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Plemenáfiská oslava
v Novém Jiãínû

VI. roãník                         ãíslo 18 11. 9. - 24. 9. 1998

K poslednímu vítězství přišli B. Starnovskému a P. Doležalovi jako první poblahopřát man-
želé Pellarovi

Soutěže KMK (Kritérium mladých koní) se
staly již tradiční součástí našeho sportovního
života. Jejich konání dnes již samozřejmě
dokazuje u nás poněkud později vybojované
sepjetí chovatelské a sportovní činnosti.

V letošním roce bylo na území ČR vypsá-
no celkem 26 soutěží KMK (12 na Moravě).
Tyto soutěže jsou pak kvalifikací pro finálové
střetnutí, jehož se letos konal 8. ročník.
Pořadatelem Finále KMK se ve dnech 4.- 6.
září stal Školní zemědělský podnik VFU
Brno v Novém Jičíně. Součástí finále pak
byla i III. celostátní přehlídka tříletých ple-
menných klisen českého teplokrevníka.

Areál v Novém Jičíně je již šestý rok spo-
jen se jménem Stanislava Hošáka, který
patří ke stálicím chovatelské společnosti
a v současnosti prostřednictvím syna i ke
stálicím nejvyšší sportovní společnosti. Stře-
disko v Novém Jičíně zaznamenalo
v posledních letech patřičný vzestup a pod
vedením S. Hošáka a díky jeho chovatel-
ským preferencím se stalo prezentací hano-
verské krve v České republice. Oblibu
v hanoverských koních získal i majitel stáje
Mustang Havířov V. Csabi. Jeho sportovně
plemenářská stáj je špičkovou ukázkou
hanoverské krve a je umístěna právě

v Novém Jičíně. Spolupráce týmu Hošák -
Csabi posunula možnosti v Novém Jičíně do
kvalitativně nové polohy a po dvou pořada-
telských zkouškách v průběhu roku se roz-
hodl uspořádat finále KMK na té nejvyšší
organizační, sportovní i společenské úrovni.
O tom, že se jim to podařilo, je v průběhu
následujících tří dní přesvědčovala většina
spokojených účastníků.

Roli hrála nervozita
Do finále se na základě průběžných

výsledků probojovalo 14 čtyřletých (2x -ZL-),
13 pětiletých (2x -L-) a 14 šestiletých koní
(2x -S-). Do Nového Jičína dorazily k zahajo-
vacím soutěžím všichni a v konečných bojích
chyběla jen šestiletá DAJÁNA, kterou majitel
po pátečním výkonu ze soutěže odhlásil.

Již po zahajovacím dni bylo zřejmé, že
pořadatelům se jejich záměr daří. Obavy
vzbuzovalo pouze počasí. Naštěstí zamra-
čený pátek vystřídala slunečná sobota, která
téměř zavanula babím létem. Kdo v ten den
stačil zaběhnout do centra Nového Jičína,
stal se svědkem oslav 680 let od založení
města. Ty jen podtrhly příjemnou a přátel-
skou pohodu, která o víkendu ve městě
panovala.

GRAF CZECH dělal V. Czabimu radost
celou sezónu. V domácím prostředí se to
již tolik nepodařilo.
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TO Z předvedl výborně a tak prvé vítězství
bylo doma. Druhý se s výrazným rozdílem
1,23 bodu umístil AMARCORD G. (Anno xx
- 160 Mykonos) s V. Treterou. Chovatelem
tohoto koně je NH Kladruby a majitelem JK
Gladiš Praha. I třetí místo mezi čtyřletými
koňmi patří českému chovu (JŠ Mariánské
Lázně), odnesla si je VINICE (410 Carol -
Valinda po Libanon) a I. Kostová. Rozhodně
se však líbili i další. Nejen čtvrtá HERMA
z chovu J. Pecháčka), ale i j iž kl idný
R. Olšák a GRAF CZECH či další hanove-
rán SYDNEY 2000 ze stáje Mach.

V pětiletých v závěrečném finiši nejprve
velmi dobře absolvoval druhé kolo písecký
FETYŠ (Fedor - Dorienta po Zeoliet)
KWPN. Po něm chyboval V. Hadžia
v sedle CANTUSE-T, který tak přišel o dva
cenné body (v KMK se od hodnocení komi-

sařů odčítá polovina zís-
kaných trestných bodů).
Po bezchybném absol-
vování COLUMBIE tak
nikdo o jejím vítězství
nemohl pochybovat,
když se navíc v jejím
hodnocení ojevily i dvě
desítky. Prvenství si
nakonec odnesla
s náskokem 2,62 bodu
před FETYŠEM a 2,69
před CANTUSEM T.

Ze soutěže šestiletých
se tak stala ještě větší
podívaná, protože i ve
stáji BOST zavládla na
prahu hattricku nervozita.
P. Doležal nejprve v klidu
zvládl parkúr s tachov-
ským PRINZ CONDE
(Prinz Oldenburg - Linva
po Löwenmut). Situaci
mu však nijak nechtěli
ulehčit. I. Kostová, která
absolvovala velmi dobře
s TOUHOU z chovu man-
želů Šimáčkových
z Nebanic a ani velmi
dobrý P. Novák v sedle
PORTÉRA. P. Doležal
však nezaváhal a bez-
chybným výkonem završil
další velký den B. Star-
novského. A i v hodnoce-
ní KRISE se objevila
desítka.

Průběh letošního roku
KMK zhodnotil duchovní
otec soutěže J. Pellar:
„Letošní ročník prokázal
vzestupnou úroveň kvali-
ty koní v ČR a podle
mého soudu se jednalo
o nejlepší ročník s velmi
dobrou a vyrovnanou

kvalitou všech tří věkových kategorií.“
Pochopitelně nás zajímal i názor holand-

ských chovatelů. Panu J. Goedegeburovi
jsme položili tento dotaz: Za tři týdny se
koná v Lanaken chovatelské ME. I naši
majitelé měli chuť se této vrcholné cho-
vatelsko sportovní akce zúčastnit.
Bohužel sportovní zaplněnost domácí
sezóny tuto možnost vyloučila. Proto
nám řekněte, jaké šance by naši zástup-
ci v Lanaken měli?

„Oba nejlepší šesti letí hřebci KRIS
a PORTÉR skákali jistě a suverénně. I když
je v Lanaken obtížnost výrazně těžší, myslím
si, že oba tito hřebci by vám určitě neudělali
ostudu.“

I toto vyjádření přispělo k celkové spoko-
jenosti z průběhu závodů. Nyní se jen těšme
na moment, kdy si podobnou chválu vyslou-
ží kůň s označením český teplokrevník. -cin-
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(Dokončení ze str. 1)

Chovatelská veřejnost však již sledovala
prvé kolo třídění nejlepších klisen a jezdci se
připravovali na odpolední prvá finálová kola.

Tradičně se k finále sjeli ke společnému
rozhodování všichni komisaři a z práce
v jednotlivých kolech byli vyloučeni pouze ti,
kteří figurovali v příslušné kategorii i jako tre-
néři koní.

Do soutěže 4letých nastoupil jako favorit
„domácí“ hanoverský GRAF CZECH (Graf
Sponeck - Dorette po Don Carlos) ze stáje
Mustang Havířov, který svá vystoupení
v průběhu roku měnil většinou ve vítězství.
Jeho největším konkurentem byl CAN-
TO Z (Cantus - Goldstern po Goldcup). Ten
startoval za stáj B. Starnovského a pochází
z Zangersheide a ve vyhraných dotacích
KMK se umístil na druhém místě. Ze stáje
BOST byl i třetí letos nejúspěšnější kůň
westfálský NOVÁK (Polydor - Ranaschun po
Ramiro).

Bohužel pro V. Czabiho, právě GRAF
CZECH po nervozním výkonu R. Olšáka
dvakrát chyboval a takovou ztrátu již nelze
v KMK dohonit. Nervozita však panovala
i mezi dalšími jezdci a šestice komisařů na
kolbišti rozklepala kolena většině jezdců.
Zde měla stáj Bost znatelnou výhodu v P.
Doležalovi, který má oproti ostatním mnoho-
násobně větší zkušenosti a tudíž jeho nervo-
vá soustava je náležitě zocelena. Potvrdil to
i svými výkony a po prvním kole se umístil
s oběma koňmi, v pořadí CAN-
TO Z a NOVÁK, na prvních místech.

V pětiletých koních si v průběhu roku nej-
lépe vedl CANTUS-T (Cantus - Turna po
Fridericus) z Tarpan Odolena Voda před
COLUMBIÍ (Cento - Granada po Grannus)
opět ze stáje Bost. Když i v této kategorii
byla COLUMBIE výrazně lepší, začal uzrá-
vat sen o mimořádném majitelském hattric-
ku B. Starnovského, protože postavení
KRISE (KWPN) v šestiletých koních je
dostatečně známé.

KRIS (Goodtimes - Guzetha po Burggraf),
který nese nově ve jménu přijmení KEN-
TAUR, se sice neumísti l  v průběžných
výsledcích na přední pozici, ale zavinila to jen
jeho menší účast v soutěžích KMK, vzhledem
k vytíženosti při jiných soutěžích. V nejstarší
kategorii byl tomuto favoritovi soutěže a loň-
skému vítězi pětiletých koní největším soupe-
řem tlumačovský holštýn PORTÉR (Cassini -
Beatrice po Königspark) a TOUHA (Topas-14
- Iris po Q-118) z Mariánských Lázní. KRIS
však nedal nikomu šanci a podle průměrného
hodnocení komisařů byl o 0,62 bodu lepší
než PORTÉR (P. Eim).

Pod dohledem KWPN
V odpoledních hodinách dorazili do Nové-

ho Jičína i slíbení zástupci KWPN, které ke
sledování našich nejlepších koní pozvala
ASCHK. Jeden z nejvyspělejších evrop-
ských chovů zastupoval prezident KWPN
P.W. Blokland a ředitel plemenné knihy
KWPN J. Goedegebure. Nechyběl ani dlou-
hodobý spolupracovník hřebčince v Písku
H. Wouters, který sebou přivezl i současné-
ho majitele naší loňské čtyřleté naděje
ESTEHO (Esteban) p. F.J. Veenemana.
Absence ESTEHO v ČR určitě mrzí nejed-
noho chovatele a jeho účinkování v součas-
ném pětiletém ročníku by bylo určitě zajíma-
vé. Alespoň jsme se zeptali pana F. J. Vee-
nemana jak se ESTEMU daří: „ESTE je
v současnosti připravován ve sportovní stáji
a v Holandsku startuje pod jménem FRITZ
V. V letošním roce dosahuje výkonnosti do
140cm a k lehčím soutěžím jsem ho chtěl
přivézt i na CSIO do Prahy. Nakonec jsme
rozhodli přeci jen ještě rok počkat a doufám,

že ho budu moci představit českým divákům
v roce 1999.“

Sportovní program dne byl ukončen ukáz-
kovou soutěží hřebců, která jakkoliv byla
divácky úspěšná a atraktivní, znamenala
nepříjemný pád pro P. Eima v sedle hřebce
JERSEY, po kterém zazněl verdikt lékařů
zlomená klíční kost. Rozhodčí tak museli
řešit neobvyklou situaci jak postupovat v pří-
padě druhého startu jednoho z favoritů sou-
těže šestiletých PORTÉRA, kterého v prvém
kole předváděl právě P. Eim. Za souhlasu
B. Starnovského pak rozhodl hlavní rozhodčí
M. Mentlík o tom, že v rámci chovatelské
soutěže a z vážných důvodů může předvést
ve druhém kole hřebce PORTÉR jiný jezdec

Plemenářská oslava v Novém Jičíně

a do sedla byl angažován Zemským hřeb-
čincem Tlumačov  T. Novák.

Brilantní BOST
V neděli se k pořadatelům obrátilo počasí

zády a tak byla značně znehodnocena pře-
hlídka klisen, která se většinou konala
v dešti. Mezi 12 finalistkami rozhodla komise
ve složení V. Sixta, L. Mamica, K. Regner,
J. Pellar a S. Hošák o vítězství klisny MERI-
LIN (Lopez - Metuje po Kornett) chov.
J. Buben, majitel J. Kůrka, před klisnou BEA
(Ramiro-47 - Patricie po Q VII) chov. a maji-
tel Ramiro Žabovřesky, a klisnou LYRA
(Noble Sire - Lucia xx po Los Santos) chov.
ZH Písek, majitel K. Havelka.

I odpolední soutěže se konaly za občas-
ných přeháněk, ale naštěstí to již nebyl ranní
souvislý déšť.

V soutěži čtyřletých sice P. Doležal
v sedle NOVÁKA udělal chybu, ale CAN-

V kategorii pětiletých byl Petr Doležal nejlepší s COLUMBIÍ
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Mistrovství ČR
Poslední medaile se po zrušení mistrov-

ské soutěže ve vytrvalostním ježdění roz-
dělovaly ve voltiži. Tato jediná disciplina
má již o účasti na MS v Římě zcela jasno
a příprava na tento vrchol světové sezóny
je v plném proudu. Samotnému mistrovství
však předcházelo naše tradiční mezinárod-
ní voltižní střetnutí ve Frenštátě.

CVI Frenštát p.Radhoštěm
K šestému ročníku mezinárodních voltiž-

ních závodů se 29.-30.8. sjeli účastníci cel-
kově šesti států. Vedle závodníků ze Slo-
venska a Finska, kteří si zde splňovali
poslední kvalifikaci do Říma, to byli spolu
s našimi ještě cvičenci z Polska, Německa
a Maďarska.

Velmi dobře byla obsazena soutěž sku-
pin, která byla nejzajímavější soutěží závo-
dů a ve které startovalo sedm družstev.
Svoji premiéru zde prodělalo české druž-
stvo pro Řím, které je sestaveno ze cvičen-
ců Tlumačova a Slovanu Frenštát. Pro MS
mají naši jezdci připravenu mimořádně
obtížnou sestavu, kterou budou pochopitel-
ně ještě téměř měsíc trénovat. Předvedení
ve Frenštátě nám stačilo na druhé místo za
velmi dobrým Polskem, které zvítězilo letos
již po čtvrté.

V kategorii žen zvítězily favorizované
Slovenky E. Dravecká a K. Špírková, za
kterými si třetí místo vybojovala S. Kalábo-
vá (Lucky Drásov) před S. Blažkovou
(Frenštát).

I v mužích patřilo prvé místo Slovensku,
když zvítězil M. Vaváček před naším
D. Blažkem (Frenštát). Další náš reprezen-
tant D. Mikulka byl pátý za L. Majdlenem
(SLO) a A. Bassierem (SRN).

Hlavním problémem našich byla poně-
kud znatelnější únava koní a tak doufejme,
že jejich kondice zaznamená za poslední
týdny před šampionátem určitý vzestup.

Medaile favoritům
Mistrovská soutěž se konala v hřebčíně

Albertovec o týden později ve dnech 5.-6.
září.

Soutěž A skupin nebyla vypsána, proto-
že v ČR máme jen dvě této výkonnosti
a tak o tituly soutěžily jen skupiny B (6). Po
velmi dobré závěrečné volné sestavě
zůstal titul doma, když zvítězila skupina JK
Hřebčín Albertovec ve složení M. Kročko-
vá, A. Špalková, T. Botos, P. Kukolová,
lonžér A. Švandová před skupinou Lucky
Drásov a TJ Slovanu Frenštát.

V ženách kategorie A (18) si titul odne-
sla S. Kalábová (Drásov). Stříbrnou medaili
vybojovala její stájová kolegyně K. Kolářo-
vá před I. Bernatíkovou z Baníku Ostrava.
Kategorie B měla pouze tři cvičenky a titul
získala D. Trčková opět z Lucky Drásov.

O mužský titul přijeli do Albertovce sou-
těžit čtyři závodníci, ale D. Mikulka (Tluma-
čov) startoval dvakrát. Ten nenechal niko-
ho na pochybách o své současné převaze
a získal zlato i bronz, když se mezi něj vklí-
nil jen D. Blažek (Frenštát).

Vedle MS v Říme nyní pokračuje naše
voltižní sezóna i 1. paravoltižním mistrov-
stvím, které uspořádá 10. října Dětský ranč
v Hlučíně.

Jezdecký den pořá-
dá jezdecký klub v Čej-
kovicích od roku 1986.
Protože Čejkovice jsou
domovským prostředím
našeho předního jezd-
ce dvojspřeží M. Mar-
tince, hrají pochopitel-
ně hlavní úlohu spřeže-
ní. Každý rok bývá
silně obsazena soutěž
dvojspřeží (parkúr +
štafety), ale i čtyřspřeží
(parkúr). V Čejkovicích
tradičně zapřahnou
čtyřku i jezdci, které
dnes známe spíše ze
soutěží dvojspřeží.
A tak i letos viděly
téměř dvě tisícovky
diváků osm čtyřspřeží,
které vedli např. čer-
stvý mistr ČR ve dvoj-
spřeží Jaroslav Nesva-
čil nebo Ladislav Jirga-
la či domácí M. Marti-
nec.

Samotnému programu jezdeckého dne
předchází slavnostní průvod Čejkovicemi
a tak skutečně celá obec žije koňmi, ale
diváci se sem sjíždějí téměř z celého jihu
Moravy.

V parkúru čtyřspřeží byla nejlepší, dnes
již specialistka, K. Kastnerová z Moravské-

Devatenáctý  ročník Poháru města
Liberce, v rámci kterého se konaly i Memo-
riály Heleny Krásové a Rudolfa Suchánka,
uspořádali liberečtí pořadatelé 29.-30.
srpna. Po delší odmlce se na startu soutěží
objevili opět němečtí jezdci z oblasti Mag-
deburgu, kteří tak navázali na dřívější
bohaté kontakty Liberce s tehdejší NDR.
Počasí tentokrát jezdcům příliš nepřálo
a husté přeháňky komplikovaly terén a tím
i sportovní výkony.

Oba Memoriály byly úrovně -S- a sobot-
ní závěr patřil soutěži věnované památce
Rudolfa Suchánka, otce majitele cestovní
kanceláře Pegason Petra Suchánka. Té se
zúčastnilo 23 jezdců a v rozeskakování
šesti jezdců byl nejlepší M. Málek
s DUXOU, který se objevil v rozeskakování
hned tř ikrát. S DUHOU získal třetí
a s CHŮVOU šesté místo. Vedle finanční

I. Zatloukalová s AROTEM (Tatran Ústí
n.L.) zvítězila po rozeskakování s M. Šimu-
nem na QUEBECKOVI (SECO Praha)
23. srpna v hlavní soutěži (-ST-) jezdec-
kých závodů v Bělé pod Bezdězem

Nejistá 
endurance

O víkendu 22.-23. srpna mělo v Sedlča-
nech proběhnout prvé mistrovství ČR ve
vytrvalostním ježdění - endurance. Komise
této discipliny začala pracovat v rámci ČJF
na sklonku roku 1997 a zdálo se, že bude-
me i v ČR mít novou jezdeckou disciplinu.
Již prvé signály nasvědčovaly tomu, že
příznivci vytrvalostní jízdy nejsou jednotní.
Tato nejednotnost vyvrcholi la právě
v týdnu před plánovaným mistrovstvím, kdy
přibližně po roce práce oznámil manažer
komise endurance Milan Špičák své
odstoupení z funkce. Spolu s tím bylo
i sděleno, že pro nedostatek přihlášek
k mistrovské soutěži byl zrušen i letošní
šampionát. Jak bude vedení ČJF při stabili-
zaci nové discipliny pokračovat zatím neby-
lo rozhodnuto.

Čtyřka zůstane
doma

Jak nám sdělil ředitel Národního hřebčí-
na v Kladrubech nad Labem, po zvážení
všech důležitých faktorů, mezi kterými
hraje důležitou úlohu i ekonomika, bylo
rozhodnuto, že se čtyřspřeží Petra Vozába
nezúčastní Mistrovství světa v Římě.

Čtyřspřeží v Čejkovicích

M. Martinec při mistrovské soutěži v Humpolci

ho Krumlova před domácím Opluštilem
a L. Jirgalou z Telnic.

Vyvrcholení programu štafety dvojspřeží
vyhráli Z. a L. Musilovi z Tuřan. Na domácí
štafetu Opluštil - Plecák zbylo opět druhé
místo a třetí byla dvojice Becha (Malešovi-
ce) a Votoupal (Bílsko).

Pohár města Liberce
ceny si M. Málek odvezl i zvláštní cenu,
kterou byla kompletní překážka od firmy
DUBLET, jejíž je spoluvlastníkem další
z rodiny Suchánků – Aleš.

Neděle vyvrchlila nejprve Memoriálem
Heleny Krásové, ve kterém získal hned
dvojnásobné prvenství J. Pecháček
s koňmi FINN KOREA a MORNING STAR
STING, když se s ním rozeskakoval již jen
D. Hanuš s VANDOU.

V závěrečné -ST- (Cena města Liberce)
se do rozeskakování dostala opět trojice
koní, ale jen dva jezdci. Dvakrát se tento-
krát rozeskakoval P. Doležal s ROMINOU
a CRAZY BOYEM a jemu asistoval
J. Pecháček a MORNING STAR STING.
Ten nakonec skončil třetí a tak z dvojná-
sobného vítězství se radovali ve stáji
BOST, když prvenství získal bezchybný
CRAZY BOY. -kol+bar-
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Areál JK TJ Slavia VŠ Plzeň má již v jez-
deckých kruzích značnou prestiž a v seriálu
zde pořádaných soutěží patří Cena Plzně
k nejlepším. Již v loňském roce byl sobotní
program obohacen o večerní skákání. To
čekalo diváky i tentokrát a tak v sobotu
29.srpna se v Plzni soutěžilo i při umělém
osvětlení. Na programu byla soutěž Řada
překážek a všechna kola až do výšky 165
cm bezchybně zdolal jediný M. Pěchouček
(KUWAIT) z JK Tachov Tisová.

V loňském roce byl v noci nejúspěšnější
J. Jindra a AKTIV. Toho sice letos již jezdí
T. Navrátil, ale ten sobotní program zmeš-
kal kvůli exhibičnímu vystoupení v Tursku.
AKTIV si však vše vynahradil v neděli, kdy
s ním T. Navrátil (Sinus Bříza) nejprve zví-
tězil v -S- mezi 54 startujícími a nakonec
patřila této dvojici i hlavní soutěž -ST-,
Cena magistrátu města Plzně a Nadace
700 let města.

Středně obtížný parkúr čekal dlouho na
svého bezchybného jezdce a již se zdálo,
že bude k vítězství stačit 0,25 tr.bodu
T. Navrátila s TURBEM. V samotném
závěru 27 členného startovního pole se ale
diváci bezchybných výkonů přeci jen
dočkali. První předvedl J. Jindra a SIRAH
(Sp.Poříčí) a po něm i poslední dva startují-
cí T. Navrátil AKTIV a M. Šoupal SPO-
TLIGHT 7 (JO I.SPZ Pardubice). V roze-
skakování pak rychlou a bezchybnou

CSN Plzeň dvakrát pro AKTIVA

T. Navrátil a AKTIV měli v neděli 30. srpna v Plzni svůj den

I když v rozeskakování nakonec úspěšný
nebyl, je třetí místo v Ceně města Plzně
(-ST-) jedním z největších úspěchů dvo-
jice M. Šoupal a 12leté hannoverské
SPOTLIGHT 7 (Salut)

Z VV ČJF
● Konference ČJF se uskuteční 21. listo-

padu v Humpolci.
● VV ČJF sjednotil výklad pravidel ke

startu malých koní v soutěžích: Na všech
národních skokových závodech je povolen
start koní všech výšek, tj. včetně „malých
koní“, pokud není výslovně rozpisem stano-
veno jinak.

● VV schválil národní pravidla vytrvalost-
ních jízd.

● VV schválil výklad pravidel v ČJF
- ústroj jezdce - skoky:

Na národních závodech se toleruje po-
užití dvoudílných černých kožených jezdec-
kých bot - minichapsy z černé hladké kůže
společně s černými kotníčkovými jezdecký-
mi botami (perka).

● VV schválil pravidla pro půjčování
výsledkové tabule a časomíry:

Pořadatel uhradí poplatek za zapůjčení
1 000,- Kč za závody, nocležné, stravné
a odměnu pro obsluhu a zajistí dopravu
zařízení před i po závodech. Zápůjčka
bude provedena na základě smlouvy.

SIRAH překonal prostorně cválající AKTIV
a M. Šoupal nakonec po lehké chybě
vzdal. S výkony v soutěži může být spoko-

Další CSIO body se do poháru Samsung
rozdělovaly 28. srpna ve španělském Gijo-
nu, 29. srpna v holandském Rotterdamu
a 30. srpna v rumunské Bukurešti.

K oběma západoevropským CSIO se
dostavili zástupci Francie a Holandska,
dvou největších konkurentů na čele soutě-
že Samsung Nations Cup. Ve Španělsku
vyústila vyrovnanost souboje dokonce
v rozeskakování těchto týmů, ze kterého
vzešla vítězně Francie. Třetí skončilo Irsko
před Španělskem, Německem a Velkou
Británií.

Na domácí půdě nenechali Holanďané
nikoho na pochybách, že to myslí se závě-
rečným útokem na nejvyšší příčku vážně.
Jejich vítězství s celkovými 4 tr. body napl-
nilo nadšením domácí publikum. Druzí
skončili Brazilci, kteří se tak po úspěchu
v Cáchách vyhoupli na 13. příčku v celko-
vém hodnocení. Třetí v Rotterdamu byla
Itálie před Francií, Německem a Švýcar-
skem.

Ke strastiplné cestě do Rumunska, která
z evropského společenství vede v součas-
nosti přes hranice Slovinska, Chorvatska
a Srbska, se ze „západu“ odhodlala pouze
Itálie, které vedle domácích jezdců dělali
konkurenci již jen Řekové a Bulhaři. Téměř
dvoudenní putování se Italům vyplatilo
a z Rumunska si přivezli 6 bodů za vítěz-
ství, díky kterým se těsně přimkli k elitní
skupině na čele soutěže. Domácí družstvo
bylo druhé před Řeky a Bulhary.

Hned o týden později se Itálie radovala
rovnou dvakrát. „Rumunské“ družstvo se
totiž jen přesunulo do Sofie, kde opět v

Další body v Samsungu pro Francii
konkurenci nenalezlo přemožitele a na
jejím kontě se objevilo dalších 6 bodů.
K těm přidali další body jejich kolegové,
kteří skončili druzí za Holandskem v Linzi,
když porazili USA, domácí Rakousko,
Německo i Francii. Naprázdno vyšli i Dáno-
vé a Švýcaři.

Do celkového hodnocení se započítává
„jen“ šest nejlepších výsledků z průběhu
roku. I nadále je na čele Francie (34 bodů),
která z celkově 14 startů vytěžila pět vítěz-
ství a již jen jediné jí chybí do zisku plného
počtu bodů (36). Stejně dobře si však po
vítězství v Rakousku stojí Holandsko, se
kterým se před pražským CSIO Francouzi
o prvou pozici dělí. Na třetí příčku se
k Německu se 30 body dostali finišující Ita-
lové, kteří mají na svém kontě čtyři vítěz-
ství. Na dalších místech budou ještě
o účast ve finále probíhat boje. Nejblíže
k němu má Belgie (22) a Irsko (21).
Rakousko (18), USA (17) a pravděpodob-
ně i Švýcarsko se Švédskem (16) by
musely mít v Praze velké štěstí. Maďarsko
je po čtvrtém místě v Záhřebu a dvou vítěz-
svích v Budapešti a Bratislavě se 14 body
na 12. místě před Brazilií, těsně za Velkou
Británií (14,5). Jejich účast ve finále je
však, po absenci v Rumunsku, Sofii a Linzi
ztracena.

Nejlepším pohárovým jezdcem je zatím
Holanďan J. Dubbeldam. Žebříček koní
vede jeho V&L DE SIJEM, když oba spo-
lečně získali 13 bodů za dvě bezchybná
pohárová kola v Mechelenu, Luzernu, Fal-
sterbo, Rotterdamu a za jednu nulu v Dub-
linu.

jen i J. Hatla, který se se SAHIBEM KUBI-
ŠTA a PRÁTEREM umístil na 6. a 7. místě
a zvláště se SAHIBEM mu rozeskakování
uniklo jen o vlásek.

Kvalitní vyvrcholení hlavní soutěže tak,
vedle diváků, za perfektní práci odměnilo i oba
pořadatele ze Slávie VŠ Plzeň a EQS s.r.o.
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Jezdec 
za propagaci

Výstava v Lysé
nad Labem je za
dveřmi. Brány výsta-
viště se otevřou pro
veřejnost v 9.00
hodin v pátek
18. září. Pátek bude
zasvěcen dětem
a všem plemenům

malých koní. Celý den bude také probíhat
dětská soutěž, ve které na závěr některý
z dětských návštěvníků získá poníka.

V dalších dnech budou probíhat i další
soutěže pro diváky a vedle mnoha cen je
opět připraveno hříbě českomoravského
belgika.

Redakcí časopisu Playboy bude vyhlá-
šen nejkrásnější kůň a redakce odborných
deníků udělí osobnostem našeho odborné-
ho života ocenění. „Náš chov“ se rozhodl
ocenit za celoživotní chovatelskou práci
F. Machka, „Bohemia a Večerník Praha“
dostihový spolek Pardubice za zásluhy
a rozvoj turfu, „Jezdectví“ dostihového tre-
néra H. Peterlíka za celoživotní přínos
dostihovému sportu. Další v řadě jsou
„Agrární noviny“, které si pro svoji cenu
vybraly Z. Prášila za celoživotní hipologic-
kou činnost. Naše redakce se v budoucnu
rozhodla všímat si osobností, které se
výrazně zasadí o celospolečenskou propa-
gaci koní a letošní ocenění přiřkla řediteli
Národního hřebčína v Kladrubech nad
Labem Norbertu Zálišovi za překrásnou
publikaci „Jeho Milosti císařské obora koň-
ská“, která je autorovým dosavadním publi-
cistickým vyvrcholením.

Novinkou výstavy bude soutěž vystavo-
vatelů „Zlatý kůň“ o nejlepší domácí pro-
dukt v kategoriích - jezdecké potřeby, -
krmiva a přísady, – stájové a pastevní
technologie.

’98

Většina soutěží v Nebanicích proběhla
v režii R. Disterera na snímku v sedle
SLEEPLES SPRING -hol-

Jediné drezúrní
mezinárodní závody
v České republice se
konaly ve dnech 4.-6.
září v západočeských
Nebanicích a jejich úro-
veň byla označena
CDI**. K porovnání své
výkonnosti, v meziná-
rodních těžkých soutě-
žích s osmi jezdci SRN,
se z českých zemí
odhodlala H. Žižková
(POZOR), K. Chelber-
gová (NIGHT CUP), V.
Čmolík (VANITAS,
CHANSON) a H.
Jeřábková (KAMILA,
HELIO). Další čeští
jezdci pak přijeli k leh-
čím soutěžím.

V mezinárodních
soutěžích si z našich
nejlépe vedla H. Žižko-
vá, která přestože se
v St.Georg a IM-I
umísti la vždy na
šestém místě za
německou pěticí, byla
jezdcům ze SRN rov-
nocenou soupeřkou. K. Chelbergová
měla ve svých úlohách bohužel chyby,
které jí v lepším umístění zabránily.

Vedle počasí zkomplikovalo pořadate-
lům život i zjištění, že pravidla vydaná
v ČR ještě neakceptovala změnu hodno-
cení IM Kür. Na tuto skutečnost upozornil
hodinu před soutěží hlavní rozhodčí
J. Lawin (Pol). I když soutěžící nic nepo-
znali, nemohl být použit pro vyhodnocení
počítačový program a výsledky byly
vyhodnocovány ručně. Rozhodčí sbor i
organizátoři však vše zvládli na výbornou.
Vedle J. Lawina zasedli na rozhodčích
stanovištích Zofia Gorská a Waclav
Pruchniewitz z Polska, Němec Reinhard
Seim a za Českou republiku Jan Schutz,
Miroslava Čapková a Václav Mráz.

Rozpis závodů dále obsahoval i dvě
FEI úlohy pro 5leté a 6leté koně, které
však u nás také zatím nejsou vydány
a jejichž znění získali pořadatelé překla-

Mezinárodní drezúra v Nebanicích

Jedním z německých jezdců v Nebanicích byl i 13letý syn
R. Disterera Jan

dem z časopisu St. Georg, který rozeslali
všem účastníkům. Kde skončily oficielní
podklady pro tyto úlohy a proč nemáme
v ČR desátý měsíc po jejich vstupu v plat-
nost jejich znění, se lze jen domýšlet.

Přes všechna tato úskalí se však mezi-
národní drezúrní společnost v Nebanicích
přenesla dobře a závody byly účastníky
dobře hodnoceny. Možná, že všechny
zúčastněné zocelil a stmelil déšť, který jim
ztrpčoval nejen sportovní výkony, ale pro-
vázel i večerní společenské akce, které
se v Nebanicích konají ve stanech.

Těžší úlohy byly plně v režii německých
jezdců v čele s R. Distererem. IM II a GP
pak bylo pouze německou záležitostí
i když právě v Grand Prix měli i němečtí
jezdci řadu problémů a možná, že by si
v Německu na tak náročnou soutěž ještě
netroufli.

Nedělní program se navíc konal bez
účasti H. Žižkové a K. Chelbergové, které

se k -IM-I Kür- nepři-
hlásily a tudíž přišly
i o možnost vyhodno-
cení v soutěži o nejús-
pěšnějšího českého
jezdce. Tím se tak
nakonec stal V. Čmo-
lík před H. Jeřábko-
vou a O. Minočkinou.

Hlavní iniciátoři čes-
kého CDI** manželé
Šimáčkovi hned po
skončení závodů zača-
li plánovat další ročník.
Po dohodě s ředitelem
závodů Václavem
Nágrem, který se stře-
diskem v Nebanicích
dlouhodobě spolupra-
cuje, se všichni organi-
zátoři rozhodli, že se
CDI** 1999 bude konat
v Mariánských Láz-
ních. I pro CDI** 1999
bude zachován zářijo-
vý termín a tak pravdě-
podobně i v příštím
roce budou nejtěžší
drezúrní úlohy sezóny
k vidění v západních
Čechách

V nedělním -IM I Kür- byla za ČR nejlepší H. Jeřábková s KAMILOU
z Havlíčkova Brodu
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Blahopřejeme...

Před Konferencí ČJF
Další pokračování do naší rubriky poslali z VV ČJF středočeské oblasti. Jejich pří-

spěvek však neodpovídá na naše otázky, ale středočeši se omezili pouze na kopii
svého návrhu změn Stanov ČJF:

Stanovy ČJF jsou funkční, v celku vyhovující, navrhujeme pouze malé změny. Ve
VV by mělo být větší zastoupení sportů - viz náš návrh:

Čl. VIII
2/ Rada federace
- z každé oblasti 2 členové (předseda obl. výboru + 1), Rady se vždy účastní

1 zástupce oblasti.
3/ Výkonný výbor
- Výkonný výbor tvoří - předseda, - místopředseda, - 2. místopředseda, - předseda

komise rozhodčích, - předseda organizační komise, - předseda hospodářské komise, -
předseda legislativní komise, - předsedové odborných komisí (manažeři).

Výše poplatků v ČJF
čl. 17 poplatek za licenční průkaz koně čs. chovu (koně narozeného na území ČR)

200,- Kč
poplatek za licenční průkaz koně zahraničního chovu (koně narozeného mimo

území ČR) 400,- Kč
čl. 19 poplatek za provedení změn (licence koní) - zrušit.
Návrh doplnění Všeobecných pravidel - * příloha I:
Správní poplatky: - zrušení závodů méně než 6 týdnů před jejich konáním bez

objektivního (závažného) důvodu - poplatek 5 000,- Kč.
Předseda VV SčO ČJF

Jiří Šteker

Sportovní 
kalendáfi

10.-13.9. Praha Trojský ostrov CSIO
12.9. Rakovník Z,ZL,L
12.9. Liberec Z,ZL,L
12.9. Bukovice Z,ZL,L
12.9. Olšany drez. Z,L,S
12.9. Líšnice ZM,Z,ZL,L,S
12.-13.9. Zálší Z,ZL,L
12.-13.9. Plzeň-Bory ZM,Z,ZL,L
12.-13.9. Hořice Z,ZL,L,S
12.-13.9. Frýdek-Místek L,S
13.9. Olšany Z,ZL,L,S
13.9. Boskovice Z,ZL,L,S
18.-20.9. Mělník ZM,Z,ZL,L,S,PREM.ST
19.9. Ptice ZM,Z,ZL
19.9. Horní Heřmanice ZM,Z,ZL,L
19.9. Trnová Z,ZL,L,S
19.9. Tábor ZM,Z,ZL,L drez. Z,L
19.9. Staré Město p.S. drez. Z,L,S
19.-20.9. Kolín ZL,L,S,PREM.ST
19.-20.9. Moravany drez. Z,L,S,PREM.ST
19.-20.9. Frýdek-Místek Z,ZL,L
20.9. Loštice ZM,Z,ZL,L
25.-27.9. Chotýšany L,S,ST,T
26.9. Dvorce Z,ZL,L
26.9. Louny ZM,Z,ZL
26.9. Pardubice ZL,L
26.-27.9. Stará Role ZL,L,S
26.-27.9. Brno-Veveří ZL,L,S
26.-27.9. Havířov Z,ZL,L,S
27.9. Kaničky Z,ZL,L
27.9. Vysoká n/L. Z,ZL,L
2.-4.10. Čejov-Dvoreček Z,ZL,L C
2.-4.10. Karlovy Vary CCI*
3.-4.10. Stará Boleslav ZL,L,S
3.10. Rakovník Z,ZL,L
3.10. Slezská Ostrava ZM,Z,ZL,L
3.10. Olešnice drez. Z,L,S
3.10. Brno-Veveří ZM,Z,ZL
3.-4.10. Osnice Z,ZL,L,S drez. Z,L,S
3.-4.10. Mělník zrušeno
3.-4.10. Opava-Kateřinky

L,S,PREM.ST
4.10. Poděbrady ZM,Z,ZL
4.10. Slavkov Z,ZL,L,S

...trenérovi JK Horymas Horní Město
Josefu Kinclovi, který 30. srpna oslavil
50. narozeniny.

...opavskému rozhodčímu a bývalému
zaměstnanci hřebčína v Albertovci Pavlu
Bačíkovi, který 11. září slavil šedesátku.

...jezdci, propagátorovi drezúry, muzi-
kantovi a sbormistrovi MUDr. Karlu Zaora-
lovi, který 14. září slaví 70. narozeniny.

Koně v umění
Z iniciativy malíře Jana Jünlinga, který

oslovil své žáky a známé, vznikla výstava
jejímž ústředním motivem je kůň. Výstavy se
zúčastní 22 vystavovatelů, z nichž převážná
většina jsou malíři, ale zastoupeni budou
i fotografové, sochař i grafik. Výstava má
vernisáž 17. září v Praze v Karlíně v domě
Spektrum, ale po měsíci se bude stěhovat
do Tábora a dále pak do Písku. -got-

Ústředním bodem
jezdeckého odpoledne,
které uspořádala ve
spolupráci s Jezdec-
kým střediskem v Tur-
sku televize Nova
29. srpna, bylo vystou-
pení zatím naší jediné
paravoltižní skupiny
handicapovaných dětí
z Dětského ranče Hlu-
čín. Zatímco loňská
premiéra byla věnová-
na jezdeckým oddílům
postiženým záplavami,
letošní finanční sbírka
byla určena právě
tomuto hiporehabilitač-
nímu zařízení. Mimo
dětí z Hlučína, které
předvedli pod vedením
Josefa Dudka celé
svoje vystoupení, byla
součástí programu
i skoková exhibice mistra republiky Tomá-
še Navrátila s LE CORDIAL S, tandem sta-
rokladrubských běloušů v podání mistra
ČR ve čtyřspřeží P. Vozába a drezúrní pas

NOVA a mistři v Tursku pro paravoltiž

de deux M. Majznerové a loňské mistryni
mladých jezdců v drezúře M. Fráterové.
Program sledovala celá řada osobností
našeho politického a uměleckého života a

někteří z nich si v
závěru programu
zasoutěžili v kombino-
vané jízdě jednospřeží
+ automobil, nad jejímž
průběhem měl do-
zor prezident ČJF
J. Kuška. Hlavnímu ini-
ciátorovi akce řediteli
zpravodajství televize
Nova J. Vávrovi patří
uznání za tuto nevšed-
ní popularizaci koní a
odměnou mu také bylo
vítězství právě v závě-
rečné soutěži osobnos-
tí. Celý program uvá-
děla B. Štěpánová
a potlesk sklidi l  i
R. Štipka se španěl-
skou jezdeckou školou
v podání frízkého hřeb-
ce ROMEO a andalus-
kého APOLA.

Předseda sdružení Dětský ranč Hlučín V. Urban a výkonný ředi-
tel J. Dudek přebírají z rukou J. Vávry finanční dar návštěvníků
sportovního odpoledne, který dosáhl 10 320,- Kč

Paravoltižní družstvo z Hlučína společně s ředitelem TV Nova
V. Železným

Nelson a Rodrigo
Velká cena Rotterdamu (30.srpna) se

odehrávala plně v režii rodiny Pessoů,
když zvítězil Rodrigo (GANDINI LIANOS)
před svým otcem Nelsonem (BALOUBET
DU ROUET). Třetí místo skončilo u G. Bil-
lingtona s V.V. IT’S OTTO (GB).



●● Prodám mohutného 7l. val. A1/1, tm. hnědák s odznaky. Cena dohodou. Tel.: 02/697 42 83
večer.

●● Ustájím koně 15 km od Prahy, nabízím prostorné boxy, výběh, jízdárnu, kvalitní krmení, cena
3 500,- Kč/měs. Tel.: 02/99 11 985.

●● Prodám valacha, ryzáka, 3 roky po Przedswit X-83 v základním výcviku. Tel.: 02/99 11 985.
●● Prodám 6l., kl., šimlu, o: Amadeus, m: Konzulent, výkonnost -Z-,-ZL-, hodná, střední velikost,

cena dohodou. Tel.: 02/561 25 69.
●● Prodám balíkové seno včetně dopravy. Tel.: 0602 215 484, 0321/79 70 73.
●● Prodám klisnu - 7 let, běl., KVH 172 cm, otec Sahib V., matka A1/1 po Zapad, ušlechtilého

arab. typu, velmi hodná, charakterní, zdravá, všestranného využití, dobré skokové vlastnosti
(letos první v -ZL-, třetí v -L-). Tel.: 02/99 13 431 nebo 0603 745 578. Zn. rodinné důvody - cena
dohodou.

●● Prodám 6l. val., tm. ryz., o: Przedswit X-80, m: po Przedswit pohořelický, skok -ZL-, drez.-L-,
nadějný, charakter i zdraví perfektní, vhodný pro každého. Tel.: večer 038/79 83 169.

●● Pořádáme celodenní vyjíždky turistikou nedotčenou přírodou. Možnost obj. a inf. na tel.:
0329/78 60 02 po 21. hod.

●● Prodám velmi hodného, velkého hřebce A1/1, 9l., tm. hnědák, naprosto zdravý, cena doho-
dou. Tel.: 0602 559 171 nebo 02/20 97 00 20.

●● Prodám 6letého valacha-sportovní výkonnost parkúr -S-, dále letošní hříbata ČT i haflingy,
vše s výborným původem. Tel.: 0301/94 13 92.

●● Prodám klisnu, 3 roky, hnědka s odznaky, KVP 179 cm, o: Robinson (holšt.), m: po Tajfun (něm.tepl.), obsednutá, sportovní
předpoklady. Tel.: 0507/24 630.

●● Prodáme hříbata po ruském hřebci, dvě kl. 1/2 a 1,5 roční, hnědky do 160cm a val. 1,5 roku, plavák 160cm, dobrý charakter,
krásný exterier, skromní, všestranně použitelní a nadaní, z pastevního odchovu. Jen do velmi dobrého zacházení. E. Klimešo-
vá, Osvětimany 188, 687 42.

●● Prodám AVII 31L, rok výroby 1986, po celkové opravě v roce 1997, ocelová nástavba, dvojitá podlaha, elektro hydraul. zvedání
velkého čela, vhodná i pro přepravu koní. Tel.: 0434/69 24 91.

CCCChhhhoooovvvvaaaatttteeeelllléééé
aaaa mmmmiiii lllloooovvvvnnnníííícccciiii     

iiiissssaaaabbbbeeeellll     aaaa ppppllllaaaavvvváááákkkkůůůů
ppppoooozzzzoooorrrr !!!! !!!!

Prodám:
●● pl.kl. 5r. po Dux-
lip.m.Almh.-týn.barva is.
●● pl.kl. 5r. po Veronal -
Kamila m.Karneol bar. is.
●● pl.kl. 3,5 r. po Veronal -
K. m. Karneol bar. plavka
všechny březí po TAAR-
LO-Kubišta-2
●● pár valachů w.pon.po
Šerif - praví bratři 3r.
a 4r. bar. is. velice hodní
k dětem v. 140cm přijež-
dění
●● val. 2,5r. po Amon-
krav.m.Alhm.týn. bar. is.
velmi pěkný
●● hřeb. odst. 5 měs. bar.
is. po Dux-lip.m. po
Veronal-Kam.
●● pl.kl. tm.běl. po Robin-
son - m.po A1/1 Belen-
dek, m.m. isab. po Marin-
lip., výk. st. -Z- stáří 4r.
●● kl 4r., hd. po Veronal-
K.m.Karneol tahá, nosí.

Všichni koně jsou
velice charakterní.

Ceny dohodou 
tel.: 0502/41 21 86

-7-

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: 019/600 79

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

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

SSEERRVVIISS  PPRROO  VVÁÁSS  AA VVAAŠŠEEHHOO
KKOONNĚĚ

Kompletní sortiment jezdeckých 
potřeb v prodejnách v Praze 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

Vyžádejte si náš barevný katalog v češtině
Při zasílání zboží na dobírku neúčtujeme poštovné
Garantujeme vrácení peněz nebo výměnu zboží

ZÁSILKOVÝ PRODEJ

Inzerce

SSSS pppp oooo rrrr tttt oooo vvvv nnnn íííí     
aaaa oooo bbbb cccc hhhh oooo dddd nnnn íííí     

ssss tttt áááá jjjj
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.



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

JEZDEC, jezdecký čtrnáctidenní zpravodaj. Vydává Vydavatelství CIN, Vladislavova 24, Praha 1, 110 00 tel. 0603 517 242,  02/57 21 26 79,
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20.12. 94. Tiskne JPM TISK, s.r.o. Na Popelce 19, 150 00 Praha 5. Grafické zpracování studio BESR, Na Popelce 19, Praha 5.

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

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

●● kompletní sortiment jezdeckých potřeb
při své premiéře na výstavě Kůň ’98 v Lysé nad Labem
nabízíme zvláštní prémii pro čtenáře časopisu Jezdec. Kaž-
dému kdo při návštěvě naší expozice předloží tento inzerát
bude při nákupu nad 1 000,- Kč poskytnuta 5% sleva.

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

nnnn aaaa bbbb íííí zzzz íííí ::::

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

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

Praha

Beroun

KUBLOV

Hořovice

Plzeň

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

Těšíme se na set-
kání s vámi na
výstavě Kůň ’98
v Lysé nad Labem
18.-20. září 1998

✄ ✄

Mažice 26.7. -ZM- (11) 1. Simandl -
UNIKA (Havel), -Z- (46) 1. Drexlerová -
REZERV (Drexler), -ZL- (41) 1. Mayer -
WALL (Poncar), -L- (17) 1. Papoušek - KARI
(Srnín), 2. Sejáková - SIR (Malonty), 3. Lom-
ský - ÚNOS (Korneta).

Brno-Žebětín 15.8. -ZM- děti (10) 1. Tuš-
lová - ASCANYO (Obora), 4letí (16) 1. Chvá-
tal - GREG (Eliot), dvouf.sk. 100/110
1.odd.(43) 1. Tušlová - SILUR (Obora),
2.odd. (41) 1. Mikliš - MATES (Rapotice), -
ZL- 1.odd. (31) 1.Straka - TROPHY (Popice),
2.odd. (31) 1. Samcová - FERNANDO
(Dosta), -L- (14) 1. Kudláčková - MISCEL
(JK Roba), 2. Straka - TROPHY (Popice), 3.
Janda - ZOCH (Vel. Meziříčí).

Trutnov 8.8. -ZM- (36) 1. Tošovský -
TAKK (Vanice), -ZM+ZM- děti (16) 1. Nosko-
vá - PERLA (Nosek), -Z- (57) 1. Myška -
RIVIÉRA (Měník), -Z+Z- děti (16) 1. Nosková
- PERLA (Nosek), -ZL- (44) 1. Málek - ALFA
(Málek), -L- (20) 1. Malá - SHERY (Přelouč),
2. Hatla - TEPNA (Měník), 3. Černá -
LATERNA (Málek).

Mariánské Lázně 9.8. -Z- (42) 1. Půlpán -
SYDNEY 2000 (Mach), -ZL- (24) 1. Kučera -
FETYŠ (Písek), -L- (23) 1. Doležal - RED
BULL (Bost), 2. Kostová - GOLAN
(Mar.Lázně), 3. Polanská - TENIS (Chlaponi-
ce), -S- (12) 1. Nágr - PADJENN
(Mar.Lázně), 2. Doležal - RED BULL (Bost),
3. Kostová - GOLAN (Mar.Lázně), dvouf.sk.
120/130 (22) 1. Leuchter - JAIPUR (Tachov),
2. Veselovský - PRETTY WOMAN (Balcar
KV), 3. Jindra - ROBERT (Sp.Poříčí), -S- (28)
1. Kostová - TOUHA (Mar.Lázně), 2. Dohnal
- FRÜHESCH-2 (Úněšov), 3. Švec - F.S.
BAVIERA (Artemis), -ST- (10) 1. Pěchouček
- FERISON (Tachov), 2. Chelberg - GAUDI
(Žižka), 3. Kostová - GOLAN (Mar.Lázně), 4.
Švec - F.S. BAVIERA (Artemis), 5. Dohnal -
FRÜHESCH-2 (Úněšov), KMK -ZL- (15) 1.
TARA - Kubištová (Měník), 2. SYDNEY 2000
- Půlpán (Mach), 3. VINICE - Kostová
(Mar.Lázně), -L- (15) 1. COLUMBIA - Dole-
žal (Bost), 2. FETYŠ - Kučera (Písek), 3.
ANGLIE - Kostová (Mar.Lázně), -L- (4) 1.
TOUHA - Kostová (Mar.Lázně), 2. PAMELLA
- Šíma (Cheb), 3. LORD - Vítek (Končiny),
kom. J. Pellar.

Brno-Veveří 16.8. dvouf. sk. 100/110
(19) 1. Olšák - GRAF CZECH (havířov),
KMK -ZL- (19) 1. RAMIR - Hruška (Op.Kat.),
-L- (12) 1. KATHLEEN - Tretera (Tretera), -

S- (5) 1. VILMA - Mrkvica (Uherčice), kom.
A. Starosta.

Modletice 29.8. -Z- 1. Popelová - MAC-
KIE (Janda), -L- 1. Hladíková - GENIE (Uhří-
něves), 2. Zenklová - ROBERT (Respin), 3.
Bohoňková - SÁRA (Modletice), -S- 1. Dam-
borská - PAGATHON (Mach), 2. Louda -
MÍLA (JPL), 3. Bohoňková - SÁRA (Modleti-
ce), drez. -JÚ- 1. Pásková - VENUŠE (Gru-
berov), -JD 97- 1. Křepinský - KETY (Elán
Praha).

Mažice 29.8. drez. -Z- (10) 1. 1. ex equo
Tykalová - BADY (Ústí n/L.), Kubů - SALAJ-
KA (Tábor), -L- (10) 1. Boháčková - MYTEC-
K (Strýčice), 2. Pospíšilová - GRANADA
(Brest), 3. Šretr - BADY (Ústí n/L), -S- (6) 1.
Pospíšilová - GRANADA (Brest), 2. Šret -
VISLA (Ústí n/L.), 3. Boháčová - MYTEC-
K (Strýčice), skok -Z- (32) 1. Bohatá - DIANA
(Strýčice).

Plzeň 29.-30.8. -ZL- (50) 1. Luža - DELI-
NA (Němčovice), dvouf.sk. 120/130 (59) 1.
Poláková - MATHEA (Polák), 2. Pěchouček -
FERISON (Tachov), 3. Hruška - TOROS
(Sinus Bříza), stupň.obt.do 130 (37) 1.
Poláková - MATHEA (Polák), 2. Hatla -
SAHIB KUBIŠTA (Měník), 3. Šoupal - SPO-
TLIGHT 7 (Pardubice), řada překážek (14)
165cm 1. Pěchouček - KUWAIT (Tachov),
stupň.obt. do 120 (48) 1. Hruška - CON-
TENDER (Sinus Bříza), -S- (56) 1. Navrátil -
AKTIV (Sinus Bříza), 2. Hatla - PRATER
(Měník), 3. Skřivan - MISS ORLING
(Manon), -ST- (27) 1. Navrátil - AKTIV (Sinus
Bříza), 2. Jindra - SIRAH (Sp.Poříčí), 3. Šou-
pal - SPOTLIGHT 7 (Pardubice), 4. Navrátil -
TURBO (Bost), 5. Skřivan - SÁGA CAC LEA-
SING (Manon).

Liberec 29.-30.8. -ZL- (29) 1. König -
SCHANELL (SRN), -L- (38) 1. Pecháček -
FRAMIREE F (Pecháček), 2. Koudela - KAS-
MIR (Wrbna), 3. Brett - TAIŠAR (Brett), -S-
Mem. R. Suchánka (23) 1. Málek - DUXA
(Málek), 2. Doležal - LAST LORD (Bost), 3.
Málek - DUHA (Málek), volba př. 1. Hanuš -
QUENTA (Vlkava), -S- Mem. H. Krásové
(25) 1. Pecháček - FINN KOREA (Bruntál),
2. Pecháček - MORNING STAR STING
(Pecháček), 3. Hanuš - VANDA (Vlkava), -
ST- (13) 1. Doležal - CRAZY BOY, 2. Dole-
žal - ROMINA (Bost), 3. Pecháček - MOR-
NING STAR STING (Pecháček), 4. Pechá-
ček - FINN KOREA (Bruntál), 5. Ditl - MIO
(Svinčice).

Henčlov 30.8. drez. -Z- děti (3) 1. Havra-
nová - LORIETA (Milotice), juniorky (4) 1.
Suráková - FRAMON (Kroměříž), ost. (4) 1.
Buchová - NOTA (Kroměříž), skok -Z- děti
(4) 1. Králíková - LORIETA (Milotice), 4letí
(9) 1. Pospíšilík - VALDA (Pravčice), ost. (7)
1. Soušek - FLORIDA (Uhřičice), dvouf.sk.
110/120 (20) 1. Složil - VEGET OLD. (Oldři-
chov), stupň.obt. do 120 (12) 1. Bodlák -
DOLY (Zlín), -S- (5) 1. Pospíšilík - WINNY
(Pravčice), 2. Daněk - TEWA (Kroměříž), 3.
Coufal - VENEZUELA (Henčlov).

Čejkovice 30.8. skok -Z- (14) 1. Kvapil -

CHIMERA (Hvězdlice), -ZL- (6) 1. Daněk -
HRDINKA (Dubňany), dvojspřeží parkur
(18) 1. Becha (Hvězdlice), 2. Hušková (Telni-
ce), 3. Votoupal (Bílsko), štafety (8) 1. Musil
Zd., Musil L. (Tuřany), 2. Plecák, Opluštil
(Čejkovice), 3. Becha (Malešovice), Votoupal
(Bílsko), čtyřspřeží parkur (8) 1. Kastnerová
(Mor.Krumlov), 2. Opluštil (Čejkovice), 3. Jir-
gala (Telnice).

Nebanice 4.-6.9. CDI** FEI -L- 5 letí (7)
1. Minočkina - PEREBOR (Český Dub), 2.
Ronisová - ADMIRÁL (Troja), 3. Schenk -
PELEGRINO (SRN), St.Georg (12) 1. Dis-
terer - SLEEPLES SPRING (SRN) ... 6. Žiž-
ková - POZOR (Žižka), FEI -S- 6letí (4) 1.
Disterer - DON CAVALIERO (SRN), 2. Cho-
cholouš - SCARLET, 3. Holcbecher - NOCL,
-IM I- (12) 1. Disterer - SLEEPLES SPRING
(SRN)... 6. Žižková - POZOR (Žižka), -IM II-
(4) všichni SRN 1. Harald - DEXTER (SRN),
-JU- národní (7) 1. Minočkina - PEREBOR
(Český Dub), 2. Čmolíková - MANGIA, 3.
Čmolíková - CHANSON (St.Role), -IM
I Kür- (10) 1. Disterer - SLEEPLES
SPRING (SRN)... 5. Jeřábková - KAMILA
(Havl.Brod), -GP- (3) všichni SRN 1. Harald
- DEXTER.


