlu měla i domácí P. Sůrová, které
při první kondiční zkoušce zlomil kůň prst na
noze, a přesto že Pavlína v sedle SUCHONY
celou soutěž absolvovala, pochopitelně poho-
da a s ní i potřebná výkonnost byla pryč.
J. Hatla a IVORY COUNT se stali i přeborníky
Vč oblasti.

Díky šampionátu byla v Kolesách přítomna
i celá naše funkcionářská špička, která tak
byla svědkem výkonnosti průřezu militaristic-
ké společnosti. Je potřeba vidět, že až na
výjimky neskýtá naše momentální militaristic-
ká scéna příliš důvodů k optimismu. Ani by mi
tak nevadila horší výkonnost některých jezd-
ců, která může být zaviněna souhrou všech
možných faktorů, ale skutečný problém vidím
v tom, že na naší současné militaristické
scéně je, oproti např. skákání, daleko větší
procento předvedení, která dokazují absenci
základního výcviku jezdců i koní a v některých
případech i jezdecké etiky.

Mistrem Martinec
Nedílnou součástí kvalifikací Zlaté podkovy

je i soutěž Mistrů opratí. Do Koles se dostavilo
deset spřežení. Vedení se po drezúře ujal
J. Kohout (Denisa Bratronice), před M. Mar-
tincem z Čejkovic. Toto pořadí se nezměnilo
ani po maratonu a tak se čekalo až na nedělní
parkúr. Ten měl vedle technické obtížnosti
i velmi přísně změřený čas a tak přes několik
bezchybných výkonů na průjezdech se diváci
stále nemohli nuly dočkat. Docílil ji až předpo-

slední startující, do té doby druhý M. Martinec,
a když J. Kohout udělal chybu, bylo o vítězi
rozhodnuto. Třetí pozice patřila po celou dobu
soutěže Z. Jiráskovi. Ten nastupoval do sou-
těže ověnčen i mezinárodním vítězstvím, kte-
rého docílil na přelomu května a června v pol-
ském Ksiazu při CAN Memoriálu Z. Mazurka
a za které si z tohoto polského hřebčína přive-
zl domů dvouletého koně.

Parkúr rozhodl o vítězství M. Martince v sou-
těži Mistrů opratí

Déšť nám nevadil
CAI A/2 v německém Mindelstettenu probíha-

lo o prvém červencovém víkendu a vedle domá-
cích spřežení a jezdců Francie, Rakouska
a Maďarska při tom byla i Česká republika.

Pod vedením nové tváře v zápřahových kru-
zích R. Olszewske, se k soutěži vypravili zástup-
ci z Aranky Doubravice, zkušený J. Nesvačil
a ke své reprezentační premiéře i R. Kala.

Na startu soutěže se shromáždilo 35 dvoj-
spřeží a proto bylo pro naše barvy příjemné,
když J. Nesvačil zajel velmi slušnou drezúrní
úlohu a s 52,48 body obsadil 12. místo. R. Kala
byl 33. a zvítězil německý S. Töpfer se ziskem
40,32 bodů.

Již v pátek bylo jasné, že další průběh závodu
nebude nijak lehký, protože na závodišti v Min-
delstettenu nepřetržitě pršelo a terén byl kluzký
a hluboký. Potvrdilo to šest jezdců, kteří nedo-
končili sobotní maraton. Naštěstí naši mezi nimi
nebyli a naopak vynikající výkon předvedl
J. Nesvačil, který skončil v maratonu na 5. místě
a celkově tak poskočil na 6. pozici. Reprezen-
tační nováček R. Kala obsadil 24. místo a celko-
vě byl po dvou disciplinách 28.

Naše výprava s napětím očekávala průběh
nedělního parkúru. I ten byl v duchu celkové
obtížnosti soutěže a zkušený stavitel H. Rath
odvedl standardní kus práce. O to větší nadšení
zavládlo v českém táboře, když se i s tímto kur-
sem J. Nesvačil vypořádal bez chyb a i když
v následné rozjíždce 7 spřežení skončil na
posledním místě, celková 5. příčka pro ČR za
zkušenými evropskými jezdci je v posledních
letech naším největším úspěchem. Zvítězil
maďarský I. Hegedüs před Němcem S. Töpfe-
rem, Rakušanem R. Pointelem (synem jezdce
čtyřspřeží Alberta) a dalším Němcem H. Schep-
perem. R. Kala byl po celkovém sčítání 27.

Soutěž názorně prokázala, že bez výrazného
zlepšení v drezúře nelze aspirovat na přední
pozice v umístění a ocenění výkonu J. Nesvačila
zasluhuje fakt, že nejen předvedl pokrok na dre-
zúrním poli, ale hlavně neztratil nic ze své rutiny
v dalších, pro něho tradičně nejsilnějších čás-
tech soutěže.

Komise spřežení nyní směřuje veškerý svůj
zájem na CAI Nebanice, ale pro jednoho zástup-
ce jednospřeží připravuje i výjezd ke kompletní
soutěži do Karlstettenu, který se koná o týden
později.

V tomtéž termínu se příznivci spřežení sejdou
v Kladrubech na Labem, kde se ve dnech 7.-9.
srpna koná CAN jednospřeží a čtyřspřeží
a v jednání je účast i polské a rakouské ekipy.

Amazonka ’98
Druhý ročník jezdeckých závodů vyhraze-

ných pouze jezdkyním uspořádala 27.-28. červ-
na Stáj Václav v Kolíně. Po loňských zkušenos-
tech, kdy byly hlavní soutěže přeplněny sportu-
chtivými jezdkyněmi, zvýšil pořadatel nároky
a hlavní soutěž Amazonka byla vypsána jako
-S-, oproti loňskému -L-. Spolu s konkurencí
východočeského přeboru ve skocích v Hořicích,
jezdeckými soutěžemi v Kladně, Velkou cenou
Klatov a dalšími tak byly počty startujících
v Kolíně letos příjemné a neopakovaly se loňské
maratony se stočlennými startovními poli.

Bohužel ještě ani letos se nenaplnila pořada-
telská ambice V. Drbala a i druhý ročník soutě-
že Amazonka byl pouze národní záležitostí.
Podle předběžných rozhovorů, kdy o účast
v Kolíně projevily zájem i jezdkyně ze Sloven-
ska, ale i Rakouska a Německa se dá očeká-
vat, že v budoucnu bude soutěž vypisována
jako CSN.

Nedělnímu vyvrcholení závodů předchází,
vedle rámcových soutěží i sobotní soutěž junio-
rek s názvem Amazonečka. Tou je soutěž -ZL-
s finálem pro prvých deset jezdkyň. Titul Ama-
zonečka roku 1998 si tentokrát odnesla M. Šaf-
ratová (LAURA) z JK Louňovice, před K. Vese-
lou (CONCORD) - JS Concordia a R. Michalo-
vou (DAUBÍNA) JS Hubert Přítoky.

K nedělnímu -S-, které bylo i poslední kvalifi-
kací na MR ČR žen nastoupilo 12 jezdkyň,
včetně obhájkyně loňského prvenství R. Jení-
kové s PABLO INTERGEAR. Smutná byla
domácí M. Prokůpková, které v účasti zabránil
nepříjemný pád v předchozí soutěži.

Obtížnost soutěže byla přizpůsobena kvalitě
startovního pole, ale přesto viděli diváci první
bezchybný výkon až v podání úřadující mistry-
ně republiky. Již se zdálo, že opakované vítěz-
ství bude tentokrát pro R. Jeníkovou snadnou
záležitostí, když se druhým čístým výkonem
o rozeskakování postarala Š. Pospíšilová
s GRANADOU (Brest Dobrá Voda). V něm ale
nakonec byla přeci jen lepší R. Jeníková a tak
i druhý titul Amazonky zůstává ve stáji Pablo
Slaťiňany.

Sportovní odpoledne v Kolíně bylo zpestřeno
řadou doprovodných akcí v nichž dominoval
hydraulický rodeový býk, jehož mrštnost si
vyzkoušely i R. Jeníková a M. Prokůpková.
O zábavu diváků se starala i živá kapela, na
kolbiště skákali parašutisté, děti soutěžily o nej-
lepší kovbojský kostým a nechyběli ani wester-
noví jezdci. I proto si určitě jezdecké závody

získají brzy rozsáhlé publikum nejen z Kolína.
Doufejme, že i sportovní úroveň zúčastněných
žen bude narůstat a výkonů, podobných těm
letos bezchybným, bude více.

Svoji formu před mistrovskou soutěží žen potvr-
dila v Kolíně další z kvalifikovaných jezdkyň pro
Ostravu Š. Pospíšilová s GRANADOU ze stáje
Brest Dobrá Voda. Radost tak udělala i svému
sponzorovi, kterou je firma Schaumann, jejíž
krmné přísady používají koně Š. Pospíšilové již
druhou sezónu. Firma Schaumann navíc i pří-
pravu a účast Š. Pospíšilové právě na letošním
mistrovství finančně podporuje.
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Sparta Cup v Chotýšanech pokračoval 4. čer-
vence. Startovní listiny soutěží byly zaplněny při-
bližně stejnými počty účastníků, ale figurovalo
v nich mnoho nových jmen. Řada jezdců vstou-
pila do seriálu nově a někteří již zase naopak
nepokračují. Novinkou na startu byl R. Olšák ze
stáje Mustang Havířov (Csabi) v sedle donedáv-
na chlaponické GRANDINY, která změnila půso-
biště. Dorazil i L. Váňa s koňmi R. Skřivana
z hřebčína Suchá a R. Jeníková s PABLEM. Tlu-
mačovští bohužel nedovezli předloňského feno-
ména našich kolbišť GENIUSE 11, kterému se
po dlouhé nemoci začala vracet minulá forma,
ale kterému se bohužel obnovily potíže s kopyty
a tak jeho trvalý návrat na jezdeckou scénu je
opět v nedohlednu.

Počasí se tentokrát k pořadatelům obrátilo
zády a zahajovací soutěže začaly za souvislého
deště. Ten pravděpodobně způsobil, že při
posledním kvalifikačním kole poměrně silně uta-
žený povrch pískového kolbiště s průběhem sou-
těží stále více těžknul a přesto, že v průběhu dne
déšť ustal, byl terén tentokrát výrazně hlubší.

A. Tůmová, vědoma si výjimečnosti soutěže,
skoky druhé kvalifikace, pochopitelně při zacho-
vání výšek, ještě poněkud rozšířila. Přes množ-
ství chyb však předvedla řada jezdců a koní
velmi dobré výkony. K nim se vedle bezchyb-
ných mohou směle zařadit i jezdci s jedním sho-
zením a je potěšitelné, že přes postupující
náročnou sezónu jich bylo poměrně hodně.

Zahajovací soutěže (-L- a -S- na čas) se
vydařily našim portugalským juniorům. A. Opatr-
ný s PANTA RHEI v prvé zvítězil a Z. Zelinková
(FOBOS) byla ve druhé třetí. A. Opatrnému se
zdařil vpravdě husarský kousek, protože ten
stihl ještě brzy ráno absolvovat dva drezúrní
starty při juniorském šampionátu ve všestran-
nosti v Kolesách a po bleskovém přesunu již
v 10.00 hodin dokázal porazit 35 členné pole
zahajovacího skákání v Chotýšanech. I výkon
Z. Zelinkové byl důležitý, protože právě druhou
kvalifikaci v Chotýšanech určila skoková komise
jako závěrečnou prověrku k definitivnímu roz-
hodnutí o účasti na ME v Lisabonu. Vítězem dru-
hého zahajovacího skákání se stal J. Skřivan
s LABE JEFF LB TECH, který se pohyboval po
těžkém písku s přehledem a potvrzuje, že proží-
vá jednu ze svých nejlepších sezón.

Druhé kolo kvalifikační soutěže B přivítalo na
startu 38 dvojic. Průběh soutěže potvrzoval sou-
běh všech obtížností a bezchybných výkonů
bylo jako šafránu. Nejprve předčila své soupeře
dvojice opavských jezdců P. Humplík (JODID

Podruhé v Chotýšanech

Druhé Chotýšany se změnily ve festival stáje BOST a P. Doležala. Svůj fanklub odměnil vítězstvím v kvalifikaci soutěže B KRIS (vpravo) a aby toho
nebylo málo, kvalifikaci soutěže A vyhrál CRAZY BOY

Pavel Humplík a JODID OIL TEAM byli
úspěšní nejen v Opavě, ale o týden později
obsadili krásné třetí místo ve druhé kvalifikaci
soutěže B v Chotýšanech

OIL TEAM) a J. Hruška (ÚSKOK). Po té se do
rozeskakování probojovala A. Plimlová s FRES-
KOU a také Z. Zelinková a ROSEMARY. Teprve
závěr soutěže patřil nejlepším a z posledních
sedmi startů viděli diváci pět bezchybných výko-
nů, včetně minulého vítěze P. Doležala s KRI-
SEM.

V následném rozeskakování se však asi jezd-
ci zalekli dolarových zisků a teprve třetímu od
konce M. Matějkovi s LIPKOU UNIREN se
podařilo absolvovat bez chyb. Následoval
A. Opatrný s PANTA RHEI, který chyboval tři-
krát a pole uzavíral P. Doležal s KRISEM. Černý
miláček stáje Bost potvrdil svoje fenomenální
schopnosti a precizním výkonem zopakoval
minulé vítězství. Třetí místo si do Opavy odvezl
P. Humplík.

Hlavní soutěž měla na startu 21 koní. I zde se
podařilo A. Tůmové správně zvolenou obtížností
soutěže dobře prosít startovní pole. Plná polovi-
na absolvovala max. s jednou chybou a pouze
tři bezchybní jezdci zajistili kvalitní závěr odpo-
ledne. Byl to J. Skřivan s NARACONDO PROFI-
STAV, když LABE JEFF LB TECH měl opět jedi-
nou a nešťastnou chybu, A. Opatrný s LA MAN-
CHEM a opět P. Doležal s CRAZY BOYEM.
Vítěz minulého kola J. Pecháček s AFONEM
skončil tentokrát v poli poražených, ale dvě
chyby měla na svědomí pravděpodobně horší
fyzická kondice jinak dobrého AFONA. Ten totiž
nastoupil k soutěži s handicapem nedávného
horečnatého onemocnění. P. Doležal zahájil
a jel sice svižně, ale na jistotu. Jeho nula pak
nutila oba soupeře k rychlosti. Nejprve měl
A. Opatrný vítězství na dosah ruky, s časem o
4 vteřiny rychlejším, ale zabránily mu v něm
4 tr. body na poslední překážce. Po té chyboval
i J. Skřivan, který, vědom si neporazitelnosti
rychlého Aleše, vzdal. Stáj B. Starnovského tak
prožila pravděpodobně nejhezčí den své histo-
rie, když se díky P. Doležalovi a koním KRIS
a CRAZY BOY ověnčila dvěma prestižními
vítězstvími v jednom odpoledni.

Jedeme do Lisabonu
Ihned po soutěži se sešli členové skokové

komise, kteří po krátké poradě konstatovali, že ji
A. Opatrný s LA MANCHEM skutečně přesvěd-
čil o své současné formě. Proto se členové sko-
kové komise přiklonili k názoru vyslat naše
zástupce na ME juniorů do portugalského Lisa-
bonu. ČJF bude hradit náklady přibližně ve výši
150 000,- Kč a naše výprava (A. Opatrný - LA
MANCHE, Z. Zelinková - FOBOS) by se na

cestu přes 3 000 km dlouhou měla vypravit ve
čtvrtek 16. července. Samotní účastníci však
budou muset uhradit dalších přibližně 100-120
tisíc korun a zde je potřeba poděkovat firmě LB
TECH. Ta se rozhodla uhradit část nákladů za
Z. Zelinkovou, pro jejíž mateřský oddíl JK Mělník
by tyto prostředky bylo problematické zajistit
z vlastních zdrojů. Příjezd do Lisabonu je pláno-
ván na neděli 19. a od středy 22. července se již
začíná soutěžit. Nezbývá než držet palce, ale
v každém případě již nyní je zřejmé, že dvojice
V. Opatrný a V. Mestenhauser, která stojí za
výkonností našich juniorů, odvedla u nás dosud
na juniorském poli nevídanou práci. A již dnes
jim patří ocenění za to, že ČR bude mít po letech
opět zastoupení v evropské skokové soutěži.

Pro zkušenosti do Chotýšan
Ocenění však zasluhuje i chotýšanský pořada-

tel. A vše se nedá jen svalovat na rozdílné eko-
nomické možnosti společnosti Mach Group.
Vždyť jen přehledně zpracovaný program, jehož
součástí jsou i původy koní, rozpis soutěží a plán-
ky parkúrů a v němž má každý návštěvník vlože-
ny různobarevné aktuální startovní listiny, zpří-
jemní každému sledování soutěže a dosud
nejsou na všech našich kolbištích samozřejmostí.

Do třetího a posledního kvalifikačního kola
nastupuje v soutěži B v jasně nejlepší pozici
P. Doležal - KRIS s 80 body, před M. Matějkou -
LIPKA UNIREN (62) a J. Skřivanem - GARGA-
NO WEPOL (52). V soutěži A je pak zatím nej-
úspěšnější J. Skřivan - NARACONDO PROFI-
STAV s 64 body, před J. Jindrou - SIRAH (62)
a T. Navrátilem - AKTIV (55). C. Neumann



nili jezdci ze Staré Role, redukována byla
i ekipa z Přední Kopaniny, jejíž zástupkyně
byly na mezinárodních soutěžích v Polsku
a nejezdila ani K. Chelbergová. Ta přibližně
ve stejných chvílích absolvovala závody
v Dánsku, kde se zúčastnila měsíčního trenin-
kového pobytu ve stájích špičkového dánské-
ho drezúristy L. Peterssena. Zatím víme jen
kusé informace, ale prvé zprávy hovoří o tom,
že s NIGHT CUPEM byla při drezúrních sou-
těžích pořádaných v rámci skokového mist-
rovstí Dánska jednou druhá (St.Georg 12 star-
tujících) a jednou sedmá (-IM I- 14 st.).

Tyto dvě jezdkyně tedy
v Praze chyběly, ale nao-
pak novinkou na startov-
ních listinách byla účast
ruské jezdkyně O. Minoč-
kiny, která startuje za Gel
Drezur Club Javorník.
Naši dlouholetí čtenáři si
jistě vzpomenou na roz-
hovor a reportáž o této
stáji nedaleko Liberce,
kterou jsme přinesli
v Jezdci na sklonku roku
1995. Souhra všech růz-
ných okolností tomu chtě-
la, že z plánované účasti
v soutěžích roku 1996
sešlo a tak se tato jezdky-
ně představila naší veřej-
nosti s 2,5 letým zpoždě-
ním. Zatím v soutěžích -L-
a -S- a hned napoprvé
vytěžila v 17 členných
startovních polích 2., 5.
a 6. místo. O první místo
v -JU 97- j i  připravila
pouze Š. Charvátová,
které přináší DREAM
DANCER jenom radost
a spolu s DENVEREM ji
pasuje na favoritku junior-
ského šampionátu.

O co byla rozsáhlejší
pole nižších soutěží, o to
chudší startovní listiny
měly soutěže St.Georg
a -IM I-. Obě se odehrály
v režii H. Žižkové
(POZOR) a D. Komendy
(JENA), když H. Žižková
zvítězila před D. Komen-
dou ve Sv. Jiřím a v -IM I-
si oba jezdci pořadí pro-
hodili. Dvakrát třetí byla
D. Diringerová a TIME
OUT.

SPORT REPORTÁŽE
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Verona zasluhuje
pochvalu

Česká republika měla svého zástupce
i při CDI Wroclav, které se konalo 25.-28.
června. Do Polska odcestovala reprezento-
vat V. Kadlecová s koňmi AKIMA, GÁBOR,
KANT a VERONA.

Přes to, že závody byly vypsány jako CDI,
zahraniční účast zajišťovala pouze naše
jezdkyně a jinak se staly soutěže zcela pol-
skou záležitostí. O tom jakou drezúrní silou
náš severní soused disponuje však svědčí
skutečnost, že startovalo celkem 92 koní
a vypsáno bylo 27 soutěží. Soutěže začína-
ly vždy v 10.00 hodin dopoledne a jezdilo
se až do 20.30 večer. Stejně jako u nás ztě-
žovaly soutěže úmorná vedra a stálé bouř-
ky. O samotném průběhu závodů nám refe-
rovala V. Kadlecová: „ V Polsku jsem byla
od 21. až do 29. června. S mladým KAN-
TEM jsem se zúčastnila 3x soutěže -S-
a umístila se na 16., 7. a 4. místě. Další dva
koně AKIMA a GÁBOR absolvovali Malou
rundu, která obsahuje soutěže St. Georg,
-IM I- a pro deset nejlepších pak i finále
-IM I Kür-. S oběma koňmi jsem byla spoko-
jená, přestože GÁBOR měl za sebou velmi
těžkou koliku a ještě první dny v Polsku
nechodil pod sedlem. S AKIMOU jsem byla
ve všech kolech Malé rundy druhá a celko-
vě jsme obsadily druhé místo za vítězným
B. Misztalem s koněm HOLLYWOOD.
GÁBOR si vedl také dobře a byl za AKI-
MOU 3x třetí a tudíž třetí i celkově.

Pro VERONU jsem přichystala účast ve
Velké rundě. V soutěži -IM II- jsme skončily
čtvrté, v -GP- druhé a v -GP Kür- také
druhé. Hlavně výsledku v -GP Kür- si cením,
protože jsme obdržely 62% bodů. Oproti
našim soutěžím je v Polsku velký důraz kla-
den na hudbu a potom na riziko prvků. Cel-
kově jsme ve Velké rundě skončily třetí,
když zvítězil K. Milczarek s VENI VIDI VICI.

Vedle sportovních poznatků jsem si při-
vezla z Polska i několik pro nás nelichoti-
vých „novinek“. Za prvé jsem se dozvěděla,
že ve světě již platí nová úloha -YU-, která
byla předložena veřejnosti v listopadu loň-
ského roku, ale u nás v ČR není dosud pře-
ložena a jezdíme podle staré úlohy. Za
druhé jsem odhalila chybu našeho překladu
-IM I Kür-, kde se v české verzi praví
„20m shromážděného kroku nebo 20m pro-
dlouženého kroku“ a správně má být na
místo slůvka „nebo“ spojka „a“, která
význam zásadně mění. Pro naši práci s roz-
hodčími by měla být podnětná i polská
praxe, kdy zapisovatele dělají zásadně také
rozhodčí a navíc na každém rozhodčím sta-
novišti jsou při úloze přítomni 3-4 další roz-
hodčí. Ti sledují práci svého kolegy, dělají si
poznámky a ve večerní diskuzi pak společ-
ně probírají průběh dne. Těmto poradám
mohou být navíc přítomni i jezdci a tak
dochází k neustálé komunikaci nejen mezi
rozhodčími vzájemně, ale i mezi jezdci
a rozhodčími.

V každém případě jsem se zájezdem do
Wroclavi spokojena i proto, že moje výhry
mi téměř plně hradily veškeré náklady a tak
mě navíc tato sportovní zkušenost přišla
velmi levně.“

Drezúrní Memoriál Oty Součka, pořádaný
JK Troja Praha, vstoupil 27.-28. června do
čtvrté desítky. Jakoby chtěli drezúrní jezdci
31.ročník zvýraznit, ocitli se pořadatelé u leh-
kých soutěží v záplavě přihlášek. Úloha
-JÚ 93- měla na svém startu 28 dvojic a úloha
-JD 93- osmnáct. To přimělo pořadatele, že
v sobotu se v Praze na Trojském ostrově sou-
těžilo na dvou obdélnících a vedle stabilního
drezúrního místa byl zřízen i obdélník na části
opracoviště. Ten byl sice po celonočních deš-
tích téměř pod vodou, ale jiná možnost nebyla.

Z tradičních drezúrních center se nezúčast-

Přeplněný Součkův memoriál

Novou tváří naší drezúrní scény je O. Minočkina. Startuje za Gel Drezur
Club Javorník a na snímku ji vídíme v sedle HOROSKOPA. -čiš-

Memoriál P. Večeři 
přípravou na finále

Závody KMK, které se v Novém Jičíně
konaly 5.-6. července v rámci Memoriálu pro-
kopa Večeři byly velmi zdařilou přípravou na
finále KMK, které zde proběhne 4.-6. září.

Spolupráce s místními firmami - Mlékárny
Kunín a Tonak - byla patrna na každém kroku.
Rozhodčí, funkcionáři závodů i závodníci byli
do sytosti zásobeni výrobky mlékárny
a i četné ceny tvořily balíky výrobků. Tonak se
zase prezentoval klobouky, které měli na hla-
vách nejen domácí, ale i komisař KMK
P. Hirka.

Přes nepřízeň počasí přečkal povrch kolbiš-
tě dobře oba dny soutěží. Parkúr byl zapůjčen
od pana Kubišty z Humburk a pravděpodobně
i proto se dobře soutěžilo M. Kubištové, která
byla úspěšná v soutěžích KMK a v prvé sou-
těži pro 4leté koně i zvítězila. Pořadatelé ale
již pro finále připravují zbrusu nový překážko-
vý materiál, který pro jezdecké středisko
v Novém Jičíně zakoupí majitel stáje Mustang
Havířov pan V. Csabi, který má své koně
ustájeny právě v Novém Jičíně.

Již v průběhu závodů se dvakrát radoval J.
Skřivan, který zvítězil v -L- a -S- s MISS
ORLING, a který se dvěma koňmi nastupoval
i do hlavní soutěže Memoriálu -ST-. K ní
nastoupilo celkově 10 koní. Bezchybného
výkonu se diváci nedočkali a dokonce i 4 tr.
body docílil právě jen J. Skřivan se SÁGOU
CAC LEASING a tím docílil i třetího vítězství.
Na dalších místech se pak umístili jezdci s 8
tr. body L. Váňa (PETARDA KENTAUR) a P.
Špalková (SINDY MARTEX).

Velká cena Loun
pro STINGA

K Velké ceně do Loun 20.-21. června
(-S+S-) se vypravil Jiří Pecháček s irským
MORNING STAR STINGEM a dalo by se říci
„veni vidi vici“. Obě samostatné soutěže -S-
vyhrál, jednou po rozeskakování s M. Matěj-
kou a LINO J a po druhé s dvojicí I. Zatlouka-
lová - AROT a E. Zamrazilová - MARIO. Pro-
tože ani v jednom rozeskakování neměl stej-
ného soupeře byl STING jediným koněm
s dvěma nulami a tak J. Pecháčkovi připadlo
celkové vítězství.

Zmoklé Horky
O tom, že se v sobotu 13. června moklo po

celé ČR svědčí i zprávy ze soutěží v Horkách
nad Jizerou, kde byly závody vypsány také na
tento nepříjemný den. Naštěstí kvalitní povrch
kolbiště unesl zatížení startovních polí, která
byla přeci jen díky počasí redukována na
poslední chvíli odhlášenými jezdci.

Hlavní soutěž (-S-) se podařilo v konkurenci
18 dvojic absolvovat dvěma jezdcům bez tr.
bodů a v rozeskakování nakonec zvítězila
domácí K. Vodseďálková s KADET PRADAR,
před D. Hanušem (QUENTA) z JK Vlkava,
kterému s VANDOU patřilo i třetí místo.
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Trojitý vavřín
Další důležitý vrchol karlovarské jezdecké

sezóny patřil 26.-28.června militaristům, pro
které uspořádal JK Balcar na závodišti ve
Dvorech III. Lázeňské military. Pro účastníky
byly vypsány tři soutěže národní všestrannosti
stupňů -Z- až -S-. Startovní pole obou těžších
soutěží nebyla nijak rozsáhlá (po 7 startují-
cích) a pouze -Z- přilákalo 26 dvojic.

Stavitelem dráhy byl ve stáji JK Balcar opět
domácí P. Veselovský, který připravil jezdcům
a koním soutěže tradiční obtížnosti.

Rozhodčí sbor pod vedením M. Mentlíka
měl tentokrát díky A. Opatrnému opět poně-
kud jednostrannou a fádní úlohu. Po drezúr-
ních zkouškách se totiž tento jezdec ujal
vedení v obou těžších soutěžích (-L- IRISH-
MAN, -S- ČEJEN). V soutěži -Z- byla v drezú-
ře nejlepší A. Plimlová s HEINEM, ale jak se
později ukázalo pro A. Opatrného s NIGE-
SEM nebyl odstup necelých pěti bodů neřeši-
telným problémem.

Ve všech svých dalších startech již neinka-
soval žádné trestné body a tak v soutěžích -L-
a -S- zvítězil systémem start-cíl a po chybách

Velká cena Klatov
Příští rok oslaví klatovští pořadatelé již

40 let trvání závodů s názvem Cena Klatov. Ten
letošní 39. ročník připadl na 27.-28. června.

Počasí tohoto víkendu soutěžím přálo a po
dusnější sobotě byla podmračná neděle téměř
ideální k jezdeckým závodům. Na dobrém
terénu klatovského kolbiště připravil parkúry
střední obtížnosti J. Šíma. Po invazi přihlášek
nakonec řada koní do Klatov nedorazila a tak
byla startovní pole příjemných velikostí.

Velká cena Klatov je dvoukolovou soutěží
(-S+ST-) a každé z obou kol je zároveň samo-
statně hodnoceno. Již v sobotu naznačil nej-
lepší formu J. Pecháček, který prožívá
momentálně stabilní formu a v konkurenci
sedmi rozeskakujících dvojic předvedl s FRA-
MIREE F a FINN KOREOU jediné dvě nuly
a obsadil prvá místa.

V neděli bylo druhé kolo (-ST-) samostatně
hodnoceno podle stupnice A 2 (čas). V něm
viděli diváci pět bezchybných výkonů, z nichž
nejrychlejší byl J. Mayer s BARTEM.
J. Pecháček zopakoval nulu s FINN KOREOU
(3.) a z obou kol vyšel bezchybně, z celkově
15 zúčastněných ještě M. Pěchouček a jeho
FERISON (Tachov). Nedělní závěr tedy patřil
rozeskakování o vítězství Ceny Klatov.
J. Pecháček zde úspěšně završil boj o prven-
ství a bezchybným výkonem obhájil své loň-
ské vítězství, když mu připadlo i třetí místo
(FRAMIREE F). Druhý M. Pěchouček se stal
zároveň i vítězem oblastního přeboru ve sko-
cích seniorů.

Po soutěži se s IRISHMANEM přišel rozloučit
i hlavní rozhodčí M. Mentlík -T.Holcbecher-

Zlatá podkova v Lošticích
Jedním z tradičních organizátorů kvalifikač-

ních kol Zlaté podkovy je JK SOUz v Lošticích.
Letos ve dnech 19.-21. června se zde konal již
22. ročník.

Do malebného prostředí zámeckého parku
v Žadlovicích se sjeli účastníci všech kategoríí ZP,
i když poněkud menší účast měly právě nejzajíma-

vější kategorie Zlatá podkova (6) a Mistři opratí (5).
Drezúrní zkoušku ZP vyhrál K. Diringer

a TIME OUT (Žabčice). Tento sympatický irský
bělouš neví doslova kam dříve skočit, když oba
manželé Diringerovi jsou v jeho sedle tak úspěš-
ní. V současné době má splněny kvalifikace pro
mistrovské soutěže seniorů v drezúře, ale jeho
majitelé plánují i účast při mistrovství seniorů ve
všestrannosti. V letošním roce tak nejen diváci
doplatí na nepochopitelný souběh mistrovských
soutěží, který se, přes kritiku v loňském roce,
opakuje i letos. Ale zpátky do Loštic.

Ve Stříbrné podkově patřila dvě prvá místa po
drezúře J. Hatlovi (SZALENIEC, IVORY
COUNT) a úspěšný byl i další jezdec z Měníka-
Humburky P. Myška (LITERA), který se ujal
vedení v Bronzové podkově. Pro úplnost dodej-
me, že po prvém dni vedla Soutěž nadějí
L. Tumpachová (ATOM) a dvojspřeží L. Jirgala
(Hubička Telnice).

I když sobotní krosy řádně zamíchaly s pořa-
dím, nejlepší po drezúře byli většinou i v sobotu
úspěšní. Bez chyb pokračoval K. Diringer a obě
prvé pozice udržel i J. Hatla.

Štěstí nepřálo L. Tumpachové (ATOM), kte-
rou neposlušnost na poslední překážce stála
vítězství. Ve dvojspřežích byl nejlepší J. Nesvačil
(Aranka Doubravice).

Nedělní krásné počasí přilákalo velké množ-
ství diváků, kteří mohli být s průběhem soutěží
spokojeni. K. Diringer sice nasbíral na parkúru
15 tr.bodů, ale i tak si náskok na čele udržel
a zvítězil před R. Markovou (TARZAN) z JK
Žabovřesky, která byla druhou bezchybnou
v sobotním krosu.

Ve stříbrné podkově si obě čelní pozice udržel
J. Hatla i když tu druhou s IVORY COUNTEM
jen těsně a se štěstím. Na tu mocně útočily
domácí S. Heidenreichová (BESSY) a I. Hájková
(DAYCARA) ze stáje Jasava, které nakonec
skončily ex equo třetí.

I Bronzová podkova se odehrávala pod tak-
tovkou hřebčína v Měníku, když zvítězil
P. Myška s LITEROU a obsadil i třetí místo
s ROBINSON KUBIŠTA. Mezi jeho dva koně se
podařilo vklínit jen domácí M. Salamonové
(TEREZA). Soutěž nadějí si odvezl Z. Dušek
(RINO) do JK Jeřice. Ve dvojspřeží zvítězil
J. Nesvačil, před L. Jirgalou a K. Kastnerovou.

Podle ohlasů z Loštic vládla při soutěžích
spokojenost. Vedle organizačního uspokojení
mohli být domácí Heidenreichovi, pod jejichž
taktovkou se každoročně v Lošticích kvalifikační
kol ZP pořádá, spokojeni i sportovně. Vedle třetí
příčky ve Stříbrné podkově (S. Heidenreichová)
získali loštičtí i páté místo v Soutěži nadějí (R.
Heidenreich-JESSY), druhé místo ve Stříbrné
podkově (M. Salamonová) a konečně i čtvrtou
pozici ve Zlaté podkově (R. Heidenreich-FIDC-
ZI). Do Loštic přejeme ať se i nadále práce daří.

R. Heidenreich s JESSY obsadil páté místo
v Soutěži nadějí v Lošticích -J. Bělohlav-

Při dekorování Velké ceny Klatov byli jen dva
jezdci. J. Pecháček s FINN KOREOU a FRA-
MIREE F získal 1. a 3. místo a mezi ně se
vklínil M. Pěchouček s FERISONEM.

soupeřů si přijel pro prvenství i do cíle soutě-
že -Z-.

Zde mu do poslední chvíle mocně na záda
dýchala domácí D. Balcarová, která skončila
druhá pouze s rozdílem 0,8 bodu. Odstup od
A. Krobotové s LOGIKOU (Šumperk) v soutěži
-L- byl již výraznější a druhý v -S- L. Vrtek
s DOMINANTEM mohl své vítězství očekávat
jen při dvou Alešových chybách. Rodině Opatr-
ných se tak bezezbytku vydařil karlovarský
zájezd a navíc start IRISHMANA byl o to krás-
nější, že pro tohoto 14letého matadora bylo
vystoupení na III. Lázeňském military definitivní
a navíc vítěznou tečkou za závodní kariérou.

Pokračování v Opavě
Týden po Velké ceně Opavy se jezdci sjeli

do kateřinského areálu opět. Konaly se zde
přátelské závody, jejíchž součástí bylo i KMK.

Sobotní průtrž mračen natolik ovlivnila pod-
mínky, že nedělní soutěže byly neúměrně
těžší. Přesto se všichni s hlubokým terénem
vypořádali a zdá se dokonce, že domácím
tento handicap vyhovoval. Ve dvou nejvyšších
nedělních soutěžích suveréně předčili ostatní
soutěžící. Ve skoku -L- mezi 19 jezdci získali
prvá tři místa a v soutěži -S- byli čtyři z pěti
rozeskakujících se jezdců ze Sokola Opava
Kateřinky. V obou případech zvítězil P. Hum-
plík s JODIDEM OIL TEAM, který si tak vyna-
hradil nevydařený start z minulého týdne při
VC Opavy. V -S- se dostal po základním kole,
ke kterému nastoupilo 15 jezdců, do rozeska-
kování spolu s K. Lamichem (HARDY),
J. Hruškou (RAMÍR FERAM) a J. Zwingerem
(TUDOR JÖKABAU) a jediný přespolní byl
L. Masár (REZNAK) z Baníku. V rozeskaková-
ní pak viděli diváci tři bezchybné výkony
a vedle vítězného Humplíka je předvedli další
umístění K. Lamich a L. Masár.

O celkové zhodnocení závodů jsme požá-
dali přítomnou gen. sekretářku ČJF A. Pella-
rovou: „K organizaci závodů nemohu mít
žádné připomínky. Jsem potěšena, že to
nejsou závody s charakterem maratonu. Je
dobře, že soutěže KMK dostávají prostor
a vyčleňuje se jim samostatný den. Vše pak
probíhá v klidu a je dost času výkony koní
okomentovat. Je to prostě něco jiného než
normální závody. Já mám tyto soutěže nejra-
ději, protože je sleduji již od začátku, ještě
u plemenářů. Rozhodně jsem ráda, že dochá-
zí k větší výměně českých a moravských
komisařů. Tím je určitě zlepšena objektivita
soutěže a tím i zkvalitněn výběr koní, kteří se
dostanou do finále KMK.“

Dodejme jen, že v KMK se nejlépe umístili
mezi 4letými GRAF CZECH (Csabi), 5letými
LÉRY (Horymas Horní Město) a 6letými BAN-
NER ROANA (Dubicko Klopina). -jge-



Protože termín našeho národně jezdeckého
skokového svátku se neúprosně blíží a za dva
měsíce je tu CSIO Praha 98, požádali jsme ředi-
tele závodů J. Žižku o prvé informace.

Pane řediteli, v jaké fázi jsou přípravy na
CSIO 98 a jak se na pořádání závodů odrazí
finanční potíže loňského ročníku?

„Jak jsem již jednou sdělil, finance roku 1997
a 98 spolu nijak nesouvisí. CSIO Praha 98 pro-
běhne zcela ve stylu loňského ročníku, i když
drobným redukcím v celkovém rozpočtu jsme se
nevyhnuli. Rozpis obsahuje celkové finanční
ceny ve výši 2 160 000,- Kč a Velká cena Prahy
se pojede o 990 000,- Kč. První místo již nebude
auto, protože Volvo již není patronem světového
pohár a všechny ceny budou finanční. V Poháru
národů se pak tradičně bude odměňovat brou-
šeným sklem nižborských skláren p. Rückla.“

Jak byl dořešen spor s BCM? Pokud si
vzpomínám, při našem posledním rozhovoru
jste očekávali ještě další jednání z tímto
v současnosti asi druhým největším sponzo-
rem FEI.

„Letošní ročník se pravděpodobně odehraje
úplně bez účasti společnosti BCM. BCM neod-
povídá na naše dopisy, žádost o schůzku odmít-
la. Návrh naší smlouvy nechala bez odpovědi
a její smlouva byla pro nás nepřijatelná. Za
pořadatele mohu říci, že my jsme ke spolupráci
s BCM připraveni, ale za stejných podmínek
jako mají všichni ostatní. Fyzicky bude pravdě-
podobně BCM přítomno, protože zajišťuje
reklamní prostředky Samsungu a ty jsou vázány
na naši bilaterální smlouvu se Samsungem pro
roky 97,98 a 99.“

Jaký je rozpočet CSIO 98?
„Letošní rozpočet je 5 700 000,- Kč což je

o necelý milion korun méně než vloni. Restrikce
byly provedeny ve všech oblastech včetně
finančních cen. V současné době se o finančním
zajištění CSIO ještě jedná. Využiji také této příle-
žitosti abych nabídl všem příznivcům CSIO zajiš-
tění stolu s plným občerstvením na VIP tribuně. 

Ceny stolů jsou: pro 4 osoby na celou dobu
CSIO 10 000,- Kč, pro 6 osob na celou dobu
CSIO 15 000,- Kč, pro 4 osoby na sobotu
a neděli 7 500,- Kč a pro 6 osob na sobotu
a neděli 10 500,- Kč. Zájemci nás mohou kon-
taktovat na adr.: TJ Žižka Praha, PO BOX 33,
Praha 6 160 41 nebo na tel.: 02/87 84 76 či
faxem na 02/83 87 04 22.“

Máte už nějaké signály o letošní účasti?
„Zatím ne, protože jsme museli pozdržet roze-

slání rozpisu. Z centra FEI v Laussane nám při-
šel rozpis schválený, ovšem s dodatkem
J.P. Roche (skokový manažer FEI) k pořádání
Poháru národů. FEI nám opět připomínkuje náš
rozpis, který se po rozhodnutí VV ČJF drží staré-
ho systému pořádání PN. Nyní se vyjasňuje, zda
připomínka z FEI je pouze doporučením, či naří-
zením. Termín principielních přihlášek bude
muset být tedy posunut pravděpodobně až na
konec července.“

I když jsme již o novém modelu PN psali,

ZAJÍMAVOSTI TERMÍNY
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Sportovní 
kalendáfi

11.7. Brniště ZM,Z,ZL,L
11.7. Němčovice Z,ZL,L
11.7. Svinčice ZM,Z,ZL,L,S,ST
11.-12.7. Radíč ZM,Z,ZL,L,S
11.-12.7. Stará Role D-MČR-J/Y
11.-12.7. Liberec ZM,Z,ZL,L,S,ST
11.-12.7. Hradec Králové 

S-MČR-J/Y PREM.
11.-12.7. Pardubice Cd
11.-12.7. Rožnov p.R. KMK Z,ZL,L,S
12.7. Budížkovice ZM,Z,ZL,L
12.7. Rakvice Z,ZL,L A
17.-19.7. Bolehošť drez L, A
17.-19.7. Ostrava-Stará Bělá

PREM.MČR-S
18.7. Slabce ZM,Z,ZL
18.7. Stráž nad Ohří Z,ZL,L
18.7. Bukovice Z,ZL,L
18.7. Jeníkov E
18.7. Třebíč drez. Z
18.7. Šumperk Z,ZL,L
18.-19.7. Bernartice Z,ZL,L,PREM.S
18.-19.7. Louňovice ZM,Z,ZL,L
18.-19.7. Žirovnice Z,ZL,L,S
19.7. Roudnice ZM,Z,ZL,L
24.-26.7. Úněšov C/Z,ZL, A
24.-26.7. Hradec Králové

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

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

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

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

KMK Z,ZL,L,S,PREM.ST
8.-9.8. Hradec Králové ZL,L,PREM.S
9.8. Benešov-Černý les ZM,Z,ZL,L,S
9.8. Slavkov L,S
9.8. Hradec nad Moravicí Z,ZL,L

O CSIO 1998, ale i 1997
můžete nám připomenout o jaký rozdíl se
jedná?

„Nový model dovoluje postup do druhého kola
sedmi týmům, ze kterých však startují již jen tři
jezdci a navíc umožňuje i postup domácího týmu
i v případě, že se družstvo pořádajícící země do
druhého kola regulérně nedostane.“

A proč náš VV ČJF na tento model nechce
přistoupit, vždyť právě absence našich jezd-
ců ve druhém kole, vzhledem ke stále narů-
stající konkurenci z ostatních států, se
v posledních letech stala téměř pravidelností
a pro naše diváky je vždy zklamáním?

„VV ČJF akceptoval návrh skokové komise“
Podle toho co jsem při příjezdu na Trojský

ostrov viděl, bude pravděpodobně i letos již
po třetí zázemí CSIO na staveništi. Děje se
něco nového se stavbou haly?

„U tohoto jednání jsem nebyl, ale vím, že pro-
běhlo setkání mezi ČJF a JK Respin Praha,
který je majitelem stavby. Jak dopadlo vám musí
referovat někdo jiný, ale vzhledem k současné-
mu stavu je jisté, že do září se nic na stávajícím
staveništi nezmění.“

Co nám řeknete k letošnímu rozpisu sou-
těží?

„Na základě připomínek zahraničního rozhod-
čího loňského CSIO (O. Peterson), i na základě
porady pořadatelů CSIO obsahuje rozpis CSIO
98 tři soutěže denně. Mimo soutěží pro jednoho
jezdce a dva koně však může v každé soutěži
startovat jezdec pouze s jedním koněm (s výjim-
kou skoku mohutnosti) a každý kůň může starto-
vat jen jednou denně. Tento model je výsledkem
celosvětových snah FEI a ČJF je akceptuje.

Ve čtvrtek 10.9. čekají na účastníky: stupň.
obt. do 140 + žolík, dvoufázové skákání
140/150cm a skok do 150cm podle A2 (čas).
V pátek je na programu PN, ale před ním ještě
skok do 140cm podle stupnice C a skok do
140cm do 1. chyby. V sobotu to bude skok do
140cm podle AM5 (rozeskakování), soutěž pro
1 jezdce a dva koně 130/140cm a skok mohut-
nosti se základní výškou 170cm. V neděli pak
bude skok do 140cm podle C, skok do 140cm
podle A2 a Velká cena Prahy tradičně jako skok
do 150cm podle AM3.

K účasti našich jezdců rozhodl VV ČJF, že
skoková komise provede výběr jezdců, kteří
budou k účasti pozváni. V případě přihlášky se
pak budou moci čeští účastníci rozhodnout. Buď
využijí standardní nabídky podle rozpisu a za
poplatek 10 000,- Kč budou využívat veškerých
služeb pořadatele, či mohou zvolit výši vstupní-
ho poplatku 3 500,- Kč, ale pak nemohou náro-
kovat úhradu cestovních ani dopravních nákla-
dů, stravného ani ubytování pro jezdce a ošetřo-
vatele a žádné krmivo ani stelivo pro koně.“

Děkujeme za rozhovor.

Drobnosti
● Z iniciativy JK Hipo Vejmělek se konalo

v Jihlavě za účasti jezdců z pěti oddílů dvou-
denní soustředění se zaměřením na drezúru,
které vedla E. Nesňalová. Pro velký zájem
bylo rozhodnuto, že se budou soustředění
pravidelně měsíčně opakovat.

● K juniorskému šampionátu v drezúře ve
Staré Roli se zatím chystá překvapivě více
mladých jezdců než juniorů. Pořadatelé obdr-
želi přihlášky od 14 mladých jezdců a zatím
jen 13 juniorů. V rámci mistrovství proběhnou
i soutěže CDN a již je přihlášeno i šest koní
ze SRN.

● 5. ročník dostihů v Milíkově pro pony
a malé koně pořádá 23. srpna severomorav-
ská asociace pro chov pony a malých koní.
Začátek ve 13.00 hodin, informace na adr.: M.
Škanderová, Milíkov 156, Milíkov u Jablůnko-
va, 739 81.

Přeložený přebor
Mistrovství VčO juniorů v Hořicích bylo pře-

loženo z původně plánovaného termínu
(25.7.) na 13. června. Tituly vybojovali
L. Sojka (GALIA) a A. Chládková (DENISA).

V hlavní soutěži dne (-S-) byl nejúspěšnější
J. Hatla (Měník), který získal dvojnásobné
vítězství s koňmi PRÁTER a SAHIB KUBI-
ŠTA, když v rozeskakování porazil P. Patoč-
kovou (KAYO) z SZeŠ v Lanškrouně.

Zatímco v Kolesách probíhaly boje o tituly,
v NH Kladrubech n./L. jednali straničtí předse-
dové J. Lux a J. Ruml. K tiskové konferenci se
sešli v sále Emila Kotrby
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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

Jezdecká škola Mariánské Lázně
● nákup a prodej sportovních a chovných koní doma i v zahraničí
● připouštění chov. klisen (včetně ustájení před a po porodu) hřebci světových sportovních linií

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

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

Potřeby pro jezdecký sport
Výroba-Velkoobchod

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

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

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

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

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

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Prodejna 
a velkoobchodní sklad:

Domamyslická 59, 
798 01 Prostějov

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

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

Prodejna Brno: 
Veveří 109, PSC 618 00, 

Tel.: 05/41 21 16 17

PROSTĚJOV

Inzerce
●● Prodám 5 let starou klisnu A1/1, ryzka s bílými odznaky, po DARA MONARCH a LONG 30X, vhodná

pro chov, western a rekreaci, cena 35 000,- Kč. Informace na tel.: 02/85 44 769 po 20.30 hod.
●● Přijmu na odchov hřebečka - odstávče, možno ihned. Pěkné prostředí, travnaté výběhy. Tel.:

048/51 47 328 po 20,00 hod.
●● Prodám 10 letého valacha, skok S-ST. Ideální pro začínající jezdce. Tel.: 0428/38 84 17 večer.
●● Vezmu do výcviku parkurového koně. Ustájení, ježdění, výběh, doprava na závody. Zkušenosti

s mladými koňmi a v parkurech st. -Z- až -S-. Tel.: 0602 244 911.
●● Prodám kvalitní holštýnské koně - dvě březí klisny, roční klisnu a hříbě klisničku. Tel.: 0602 490 134.
●● Stáj Manon přijme ošetřovatele koní. Tel.: 0602 45 19 18.
●● Prodám Avii pro 4 koně, po TP, a tři sila na obilí. Tel.: 0602 232 362.

SSEERRVVIISS  PPRROO  VVÁÁSS  AA VVAAŠŠEEHHOO
KKOONNĚĚ

Kompletní sortiment jezdeckých
potřeb v prodejnách v Praze, 

K. Varech a Plzni

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

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

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

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

V¯ROBA A PRODEJ
PARKUROV¯CH P¤EKÁÎEK

TRENINKOVÉHO MATERIÁLU
PRONÁJEM KOMPLETNÍCH 

PARKURÒ
VoronûÏská 144, 461 71 Liberec 1

Tel./Fax: O48/521 72 42

Samsung Nations Cup
Seriál CSIO a s ním i soutěží Pohárů náro-

dů pokračoval 14. června dvěma závody,
které se konaly ve finské Ypäjä v Helsinkách
a současně v italské Modeně.

Francie se po vítězství v Modeně (dalším
po vítězstvím v Luzernu) přehoupla v Sam-
sung Nations Cup přes dosud vedoucí
Holandsko. To překonalo i Německo, které
bylo v Modeně druhé, před Velkou Británií. Na
Holandsko tentokrát zbylo až šesté místo za
Irskem a Švýcarskem.

Ve Finsku bylo CSIO čistě severskou zále-
žitostí a odpovídá tomu i výsledková listina PN
když zvítězilo Dánsko před domácím Finskem
a Švédskem. Čtvrté místo obsadilo Norsko.

Seveřani pokračovali o dva týdny později
28. června při CSIO Norska v Drammen. Tam
vybojovali vítězství brilantní Švédové z celko-
vým ziskem 0 tr.bodů. Na dalších místech
skončila Belgie před Norskem, Irskem
a Německem.

Po tomto CSIO vypadá stav celoroční sou-
těže Samsung následovně: Francie (23b.),
Německo (21,5), Holandsko (18), Belgie
(17,5), Itálie (17), Irsko (16,5), Švýcarsko (16),
USA a Švédsko (14) a Rakousko (12).

Ze světa
● Jos Lansink opět prokázal, že nemá

v Holandsku konkurenci. Na národním šam-
pionátu v Hoofddorpu jasně zvítězil (NIS-
SAN HIGH VALEY Z) s náskokem 6,46
bodu před J. Dubbeldamem (V&L DE
SJIEM). Jos tak překonává všechny holand-
ské rekordy, protože od roku 1990 získal již
osmý titul, když nezvítězil pouze v roce
1996, kdy se šampionátu nezúčastnil.

Na základě mistrovství jmenoval trenér
H. Horn první širší reprezentační družstvo
pro SJH v Římě. Vedle J. Lansinka budou
o účast v Itáli i  bojovat J. Dubbeldam,
P. Geerink, E. Hendrix, P. Raymakers,
W. Jan van der Schans, J. Tops a E. van
der Vleuten.

● Velkou cenu při CSIO Modena získala
12. června pro Švýcarsko L.McNaught
(DULF) před L. Beerbaumem (PRIAMOS)
a J. Lansinkem (CALVARO Z).

● Ve stejném termínu si na své konto při-
psal Velkou cenu Cannes vítěz letošního
finále Světového poháru R. Pessoa s LORO
PIANO LIANOS, který porazil H. Simona
a E.T.FRH. O den později ve Velké ceně
Mariny Picasso již H. Simon (E.T.) zvítězil

a porazil kanadského I. Millara (MONT
CENIS 002), který si zatím na evropské
půdě teprve zvyká. Otec Rodriga Nelson
Pessoa se stále ještě nechystá na odpoči-
nek a skončil třetí v sedle vítězného koně
z finále SP v Helsinkách BALOUBET DU
ROUET.

● H. Simon byl ve výborné pohodě
i o týden později při kvalitně obeslaných
soutěžích CSI-A v německém Norten-Har-
denbergu (17.-21.6.). Ty byly skutečnou
přehlídkou světové elity. Zde H. Simon
a E.T. FRH získal nejen sobotní Hardenberg
Champions Trophy, ale i nedělní Velkou
cenu. V sobotu před U. Kirchhoffem
(GINUS) a M. Whitakerem (ASHLEY)
a v neděli porazil E.T. M. Meredits (SPRE-
HE JUST DO IT) a opět U. Kirchhoffa
(GINUS).

● O další týden později byl při závodech
stejné kategorie v holandském Arnhemu
v Renault Nederland Prijs nejúspěšnější
novozélandský B. Goodin (HARLEY)
a v nedělní Akzo Nobel Trophy se nejvíce
radoval F. Sloothaak (CASSINI), který pora-
zil irskou J. Chesney (PAAVO N) a domácí
dvojici C. Lankaster (GRACIA MB) a vítěze
loňského CSIO Praha R. Brila (BURGGRA-
VIN).



Výsledky

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

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

Ing. J. Kutěj Ing. J. Hanulay
Purkyňova 10, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.:0616/ 22774 tel.: 07/81 52 30
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MANON
Firma Manon nabízí:
● trenink koní pro parkúro-

vé soutěže
● skokový trenink jezdců,

pro skupiny i jednotlivce
● nákup, výcvik a prodej

sportovních koní
Informace a objednávky 

přijímá 
stáj Manon,  

J. Skřivan, Litomyšl. 
Tel.: 0464/3302, 
0602/45 19 18
fax 0464/3220.

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

Sportovní a obchodní stáj
Vondráček - Starosta

n a b í z í
● ustájení koní v areálu na okra-

ji Prahy - Tuchoměřicích
● výcvik koní a jezdců dle dohody
● prodej kvalitních sportovních

koní
● hala 28x18 m k dispozici

Tel.: 02/206 104 19,
02/365 200 po 20.00 hodině.

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

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

CCNN

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

Hořice 13.6. -ZL- (30) 1. Neumannová -
KEVIN (Hořice), -L- (27) 1. Černá - GALE-
RIE (Málek), 2. Hatla - TEPNA (Měník), 3.
Pejosová - SITA (Trutnov), -S- (12) 1. Hatla
- PRÁTER, 2. Hatla - SAHIB KUBIŠTA
(Měník), 3. Patočková - KAYO (Lanškroun).

Horky n.J. 13.6. -ZL- (34) 1. Sloup -
MONET (Lysá n.L.), -L- (39) 1. Sloup -
VALERIÁNA (Lysá n.L.), 2. Vodseďálková -
KADET PRADAR (Horky), 3. Blehová -
SALAMANDER (Kolín), -S- (18) 1. Vodse-
ďálková - KADET PRADAR (Horky), 2.
Hanuš - QUENTA, 3. Hanuš - VANDA
(Vlkava), -ZM- děti (15) 1. Postlová - MÁJA
(Horky).

Loštice 19.-21.6. kvalifikace ZPZN ZP
(6) 1. Diringer - TIME OUT (Žabčice), 2.
Marková - TARZAN (Žabovřesky), 3. Kor-
nalík - KORBY (NOKI Hostomice), SP (19)
1. Hatla - SZALIENIEC, 2. Hatla - IVORY
COUNT (Měník), 3. ex equo Heidenreicho-
vá - BESSY (Loštice), Hájková - DAYCARA
(Jasava), BP (12) 1. Myška - LITERA
(Měník), 2. Salamonová - TEREZA (Lošti-
ce), 3. Myška - ROBINSON KUBIŠTA
(Měník), SN (26) 1. Dušek - RINO (Jeřice),
2. Marková - ZORO (Poříčí), 3. Konečná -
SYMPATIKA (Pegas Loučany), MO (5) 1.
Nesvačil (Doubravice), 2. Jirgala (Telnice),
3. Kastnerová (M. Krumlov).

Kladno 20.6. -ZM- 4l. 1. Vávra - DURAL
(Židovice), mini-maxi 1. Vondráčková -
GUDUMA (Tarpan).

Slavkov u Brna 20.6. drez. -Z- děti,jun.
(11) 1. Klímová - ALICE (Pravlov), -Z-
ml.koně (12) 1. Korčianová - MARKO
(Olšany), -Z- (7) 1. Šedá - VATERPAS
(Nemčičky), -L- (7) 1. Šedá - VATERPAS
(Němčičky).

Moravany u Brna 20.6. M-JmO ve volti-
ži skupiny 1. Tlumačov, ženy kat.A 1. Kalá-
bová (Tlumačov), kat.B 1. Němcová (Drá-
sov), muži 1. Mikulka (Tlumačov), rámcové
soutěže muži A 1. Mikulka (Tlum.), ženy
A 1. Kalábová (Tlum.), skupiny B 1. Lucky
Drásov, muži,ženy B 1. Klouda.

Louny 20.-21.6. -Z- (13) 1. Zamrazilová
- LITAVA, -ZL- (46) 1. Pauzr - GOLA, -L-
(33) 1. Zamrazilová - MARIO, 2. Lasabová
- BALETKA, 3. Pecháček - LATINUS, -S-
(12) 1. Pecháček - MORNIG STAR STING,
2. Zatloukalová - AROT, 3. Zamrazilová -
MARIO, -ZL- (35) 1. Brett - TAIŠAR, -L-
(28) 1. Matějka - GRAND POHONA, 2.
Pauzr - VÁŽKA, 3. Švejdová -
QUEEN#S BOY, -S- (16) 1. Pecháček -
MORNING STAR STING, 2. Matějka -
LINO J, 3. Chelberg - GAUDÍ, Pohár města
Loun -S+S- (10) 1. Pecháček - MORNING
STAR STING, 2. ex equo Zamrazilová -
MARIO, Matějka - LINO J.

Slavkov u Brna 21.6. post.obt.100 (56)
1. L. Honč - ADRIA (Dosta Brno),
dvouf.sk. 100/110 1.odd. (30) 1. jelínková -
ROVEXA (VFU Brno), 2.odd. (32) 1. Sam-
cová - SANTIAGO (Dosta Brno), -L- (16) 1.
Straka - TROPHY (Popice), -S- (9) 1. Mrk-

vica - VILMA (Uherčice), 2. jelínek -
ROWEA (VFU Brno), 3. Straka - TROPHY
(Popice).

Karlovy Vary 26.-28.6. III. Lázeňské
military národní soutěže všestrannosti -Z-
(26) 1. Opatrný - NIGES (Hořovice), 2. Bal-
carová - NAVIGACE, 3. Smišek - GRAND
(oba Český JK KV), -L- (7) 1. Opatrný -
IRISHMAN (Hořovice), 2. Krobotová -
LOGIKA (Šumperk), 3. Veselovská -
REBELS PRIDE (Kavka), -S- (7) 1. Opatr-
ný - ČEJEN (Hořovice), 2. Vrtek L. - DOMI-
NANT (Hor.Heřmanice), 3. Vrtek S. -
SKIEN (Šumperk).

Kolín 27.-28.6. -Z- (24) 1. Postlerová -
MONET (Lysá n.L.), dvouf.sk. 100/110
1.odd. (31) 1. Höcková - MARION (Stola-
ny), 2.odd. (31) 1. Höcková - ZASKIA (Sto-
lany), -ZL+finále- Amazonečka (21) 1.
Šafratová - LAURA (Louňovice),
stupň.obt. 120 (26) 1. Höcková - ZASKIA
(Stolany), -ZL- (23) 1. Pekárková - DIXON
(Lysá n/L.), -S- Amazonka (12) 1. Jeníková
- PABLO INTERGEAR (Pablo), 2. Pospíši-
lová - GRANADA (Brest Dobrá Voda), 3.
Blehová - LUSIANO 642 (Václav Kolín).

Kladno 27.-28.6. -ZM- (16) 1. Voksa -
TOPJET-T (tarpan), 2. Kubištová - TARA,
3. Kubištová - TASKA (Měník), post.obt.do
110 (16) 1. Kučera - FETYŠ (Písek),
dvouf.sk. 100/110 odd.A (44) 1. Král -
ROZÁRKA (St.Bol), odd.B (45) 1.Polák -
PEKING (Kocanda), dvouf.sk.110/120
odd.A (37) 1. Pospíšilová - LIMA (Židovice),
odd.B (44) 1. Ledecký - KORA (St.Bol.), -L-
(30) 1. Hanuš - VANDA, 2. Hanuš - QUEN-
TA (Vlkava), 3. Vondráčková - BALLANTI-
NES (Tarpan), KMK -Z- (17) 1. GRANS -
Vondráčková (Tarpan), 2. MIDWAY -
Mašek (Písek), 3. MIS FALOUBE - Voksa
(Tarpan), -ZL- (10) 1. LIBERTY - Podešva
(Obora), 2. Kučera - FETYŠ (Písek), 3.
ADINA - Hynek (Nymburk), -L- (6) 1. QUO
VADIS - Zbořil (Heroutice), 2. LANDRUF-
18 - Ptáček (Písek), 3. CANDY - Málek
(Placatková), kom. A. Starosta.

Klatovy 27.-28.6. -ZL- (33) 1. Vinšová -
KIRRE (St.Boleslav), -L- (40) 1. Černok -
HAJDUK (Děpoltovice), 2. Jandourek -
QEEN TRANQUILITAS (St.Bol.), 3. Chme-
lař - PRZEDSWIT XVI-64 (Písek), -S- (30)
1. Pecháček - FRAMIREE F (Pecháček), 2.
Pecháček - FINN KOREA (Bruntál), 3.
Jindra - SHARKE KENTAUR (Sp.Poříčí),
dvouf.sk. 120/130 (28) 1. Černok - ČIRIN
(Děpoltovice), 2. Vinšová - KIRRE (St.Bol.),
3. Suttr - LOPÉZ 11 (Písek), -S- Přebor
ZčO (23) 1. Pěchouček - FERISON
(Tachov), 2. Jindra - SHARKE KENTAUR
(Sp.Poříčí), 3. Nágr - PADJEN (Mar.Lázně),
-ST- (13) 1. Mayer - BART (Mayer), 2.
Navrátil - GARTA (Bříza), 3. Pecháček -
FINN KOREA (Bruntál), Velká cena Klatov
-S+ST- (15) 1. Pecháček - FINN KOREA
(Bruntál), 2. Pěchouček - FERISON
(Tachov), 3. Pecháček - FRAMIREE
F (Pecháček).

Opava Kateřinky 27.-28.6.stupň. obt.
do 100cm jun.(19) 1. Hrůzek - BARD (Rias
F-M), sen. (41) 1. Půlpán - ASHLEY
(Mach), štaf.sk. -ZL- tříčlenné štafety 1.
Romsyová - MACHMARA (Konice),
Vachutka - GAVORA (JK Prostějov), Kaj-
pušová - PRETT (Hor.Bludovice), -L- (22)
1. Půlpán - KARMELL S (Mach), 2. Hruška
- RAMÍR (Op.Kat.), 3. Špalková - TRAMÍN
MARTEX (Baník), -ZM- (25) 1. Nevařilová -
ADRIÁN A (Albertovec), dvouf.sk. 100/110
(21) 1. Romsyová - ALGIDA (Konice),
dvouf.sk. 110/120 (7) 1. Ludvík - SUZI
(Velká Polom) -L- (19) 1. Humplík - JODID
OIL TEAM, 2. Zwinger - TUDOR JÖKA-
BAU, 3. Hruška - RAMÍR FERAM (všichni
Opava), -S- (15) 1. Humplík - JODID OIL
TEAM, 2. Zwinger - TUDOR JÖKABAU
(oba Opava Kat.), 3. Masár - REZNAK
(Baník), KMK -Z- (30) 1. GRAF CZECH -
Olšák (Csabi), 2. SKAZKA - Lamich
(Op.Kat.), 3. THEIMIST - Schmid (Duda), -
ZL- (22) 1. LÉRY - Šopíková (Hor.Město),
2. BARMA - Hruška (Op.Kat.), 3. ATOM -
Višinka (Baník), -L- (9) 1. BANNER
ROANA - Pomichálková, 2. ONDULINE
VIKONT - Vachutka (Dubicko-Klopina), 3.
SALIT FLOTILA - Novák (Rožnov), kom. J.
Pellar.

Praha - Trojský ostrov 27.-28.6. Memo-
riál O. Součka drez. -JU 93- (28) 1. Klime-
šová - ELZA (Dosta Brno), 2. Koblížková -
AURELIÁN (Hlinovská), 3. Škardová -
RINOL (Havl.Brod), -JU 97- (16) 1. Charvá-
tová - DREAM DANCER (Dosta Brno), 2.
Minočkina - HOROSKOP (Javorník), 3.
Charvátová - DENVER (Dosta Brno), -JD
93- (18) 1. Mixtajová - MONTE (Troja), 2.
Koblížková - AURELIÁN (Hlinovská), 3.
Ronisová - ALADIN (Troja), St.Georg (6) 1.
Žižková - POZOR (Žižka), 2. Komenda -
JENA (Caballo Plzeň), 3. Diringerová -
TIME OUT (MZLU Brno), -JJ 93- (19) 1.
Mixtajová - MONTE, 2. Ronisová - ALA-
DIN, 3. Ronisová - ADMIRÁL (všichni
Troja), -YU 93- (15) 1. Koblížková - ÁRIE
(Hlinovská), 2. Charvátová - DENVER, 3.
Charvátová - DREAM DANCER (Dosta
Brno), -IM I- (5) 1. Komenda - JENA
(Caballo), 2. Žižková - POZOR (Žižka), 3.
Diringerová - TIME OUT (MZLU Brno).

Dešná u Dačic 28.6. drez. -Z- military
(14) 1. Dvořáková - NEARLY (Žirovnice),
skok -ZM- (27) 1. Papoušek - FILIP (Podolí
Telč), -Z- (46) 1. Poulíčková - HARUN-8
(Glod Čejov), -ZL- (26) 1. Boháčová -
DANKA (Proseč p.K.).

Chotýšany 4.7. -L- (36) 1. Opatrný -
PANTA RHEI (Opatrný), 2. Luža - IMRICH
(JK Plzeň), 3. Plimlová - FRESKA (Poříčí), -
S- (17) 1. Skřivan - LABE JEFF LB TECH
(Manon), 2. Navrátil - AKTIV (Sinus), 3.
Zelinková - FOBOS (Mělník), -S- (38) 1.
Doležal - KRIS (Bost), 2. Matějka - LIPKA
UNIREN (Chomutov), 3. Humplík - JODID
OIL TEAM (Op.Kat.), -ST- (21) 1. Doležal -
CRAZY BOY (Bost), 2. Opatrný - LA MAN-
CHE (Opatrný), 3. Skřivan - NARACONDO
PROFISTAV (Manon), 4. Navrátil - AKTIV
(Sinus), 5. Jindra - SIRAH (Sp.Poříčí).

Kolesa 4.-6.7. Mistrovství ČR C/Y,J dílčí
-L- (16) 1. Slavíková - MARKÝZO (Čejov),

2. Opatrný - ČEJEN (Hořovice), 3. Fiala -
IDOOL (Blatná), ZPZN mistři opratí (10) 1.
Martinec (Čejkovice), 2. Kohout (Bratroni-
ce), 3. Jirásek (Robousy), BP dílčí -Z- (14)
1. Slavíková - VEVERKA (Čejov), 2. Váňa -
ATOL (Hořovice), 3. Kočková - LORD
(Mohelnice), soutěž nadějí dílčí -Z- (21) 1.
navrátil - RAMIREZ (Loučany), 2. Dušek -
RINO (Jeřice), 3. Hatla - LAMA (Měník), SP
dílčí -ZL- (24) 1. Hájková - DAYCARA
(Jasava), 2. Kornalík - KORBY (Hostomi-
ce), 3. Dušek - ADINA (Mladé Buky), ZP
dílčí -L- (14) 1. Hatla - IVORY COUNT
(Měník), 2. Diringer - TIME OUT (Žabčice),
3. Opatrný - ČEJEN (Hořovice).

Nový Jičín 5.-6.7. Memoriál P. Večeři -
Z- 4l. (19) 1. Kubištová - TASKA (Měník), -
ZL- 5l. (14) 1. Šoupal - ALOIS (I.SPZ Par-
dubice), -L- 6l. (5) 1. Vachutka - ONDULI-
NE VIKONT (Dubicko Klopina), -L- (14) 1.
Skřivan - MISS ORLING (manon), 2. Masár
- RAMON NICE HORSE (Baník), 3. Vítková
- INTRIGA (Vítek), -S- (19) 1. Skřivan -
MISS ORLING (Manon), 2. Vítková - INT-
RIGA (Vítek), 3. Špalková - SINDY MAR-
TEX (Baník), -ST- (10) 1. Skřivan - SÁGA
CAC LEASING (Manon), 2. Váňa - PETAR-
DA KENTAUR (Suchá), 3. Špalková -
SINDY MARTEX (Baník), 4. Skřivan - SLÍN
HRG (Manon), 5. Hošák - FENOMA
TONAK (Nový Jičín), KMK -ZL- (22) 1.
GRAF CZECH - Olšák (Czabi), 2. MGT
DIAS - Masár (MGT), 3. AUTONOM - Pěk-
níková (Hor.Bludovice), -L- (12) 1. AC
ATOM - Višinka (Baník), 2. GOLDBERG -
Vrubel (Albert.), 3. ALOIS - Šoupal (I.SPZ),
-S- (4) 1. PORTÉR - Eim (Tlum.), 2.
REZNAK - Masár (Baník), 3. ONDULINE
VIKONT - Vachutka (Dubicko-Klopina),
kom. P. Hirka.


