
„Česká“ drezúra
Drezúristé a příznivci drezúry v České repub-

lice nemají na růžích ustláno. Přesto se
v posledních letech v drezúrní obci objevilo
několik jezdců ze zahraničí, kteří výrazně obo-
hatili „českou“ drezúru. Možná že ne všichni
jezdci jsou s touto konkurencí spokojeni, ale
soutěže se tak bezesporu staly divácky atraktiv-
nější, protože většina „zahraničních“ jezdců se
záhy usídlila v elitní skupině. V prvé řadě je to
již loňská mistryně I. Mikolasová, která žila
původně v SRN a bývalá dánská reprezentant-
ka A. Henriksen. V další řadě jsou to jezdci
z bývalých zemí Sovětského svazu, ale ti tento-
krát na šampionát nedorazili.

Česká mistrovská soutěž je po léta na drez-
úrní úrovni -IM I-. O jisté nekoncepčnosti a roz-
háranosti naší drezúrní společnosti a jejích
zástupců v drezúrní komisi svědčí i neustálé
hledání modelu mistrovské soutěže. V uplynu-
lých pěti ročnících byly sportovně technické
podmínky šampionátu pětkrát změněny. Zatím-
co v roce 95 soutěžili jezdci v jednokolovém
-IM I-, v roce 96 museli projít kvalifikací Sv. Jiří

s dvoutřetinovým postupem do
-IM I-. V roce 97 stačilo k zisku titulu
opět jen jedno kolo -IM I-, ale loni
získala I. Mikolasová zlato na zákla-
dě dvoukolové -IM I-. Letos přišla
komise opět s novým modelem.
Kvalifikační -IM I- (postup 2/3 jezdců
do finále) předcházelo mistrovské
soutěži, kterou byl Kür -IM I-.

Pomineme-li problematičnost
objektivního rozhodování volné sou-
těže jakou je Kür, zavdává jednoko-
lová mistrovská soutěž vždy příčinu
k dohadům, jak může či mohla jedna
chyba ovlivnit výsledek nejdůležitěj-
šího závodu sezóny. Nevíme co
přesně vedlo drezúrní komisi
k vypsání tohoto modelu, ale máme
za sebou čerstvou zkušenost z ME,
kde je sice Kür také závěrečnou
soutěží, ale celkový výsledek je sou-
čet s výsledkem z předchozí klasické
soutěže.

V každém případě čekal na naší
drezúrní elitu v Hradci Králové zbru-
su nový obdélník, který leží v těsné
blízkosti kolbiště. Díky účastníkům
skokového mistrovství měli i naši
drezúristé o diváckou podporu
postaráno a tak měly soutěže sku-
tečně mistrovskou atmosféru.

Zahajovacího St. Georgu se nezú-
častnili hlavní favorité a vítězství si

âeské mistrovství
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J. Hatla a PRÁTER jako mistři ČR pro rok 1999

CSIO ohroženo
Bulvárně znějící titulek bohužel nevyjadřuje

přesně situaci, která vznikla na sklonku čer-
vence kolem vyvrcholení české jezdecké
sezóny  - pražského CSIO. Spíše to vypadá,
že CSIO nebude. Hlavním oznámeným důvo-
dem je skutečnost, že přes příslib tradičního
televizního přenosu ČT 1, pro programové
změny po 1. září, není naše veřejnoprávní
televize schopná dostát svému závazku.
Bohužel, televizní přenos na národním okruhu
a následný sestřih pro Eurosport je jednou
z podmínek pro pořadatelství Samsung Cup
Series a navíc i národní sponzorský zájem je
absencí televizního přenosu značně ochla-
zen. Na základě těchto skutečností obdržel
prezident ČJF Jar. Pecháček 28. července
dopis, ve kterém se J. Žižka vzdává funkce
ředitele CSIO a TJ Žižka Praha pořadatelství
CSIO 99. VV ČJF se vzniklou situací bude na
svém letním zasedání 11. srpna zabývat a do
té doby v sobě můžeme živit naděje, že bude
nějaké provizorní řešení nalezeno.

Víkend 16.- 18. července byl v Hradci Králo-
vé ve znamení dvou šampionátů. Hradečtí pořa-
datelé zdvihli jako první rukavici, které se po
mnoho let ostatní báli a uspořádali opět po
letech společné mistrovství ve skocích a drezú-
ře. Již to samotné by stačilo k pochvale, ale toto
staronové průkopnictví bylo, tak jak je v Hradci
zvykem, doprovozeno i velmi slušně zorganizo-
vanými závody. Díky soustředěným šampioná-
tům se tak Mistrovství ČR stalo opět zcela výji-
mečným konkúrem a doufejme, že svým průbě-
hem přesvědčilo i těch několik nedůvěřivců.
V každém případě již ohlásili společnou kandi-
daturu na juniorský šampionát roku 2000 pořa-
datelé ze Staré Role (drezúra) a Českého jez-
deckého klubu v Karlových Varech (skoky).
Doufejme, že příkladu budou následovat další
velcí pořadatelé a že se sdružená mistrovství
republiky opět stanou zcela samozřejmá.

Mistrovství 1999 bylo navíc jubilejním 50. roč-
níkem národních šampionátů a tedy i dalším
důvodem k oslavě. Zhodnoťme tedy jak se
podařilo oslavit půlstoletí českého jezdeckého
sportu jezdcům a koním.

Svůj loňský titul obhájila I. Mikolasová ze Staré Role letos
v sedle WINDOSE

připsala na své konto D. Diringerová s irským
běloušem TIME OUT (Žabčice).

K samotné kvalifikaci (-IM I-) pak v sobotu
dopoledne nastoupilo 13 dvojic. Roli favoritů

(Pokračování na str. 2)

Pot řeby  pro  jezdecký  spor t
Výroba-Ve lkoobchod
Prodejna a velkoobchodní sklad:
Domamyslická 59, 798 01 Prostějov

Tel./Fax: 0508/362 267, 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



malý počet účastníků,
z mnoha úst vyřčeno klad-
né hodnocení týmové sou-
těže a snaha o její opětov-
né včlenění do mistrovské-
ho modelu.

Seniorský šampionát
v Hradci Králové byl druž-
stvy 100% obeslán a všech
devět oblastí své jezdce na
mistrovství vyslalo. Spor-
tovně technické podmínky
předepsaly této soutěži dvě
kola na stupni -S-. Tato
obtížnost nejlépe vystihuje
stav naší současné skoko-
vé společnosti a tak byla
zvolena velmi vhodně. Prů-
běh soutěže také nabídl
dokonalý obraz o stavu
výkonnosti naší jezdecké
společnosti. Stav ze které-
ho se však bohužel nemů-
žeme radovat, ale tím spíše
se před ním nelze ani scho-
vávat.

Protože soutěž byla
zároveň mistrovskou soutě-
ží žen, startovalo v sobot-
ním -S- vedle 36 zástupců
oblastních týmů ještě dal-
ších 22 žen. Těchto 56 dvo-
jic čekal na naše poměry
těžký parkúr s třemi tech-
nicky obtížnými místy. Divá-
ci se v průběhu dočkali
pouhých tří bezchybných
výkonů. V ženách se nula nepodařila žádné
a tak si absolutorium v sobotu odnesli pouze
M. Matějka s LIPKOU UNIREN (Chomutov),
R. Chelberg na STELLA ARTOIS (Žižka Praha)
a L. Jandourek s LUMPEM (Stará Boleslav).
Vítězství se po prvém kole ujalo družstvo Prahy
s 8 tr. body.

Pro druhé kolo soutěže žen si nejlepší pozici
vybojovala čtveřice se 4 tr. body R. Jeníková -
PABLO (Pablo), I. Zatloukalová - AROT (Ústí
n.L.), M. Lasabová - FORS-GEDOS (Vaňha)
a L. Vítková - CIVIK (Steally Vítková).

Nedělní druhé kolo bylo poněkud snadnější,
ale přesto diváci mnoho bezchybných výkonů
neviděli.

O družstvní zlato se museli nakonec reze-
skakovat zástupci Prahy a severních Čech po
shodném výsledku 24 tr. bodů. Úspěšnější byli
severočeši a tak si zlaté medaile odnesli
I. Zatloukalová, V. Pauzr, M. Lasabová a
M. Matějka. Ten k vítězství přispěl nejvíce, když
ke dvou nulám v základní soutěži přidal i bez-
chybné rozeskakování.

O ženském zlatu bylo rozhodnuto v základní
soutěži a po výkonu 0 a 4 tr. body si jej odnesla
L. Vítková s CIVIK ze stáje Steally Vítková.
O rozeskakování diváci nepřišli a obstarali je
R. Jeníková a I. Zatloukalová po shodném
výsledku 8 tr.bodů. Stříbro si nakonec vybojova-
la I. Zatloukalová z Tatran Ústí nad Labem.

Možná jsme si všichni trochu zvykli posuzo-
vat českou skokovou scénu podle několika
výkonnostně silnějších jedinců. Mistrovská sou-
těž oblastních družstev nás vrátila do reality
a zcela zřetelně odhalila skutečný stav věcí, kdy
průměrný výsledek našich oblastních družstev
ve dvoukolovém -S- a při škrtání nejhoršího byl
téměř 46 tr. bodů.

Prvním nepříjemným zjištěním je, že i po
letech práce na poli technické úrovně soutěží
byla úroveň parkúrů v Hradci Králové pro
mnohé jezdce, ve svých regionech jistě na této
úrovni uspěšné, zcela neřešitelná. Druhý a ještě
zřetelnější obraz o vývoji našeho skokového
sportu však nabídla soutěž při sledování schop-
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České mistrovství
splnili bezezbytku jezdci na prvých místech
I. Mikolasová - WINDOS (St.Role), H. Žižková -
POZOR a A. Henriksen - KAMÍR (obě Žižka
Praha). Před branami šampionátu zůstaly čtyři
dvojice, když posledním postupujícím byl před-
loňský mistr ČR D. Komenda tentokrát však
s PASTELEM (Caballo).

Nedělní Kür pak přinesl gradaci soutěže
s vzestupným pořadím k nejlepším jezdcům.
První skutečně choreograficky propracovanou
úlohu přinesla dvojice V. Kadlecová - VERONA,
která tak z páté pozice zaútočila na medaili.
V sobotu čtvrtá D. Diringerová měla největší
rezervy v klusu, ale celkové hodnocení ji udrže-
lo před V. Kadlecovou. A po nich již přišli hlavní
medailoví favorité. Elegantní A. Henriksen
s KAMÍREM vypadala po klusové části úlohy
zcela suveréně, ale cvalové pasáže byly pře-
kvapivě nepřesvědčivé, včetně hrubých chyb.
Medailové umístění bylo ztraceno a dvojice se
zařadila za D. Diringerovou a V. Kadlecovou.

H. Žižková s POZOREM nezaváhala a před-
vedla svůj standardní rutinovaný výkon s hez-
kou hudbou. Ani favoritka soutěže I. Mikolasová
nechybovala a i když její vítězství bylo nakonec
bodově těsné, druhý mistrovský titul získala
zcela oprávněně. WINDOS, který má za sebou
drezúrní kariéru s K. Rehbein tak prokázal, že je
v českých poměrech velmi kvalitním nástupcem
loňského vítěze I. Mikolasové WATZMANNA.

Jako jediná zamíchala pořadím A. Henriksen
a bronz tak skončil na krku D. Diringerové.

„České“ skoky
I skoková soutěž měla svoji letošní starono-

vou premiéru. Po mnoha letech se na šampio-
nát vrátila soutěž oblastních družstev. Již týden
před tím bylo na juniorském mistrovství, přes

Stálice naší drezúry H. Žižková s POZOREM
získala v Hradci Králové stříbro

Při sobotním programu exceloval s oběma svými koňmi R. Chelberg.
Na snímku jej vidíme na z Německa importované LEONIQUE C.

ností koní. Jasně vypověděla o značně zlepše-
né populaci koní a na parkúru se v podstatě
nevyskytl jediný kůň, který by měl s obtížností
překážek sebemenší problémy. 100% všech
chyb vyplývalo z jezdeckých nedostatků. Po
deseti letech zcela svobodného přístupu ke
všem hipologickým informacím jsme tak byli
jasně upozorněni, že česká skoková společnost
zcela zanedbává jezdecký výcvik a soutěžení
v České republice se v posledních letech změ-
nilo jen v honbu za kvalitnějšími koňmi. Hradec-
ký šampionát tak prokázal, že naše skoková
elita nevyrůstá z žádné základny, ale je jen
důkazem talentu či schopností několika jednot-
livců. Soutěž družstev nabídla zdrcující průřez
naší současností a ukázala, že v jezdeckém
umění se naše společnost nalézá v hluboké
minulosti, ovšem bez možností výmluv na tota-
litní režim neumožňující výměnu informací.

„České“ vítězství
Soutěž mužů, která je již po léta stabilní a její

rozpis se nemění, přilákala do Hradce Králové
26 dvojic.

V prvním kole (-ST- na čas) si nejlépe vedl
J. Jindra - SIRAH, který dokončil bez tr. bodů.
Druhý „nejrychlejší“ byl i přes jednu chybu
J. Skřivan s LABE JEFF LB TECH. Na dalších
předních místech skončili pochopitelně další
bezchybní. Doslova oslnil R. Chelberg s 9letou
LEONIQUE C (po Laval), který měl v sobotu
svůj den a po velmi dobrém výkonu v pražském
družstvu rozehrál i velmi slibně svoji individuelní
soutěž. Štěstí stálo i u J. Pecháčka, který se
chybě vyhnul po skutečně neuvěřitelném štěstí,
kdy prasklá bariéra zůstala v hácích doslova na
vlásku. Velmi dobrý byl i MERCURI LESI se
Z. Žílou (JK Smrček) a v obrovské pohodě ská-
kal PRÁTER J. Hatly z hřebčínu Měník.

Druhé kolo soutěže - nedělní klasické -ST-
zahájil výborně O. Vacek a ROCK’N ROLL,
který si tak napravil pověst ze soboty. V zahajo-
vací části soutěže se se sportovní kariérou roz-
loučila klisna FENOMA z Nového Jičína, se kte-

(Pokračování na str. 3)
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rou S. Hošák ml. i několikrát reprezentoval ČR.
Bohužel rozloučení bylo poněkud nevýrazné
a utonulo v běhu soutěže.

Z výkonů dalších dvojic stojí za zmínku před-
vedení PRZEDSWITA XVI z hřebčince v Písku
L. Chmelařem, PRINZ CONDÉ J. Jindry, který
se ukazuje jako kůň s velkou budoucností či
klidný parkúr V. Tretery s LUSSI.

Bohužel jen velmi průměrný byl i podruhé
T. Navrátil, jehož v top společnosti, po rozpadu
stáje Sinus Bříza, udržel B. Starnovský, který jej
na poslední chvíli angažoval do sedla CARUSA.

Bezchybný výkon ze soboty zopakovali
v prvé řadě J. Hatla a PRÁTER a po něm i Z.
Žíla a MERCURY LESI. Zcela jistě si počínal J.
Skřivan a LABE JEFF a vedoucí J. Jindra chy-
boval pouze jednou. Čelo soutěže tak před
závěrečným -T- patřilo čtveřici Skřivan, Jindra,
Žíla a Hatla, kterou od sebe dělily pouhé 2 body.

K závěrečné soutěži -T- se odhodlalo 19 dvo-
jic. Nejprve zazářil T. Navrátil a CARUSO, který
po průměrných výkonech v předchozích soutě-
žích absolvoval závěrečné kolo s nulou. Spoko-
jen musel být, přes dvě chyby i L. Chmelař
s PRZEDSWITEM a frenetické nadšení ovládlo
jihomoravskou část tribuny po velmi pěkném
výkonu V. Tretery s LUSSI se 4 tr. body.

Přesto se dalo tušit, že boj o medaile proběh-
ne v závěrečné čtveřici. Do medailového boje
vstoupil razantně J. Hatla a PRÁTER, kteří
absolvovali s jednou chybou. Všichni tři jeho
soupeři tak měli v té chvíli náskok jedné chyby.
Z. Žíla a MERCURI LESI shodili třikrát. I J. Jind-
ra před sebe, po dvou chybách, PRÁTERA pus-
til. Vše měl tak v rukách J. Skřivan. Ani on se
však chybám nevyhnul a protože nasbíral hned
tři, musel se nakonec spokojit s bronzovou
medailí. Vítězství tak k velké radosti zástupců
hřebčína v Měníku putovalo do Humburk. Stříb-
ro patřilo v konečných součtech J. Jindrovi
a SIRAH (Sp. Poříčí).

J. Hatla tak připsal na své konto doposud
největší sportovní úspěch své skokové kariéry.
Všechny tři jeho výkony se vyznačovaly nekom-
plikovanou jízdou kupředu s dobře shromáždě-
ným koněm, kterému vyhovuje zvolené tempo
a místa odskoku. Je otázkou zda to bude stačit
k výstupu na další výkonnostní schod v meziná-
rodní konkurenci, o kterém bezesporu ambicioz-
ní a talentovaný J. Hatla i tým z hřebčína
v Měníku uvažují. V každém případě obstarala
závěrečná soutěž jubilejního českého šampio-
nátu důstojné vyvrcholení, které muselo uspo-
kojit i rozsáhlé publikum. C. Neumann

Labutí písní byl v Hradci start GARGANA
v sedle s J. Skřivanem, viz článek Škatule, ška-
tule, hejbejte se

Odolena Voda ve Staré Boleslavi

J. Jindra a SIRAH se stali čtvrtými vítězi Velké
ceny Tarpan s.r.o.

Čtvrtý ročník jezdeckých závodů s názvem
Velká cena Tarpan s.r.o. uspořádali pořada-
telé z Odolena Vody tentokrát na kolbišti ve
Staré Boleslavi. Stará Boleslav se tak dočka-
la prvého těžkého parkúru na svém kolbišti.

Společnost Tarpan s.r.o., která se stala do
jisté míry průkopníkem kvalitněji finančně
zajištěných národních čes-
kých soutěží, vytvořila ve
Staré Boleslavi příjemné
prostředí s kvalitním záze-
mím jak pro koně tak
účastníky. K celkové
pohodě pomohlo výraznou
měrou i krásné počasí
a celková pohostinnost
pořadatelů.

V průběhu soboty
a neděle 31. 7. a 1. 8.
čekalo na jezdce sedm
soutěží s celkovou dotací
105 000,- Kč, z nichž
jedna byla mistrovskou
soutěží mužů a žen oblasti
Praha ve skocích.

Vyvrcholením bylo
pochopitelně nedělní těžké
skákání.

Sobotní -S- získal po
rozeskakování 13 dvojic R.
Chelberg s LEONIQUE C,
který tak ladil formu před
CSIO Bratislava. Zde star-
tuje sice za USA, ale ve
Staré Boleslavi získal titul
mistra Prahy. Druhé místo
v sobotním -S- patřilo Z.
Tothovi s CAPITOLOU
(Žďár) a třetí            T.
Navrátilovi s CONTENDE-
REM ze stáje BOST. Stáj B. Starnovského je
zatím nejlepším majitelem dnes na “volné
noze„ působícího jezdce T. Navrátila, ale
sobotní příjemné odpoledne si právě v této
stáji vybralo krutou daň. Nadějný CARUSO,
který nás před dvěma týdny nadchnul bez-
chybným -T- při mistrovství můžů v Hradci
Králové, absolvoval s T. Navrátilem

zcela bezproblémově soutěž -S-, aby vzápětí
při odsedlání na opracovišti náhle a bleskově
uhynul, pravděpodobně na selhání srdce. Vítě-
zem závěrečného -ST- se pak stal jediný bez-
chybný J. Skřivan s LABE JAMES (Manon).

Před nedělní Velkou cenou se ještě 27
dvojic utkalo v soutěži se stupňovanou obtíž-
ností do 140cm a nejlepší byl T. Libich
s DIXON (Lysá n.L.) před domácícm L. Jan-
dourkem (KIRRE).

K Velké ceně nastoupilo celkem 16 dvojic.
Ve Staré Boleslavi tradiční parkurová dvojice
stavitelů I. Vencour a L. Jandourek (techn.
delegát) připravila jezdcům nekomplikovaný
kurs se skoky většinou do 145cm. Jakkoliv
ale kurs působil na první pohled jednodušeji
než jsme zvyklí, stavitelé dobře odhadli mož-
nosti startovního pole. V něm byla celá řada
jezdců, pro které se soutěž stala prvou zku-
šeností s těžším skákáním.

Prvním, kdo poněkud napnul diváky byla
I. Zatloukalová, která absolvovala s vynikají-
cím AROTEM téměř dvě třetiny kursu bez
chyby, ale pak se pravděpodobně zalekla
rýsující se nuly na svém kontě a po kolizi na
dvojskoku dokončila se 7,5 tr. body.

Nula se neobjevila ani na kontě J. Jindry
a SIRAH. Shodila i leta si výkonnost udržující
RAQUEL Z. Totha a poslední šance připadla
J. Skřivanovi s LABE JEFF LB TECH. Naše
reprezentační opora však překvapivě nasbí-
rala 12 tr. bodů a tak se rozeskakovalo na
nezvýšených překážkách mezi J. Jindrou
a Z. Tothem. J. Jindra a SIRAH nezaváhali
a absolvovali s nulou. Z. Toth po riskantním
nájezdu vybočil a poté soutěž vzdal. Na dal-
ších místech se umístili J. Skřivan s MISS
ORLING (5tr.b.), I. Zatloukalová - AROT (Ústí
n.L). Jednociferného výsledku dosáhl ještě
K. Lamich s CREDITEM (Op. Kat.) 8 tr. bodů,
a v premiéře při -T- skákání byli spokojeni

T. Navrátil a CARUSO prokázali svoji třídu v -T- skákání při mistrov-
ství ČR v Hradci Králové. Nikdo v té chvíli netušil, že CARUSO
vystoupí na českém kolbišti ve Staré Boleslavi naposledy.

i chotýšanští, když P. Doležal převedl přes
kurs FLORIDU s celkově 9,5 tr. bodem.

Za pořadatele vyjádřil s průběhem závodů
spokojenst i vedoucí společnosti Tarpan
V. Hrnčiar a tak se bude i další ročník Velké
ceny Tarpan s.r.o. pravděpodobně opakovat
na kolbišti ve Staré Boleslavi.



zástupcem dostal ještě L. Vrtek s DOMINAN-
TEM (Horní Heřmanice), P. Sůrová - VALIBUK
(Vasury Kladruby), čerstvý mistr ČR ve skocích
mužů J. Hatla - IVORY COUNT (Měník) a i
T. Kavka - IMAGA (Fojtov). Tento jezdec, který
je letošním juniorským mistrem ČR, demonstro-
val v Humpolci svoji ambici účasti na letošním
juniorském evropském šampionátu (Vittel -
FRA, 2.-5. září) a pravděpodobně byl prvým
českým juniorem, který se dvouhvězdičkové
soutěže zúčastnil.

K našim evropsky zahraničním startům nám
manažer komise všestrannosti A. Klauz sdělil:
„V průběhu CCI se zde v Humpolci sejde komi-
se, která doporučí VV ČJF nominace juniorů

a mladých jezdců
na šampionáty ve
Vittelu a Necarne
Castlu (ME ml.
jezdců - IRL, 9.-12.
9). V případě junio-
rů se jedná o T.
Kavku s koňmi
REBEL’S PRIDE
a IMAGA, J. Pou-
líčkovou s HARU-
NEM a PORTOU
a D. Balcarovou,
která má kvalifikaci
splněnu s NAVI-
GACÍ a s CASI-
DEM ji musí teprve
dohonit. V případě
ml. jezdců bude
navrhovat účast
G. Slavíkové
s MARKÝZO a
R. Fialy s IDOO-
LEM. Všichni
zájemci o účast na
šampionátech jsou
srozuměni s ome-
zenými finančními
možnostmi komise
v š e s t r a n n o s t i
a tudíž jsou připra-
veni se podílet na
nákladech s výjez-
dy. Ekonomiku

startu na ME usnadňuje skutečnost, že oba
šampionáty jsou současně otevřené pro další
jezdce a tak by se na obě místa vydali i další
čeští jezdci. O účast ve Vittelu projevil zatím
zájem J. Hatla a do Irska by chtěl jet M. Thei-
mer.“

Právě zmiňovaný M. Theimer se v Humpolci
účastnil i soutěže CCI**, ale s oběma koňmi
(MAJÁLES a VAŽEC) byl po drezúře poslední.
Když navíc v úvodu druhé zkoušky odstoupil ze
soutěže, zeptali jsme se ho na příčinu tohoto
výkonnostního výpadku. „Bohužel mám po úter-
ním pádu v treninku tříštivou zlomeninu žebra.
Pokusil jsem se soutěžit, ale bohužel to skuteč-
ně nešlo.“

M. Theimer tak sledoval průběh soutěže již
jen z tribuny a mohl se alespoň věnovat své
dceři Viktorii, která byla v Humpolci poprvé.
Narodila se totiž 13. června a její matka, loňská
mistryně ČR Naděžda Knopová, tak mohla z tri-
buny jen vzpomínat na svůj loňský triumf.

Soutěžíme pro sebe
Druhý den však s pořadím soutěže řádně

zamíchal. Holanďané, věrni své evropské
pověsti, v terénu totálně neuspěli a vedle dvou
vyloučení sbírali i trestné body. Ze soutěže
vypadli i oba zástupci Litvy a tak se CCI** stalo
téměř výhradně českou záležitostí. Na kontě
celkem pěti českých jezdců se po druhé zkouš-
ce objevila nula. V prvé řadě byl bezchybný
s oběma svými koňmi M. Slezák (DANNYJ,
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CCI** Humpolec
Přelom letních měsíců je v ČR ve znamení

hlavní mezinárodní soutěže všestrannosti čes-
kého CCI** v Humpolci. Po několik let je tato
naše nejtěžší militaristická soutěž i seniorským
mistrovstvím a tak na sebe poutá značnou
pozornost.

Tradice má v Humpolci již své pevné kořeny
a tak tradiční je i pořadatelský tým v čele s
J. Staňkem a Z. Ságlem, který pracuje za pod-
pory školního statku v Humpolci. I proto byl ředi-
tel statku P. Horáček prezidentem soutěže,
která nesla ve svém názvu jméno hlavního
sponzora Cena Hasičské vzájemné pojišťovny.

Podle přihlášek mohli příznivci všestrannosti
doufat, že letos bude na humpoleckém závodiš-

J. Cipra a TRISTAN zopakovali v Humpolci svůj triumf z roku 1997

ti skutečně sportovně „horko“. Bohužel z původ-
ně čtyř přihlášených zahraničních týmů dorazili
do Humpolce pouze Holanďané a Litevci. Spolu
s našimi jezdci se tak na start soutěže postavilo
21 dvojic. I když to bylo o trochu více než v loň-
ském roce, rozhodně se nemůžeme rozsáhlostí
účasti měřit s jinými tradičními pořadateli
v západní Evropě. Uvážíme-li, že problém malé
účasti nespočívá v termínu, organizaci, sportov-
ní ani společenské úrovni, v neprospěch naše-
ho pořadatele hovoří v prvé řadě problémy
s přejezdem hranice Evropského společenství.
Ve druhé řadě to ale může být i poměrně vyso-
ké startovné, které bylo kritizováno zahraničními
zástupci již v minulých letech, a nakonec možná
i menší využívání osobních kontaktů a známostí
k přilákání dalších jezdců. Pro naše jezdce však
stále zůstává CCI** v Humpolci svátkem a dou-
fejme, že tomu tak bude i nadále.

Po drezúře Holandsko
Po prvé disciplině se na čele soutěže usadila

holandská čtveřice, které dokázal konkurovat
pouze M. Slezák s DANNYJ (Pravlov), který se
mezi čtyři holandské jezdce vklínil na třetí pozi-
ci. Jak nám prozradil šéf holandského týmu p.
G. Tepperik, do Humpolce se vydal B kádr
Holandska a naše dvouhvězdičková soutěž byla
pro tyto jezdce kvalifikací na CCI*** v Boekelu,
které je vyvrcholením holandské mezinárodní
sezóny.

Do prvé desítky se spolu s jedním litevským

ZAK), dále pak P. Sůrová (VALIBUK), J. Cipra
(TRISTAN) a J. Kadavý (ANKER). Jen s jedním
zaváháním dobře absolvoval i T. Kavka
(IMAGA) a L. Vrtek (DOMINANT). S. Vrtek
(SKIEN) inkasoval jenom za čas. Čeští jezdci
tak mohli být spokojeni a nejvíce pak J. Cipra,
který postoupil na 4. místo ze 16. pozice.

Na trati crosu ještě chvíli zůstaňme. V levé
zadní části závodiště připravili letos pořadatelé
zbrusu novou vodní překážku, která se svojí
obtížností, diváckou atraktivitou a i celkovou
estetickou propracovaností stala skutečnou per-
lou celé trasy. Její světovou úroveň potvrdil
i zahraniční rozhodčí P. Wagner, který ji přirov-
nal k překážkám světového šampionátu
v Haagu. I proto bylo škoda, že letošní divácká
podpora soutěže byla velmi slabá. Protože
nedostatkem diváků ale trpí většina jezdeckých
soutěží, měli by se všichni pořadatelé důsledně
zamyslet nad tím, zda při celkové přípravě sou-
těží nezapomínají na výraznější prezentační
podporu akcí. Obrovské úsilí při absenci diváků
vyznívá nakonec naprázdno a nedokáže jejich
práci řádně zhodnotit.

Nestárnoucí TRISTAN
K titulu byl tak po dvou dnech nejblíže

M. Slezák, který měl před P. Sůrovou náskok
sedmi bodů (91 b. - 98 b.) a z bronzové příčky
se svým druhým koněm před J. Ciprou také
tolik (100 b. - 107 b.)

Zlato však skončilo nakonec na krku J. Cipry,
který absolvoval s nestárnoucím TRISTANEM
pěkný parkůr s jedním shozením. M. Slezák
nasbíral dvakrát 25 tr. bodů a P. Sůrová byla
s VALIBUKEM pro trojí neposlušnost vylouče-
na. M. Slezák se tak musel spokojit s oběma
zbylými kovy. Tito dva jezdci obsadili první tři
místa i v CCI** a teprve za nimi skončil Holan-
ďan H. Lozeman s CAPTAIN. Spokojeni byli
jistě i další umístění J. Kadavý (ANKER) a
S. Vrtek (SKIEN) a především T. Kavka, který
skončil v CCI na sedmém místě.

V národní soutěži -L- potvrdila svoji výkon-
nost ml. jezdkyně G. Slavíková - MARKÝZO
(Čejov), která zvítězila stylem start - cíl. Na dal-
ších dvou místech skončili zástupci stáje NOKI
Hostomice E. Kornalíková (FUME) a J. Broža
(VIMI K). Ti však přesto odjížděli z Humpolce
smutní. Smutnou sobotní předehrou CCI** bylo
těžké zranění jejich koně KORBY (J. Kornalík
ml.) v terénní zkoušce národní soutěže, po kte-
rém musel být tento nadějný kůň utracen. Ale
i to patří k rizikům soutěžního života s koňmi. 

C. Neumann

T. Kavka a IMAGA si poradili velmi dobře s kur-
sem crossu při soutěži CCI** včetně nové vodní
kombinace
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CAI-A Nebanice
Po CAI v Kladrubech nad Labem se příznivci

spřežení těšili na další vrchol naší zápřahové
sezony, kterým se staly mezinárodní závody
CAI-A v Nebanicích 23. - 25. července.

Na programu soutěží byly všechny zápřahové
discipliny jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží.

Dlouholetá pilná a mravenčí práce organizač-
ního týmu v Nebanicích, který ze značné části
představují manželé Šimáčkovi, přináší své
ovoce a odpovídalo tomu složení funkcionářské-
ho sboru. Za zahraničí zasedl mezi rozhodčími
rakouský H. Kolouch a spolu s ním M. Wentein
z Belgie, H.van Amerongen z Holandska, Maďar
J. Borka a náš J. Kunát. Hlavním rozhodčím byl
J. Kuška. Zahraniční prezentace v dalších funk-
cích pokračovala, když stavitelem trati byl
H. Rath (AUT) a technický delegát Š. Keszycki
(POL). To, že se v zahraničí o Nebanicích ví,
dokládala i přítomnost pořadatelů z Ruska
a Litvy, kteří zde byli na oficielní instruktáži
k organizaci mezinárodních soutěží spřežení.

Bohužel již zdaleka ne tak masivní a pestrá
byla i účast závodnická. Ze zahraničí dorazila
jen polská ekipa, ovšem její účast byla vskutku
reprezentativní. Vedle jednoho zástupce do
soutěže čtyřspřeží (K. Andrzejewski dorazil do
Nebanic ze SRN, kde dlouhodobě trenuje ve
středisku hraběte Schulenburga u Würtzburgu)
a dvou jezdců jednospřeží, zde byla i kompletní
polská elita dvojspřeží. Pro Polsko se totiž sou-
těž v Nebanicích stejně jako pro nás stala
poslední zkouškou před blížícím se MS v Kec-
kemethu (18.-22.srpen).

Bohužel přes význam akce ani česká repre-
zentace nebyla v Nebanicích kompletní. V prvé
řadě nedorazil k závěrečnému nominačnímu
boji L. Jelínek. Ten tak usnadnil cestu na MS do
Maďarska R. Kalovi, který se zařadí vedle již
nominovaných L. Jirgaly a J. Nesvačila. Repre-
zentativnost soutěží však také velmi pozname-
nala neúčast našich spřežení z Národního hřeb-
čína v Kladrubech nad Labem.

Bez Národního hřebčína
Přestože mohla vozatajská veřejnost, po

vstupu ředitele NH N. Záliše do komise spřeže-
ní, doufat v lepší komunikaci na poli české
zápřeže, CAI-A v Nebanicích prokázalo hluboké
rozpory ve vnímání současné situace v obou
táborech. Není lehké rozplést řetězec obvinění
a nevraživostí, které tak silně poškozují český
zápřahový sport. V každém případě nová a hlu-
boká rozepře mezi Národním hřebčínem a zbyt-

Vítěz soutěže dvojspřeží Polák R. Kusz

kem ČR propukla poté co klad-
rubské CAI požádalo o status
B soutěže, zatímco nebaničtí
pořadatelé uspořádali CAI-A.
Kladrubští tvrdí, že dohoda zněla
„oba B“, nebaničtí říkají, že vždy
chtěli „A“. Prestiž podniku kate-
gorie A je pochopitelně větší,
i když je s tím spojena řada dal-
ších povinností. Tím pádem sou-
těž pořádáná FEI - Four in Hand
Top Driver Award - o nejlepšího
světového drivera čtyřspřeží,
byla svěřena Nebanicím. Klad-
rubští navíc vyčítají Nebanickým,
že v oficielních dokumentech
nazvali soutěž Světovým pohá-
rem, což není přesné, protože
tato soutěž je připravována až
na rok 2000. Proto se NH rozho-
dl do Nebanic své zástupce
nevyslat a byl rozhodnut ustoupit
jen v případě vyplacení startov-
ného, které však bylo nad mož-
nosti pořadatele.

Kladrubští se navíc, díky
svým zahraničním aktivitám, cítí
být jedním ze zakladatelů soutě-
že o Světový pohár a tím si
dělají nárok na jeho pořadatel-
ství v ČR. Po letošních CAI však, i díky souběhu
CAI v Kladrubech s kvalifikací Zlaté podkovy
v Kolesách, kdy i proto nebyl splněn požadova-
ný počet diváků, je jejich snaha o uspořádání
českého kola Světového poháru pravděpodob-
ně ztracena. V návaznosti na tento konflikt se
tedy kladrubská spřežení nezúčastní ani Finále
Zlaté podkovy v Humpolci.

Pro soutěž v Nebanicích to znamenalo pouhá
tři spřežení v soutěži čtyřspřeží a stejný počet
jednospřeží. Pro P. Vozába pak přišla vniveč
možnost získat další body do Four in Hand Top
Driver na domácí půdě. Je paradoxní, že náš
vozataj č. 1 získal body při soutěžích ve švýcar-
ském St. Gallen a pro téměř jisté body na našem
území nepřijel. Paradoxů je však v našem voza-
tajském ale i celkově jezdeckém sportu mnohem
více. Pro nás bylo důležité, že naše nejsilnější
vozatajská stáj v Nebanicích nebyla.

Třikrát Polsko
Průběh soutěží nejlépe vystihuje mezititulek.

Ve čtyřspřeží byla sice naše K. Kastnerová nej-
lepší v maratonu i parkuru, ale náskok K. Andr-
zejewskeho z drezúry znamenal první konečné
vítězství pro Poláky. T. Barták skončil třikrát třetí.

Ve dvojspřeží obsadila čelo soutěže hned po
prvé disciplině dvojice R. Kusz a J. Kozlowski,
aby již mezi sebe nikoho nepustila. Z našich
jezdců se nejlépe vedlo J. Kohoutovi, který
přeci jen rozbil totální drezúrní hegemonii Pol-
ska a v průběhu soutěže se po 5. místě v mara-
tonu a třetím nejlepším výsledku v parkúru vklí-
nil do polského tábora na celkové třetí místo,
když za ním již opět vlála červenobílá vlajka
díky Z. Brzoskowskemu a A. Szymczykovi.

A nakonec i mezinárodní soutěž jednospřeží
ovládlo Polsko, když se J. Koníř musel spokojit s tře-
tím místem za W. Pietrowskim a A. Chwastekem.

Pětičlennou národní párovou soutěž vyhrál
L. Becha a jediným účastníkem národní soutěže
jednospřeží byl T. Barták ml.

Před blížícím se světovým šampionátem
dvojspřeží v Maďarsku jsme v Nebanicích byli
konfrontováni ze současnou polskou elitou,
které jsme se ještě na jaře, po soutěžích
v Poznani a Ksiazu, vůbec nebáli. Nyní se uka-
zuje, že naše uspokojení bylo poněkud před-
časné. Bohužel J. Kohout, který prokázal
v Nebanicích nejlepší formu, má nové mladé
spřežení, které nesplňuje věkový limit na MS.
Doufejme, že se i on v budoucnu dočká stabilní-

Nejlepším z našich párových jezdců byl J. Kohout

ho návratu mezi reprezentační elitu na jejíž roz-
hraní se již několik sezón pohybuje. Letos bude-
me netrpělivě čekat na výsledek trojice L. Jirga-
la, J. Nesvačila a R. Kala. A co královská dis-
ciplina čtyřspřeží? Možná je pro celou Českou
republiku příznačné, že na místo toho, aby
s noblesou vévodila našemu vozatajství, pře-
souvá se stále více na pavlač našeho stále
ještě velmi zchátralého jezdeckého domu. -cin-

Škatule, škatule, 
hejbejte se

Rok 1999 je bezesporu rokem výrazných
změn. Nejprve se nejlepší naše koně přesunuli
do USA (stáj Sinus Bříza), poté se zcela pře-
strukturalizovala stáj BOST (Doležal - Zelinko-
vá) a v čase od posledního vydání Jezdce se na
naší scéně opět udály další přesuny.

● V prvé řadě se definitivně potvrdila spolu-
práce P. Doležala a stáje P. Macha v Chotýša-
nech. Vedle koní stáje se do Chotýšan navrátil
i valach ASHLEY (Argentinus), který byl dosud
ve stáji J. Skřivana v Litomyšli. P. Doležal má
také k dispozici novou akvizici stáje, 10l. dán-
skou klisnu BERCY, která při své premiéře zví-
tězila v -S- skákání při Velké ceně Tarpan ve
Staré Boleslavi.

● Své sportovní ambice i nadále naplňuje
R. Chelberg. Tento americký občan žijící dlou-
hodobě v Praze zakoupil z Poříčí n. Sázavou
klisnu FREZKU, která byla s A. Plimlovou v loň-
ském roce mistryní ČR. R. Chelberg začíná
pomýšlet i na reprezentaci a za USA se účastní
s LEONIQUE bratislavského CSIO.

● Klisna VALERIE, stříbrná z mistrovské
soutěže ml. jezdců v Hradci nad Moravicí, se
přesunula ze stájí V. Švarce do Horek nad Jize-
rou do stájí K. Vodseďálkové.

● Devítiletý valach GARGANO WEPOL,
který u J. Skřivana začínal plnit roli nástupce
k nejtěžším soutěžím, odcestoval do SRN do
stájí R. Tebbela k dalším obchodním účelům.

● Stáj BOST zakoupila z Vlkavy klisnu QUEN-
TA a v jejím sedle bude působit Z. Zelinková.

● Z. Žíla se po dohodě v průběhu podzimu
postěhuje ze stájí ve Smrčku do Českého jez-
deckého klubu v Karlových Varech, aby zde
nahradil P. Veselovského.

Rozhodně se tedy nedá říci, že se u nás nic
neděje.
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Blahopřejeme...

Zkušenost na závěr
Závěr přípravy na juniorský skokový šampionát

vedl ve dnech 30.7.- 1.8. přes německý Hom-
berg/Ohm, kam se pod vedením J. Pecháčka
vydala Z. Zelinková s koňmi CRAZY BOY
a ROSEMARY a L. Poláková s CAROLEM
a KASKÁDEM. Na poslední chvíli sešlo z účasti
K. Vodseďálkové, které při ošetřování zlomil kůň
kosti v nártu nohy a tak musí počítat s minimálně
šestitýdenním nuceným výpadkem.

Jakkoliv byl tento zájezd na počátku deklaro-
ván jako poslední prověrka před ME, stal se nako-
nec jen výjezdem za jezdeckými zkušenostmi,
protože se ukázalo, že CRAZY BOY nemůže, po
své účasti v Poháru národů, na juniorském šam-
pionátu startovat. Proto již před výjezdem do SRN
bylo rozhodnuto, že na ME do Švýcarského Mün-
chvilenu (18.-22. 8.) pojede A. Opatrný a CARDI-
NAL a Z. Zelinková a KRIS KENTAUR.

O průběhu závodů v Hombergu nám referoval
J. Pecháček: „Naše jezdkyně se zařadily po bok
zástupců dalších osmi národů. Vedle silného
zastoupení domácích jezdců, pro něž byla soutěž
nejen poslední prověrkou před ME, ale i soutěží
zemských týmů, bylo zde zastoupeno Holandsko,
Belgie, Dánsko, Švédsko, Lichnštejnsko, Velká
Británie a Argentina. Pro jezdce byly připraveny
parkúry střední obtížnosti, s dodržením výšek, ale
bez naplnění šířkových limitů. Soutěže v průběhu
dní technicky gradovaly.

V pátek nás čekaly tři soutěže. Vedle zahajova-
cího skákání do 135 cm to byly i prvé kvalifikace
pro soutěže malé a velké tůry.

V zahajovací soutěži byl z našich nejlepší
CAROL z 8 tr. body. KASKÁD a ROSEMARY chy-
bovaly třikrát a CRAZY BOY měl 19,5 tr. bodu.

Koně KASKÁD, ROSEMARY a CAROL
nastoupili poté k prvé kvalifikaci na malou tůru
a v soutěži do 135cm na čas byl nejlepší KASKÁD
s 8 tr. body.

O velkou tůru se pokusil z našich jen CRAZY
BOY, který prvé kolo (140cm) dokončil se 17 tr.
body.

V sobotu pokračovaly kvalifikace na obě tůry.
Mezi trojicí koní k malé tůře byl ve dvoufázovém
skákání 135/140cm nejlepší KASKÁD s výsled-
kem 0+8 tr.bodů. Dobře skákala i ROSEMARY
s jedním shozením v prvé fázi a CAROL měl
8tr.bodů. V dobré pohodě nebyl CRAZY BOY a
Z. Zelinková byla ve druhé kvalifikaci (140cm)
vyloučena.

V neděli pak CAROL absolvoval poslední šanci
dvouf. skákání 135/140 se 4tr. body. Do finále
malé tůry (140) se probojoval KASKÁD, který byl
z našich nejlepší a po velmi pěkném parkúru chy-
boval na posledních dvou skocích. Z. Zelinková
a ROSEMARY po chybách vzdala.

Celkově byly závody pro obě naše jezdkyně
velmi kvalitní zkušeností a přesto, že jsme nedo-
sáhli výraznějšího úspěchu hodnotím jejich výkony
jako velmi dobré.“

Informaci z Hombergu ještě doplnil S. Polák,
který vyjádřil uznání a dík J. Pecháčkovi za oběta-
vý přístup k jezdkyním a za vytvoření přátelské
atmosféry v průběhu celých závodů.

Ke koncepci 
činnosti ČJF

V otevřeném dopise publikovaném v časopi-
se Jezdec č. 6/99 jsem vyzval VV ČJF ke zpra-
cování koncepce činnosti ČJF na nastalé voleb-
ní období. K této výzvě mě vedla obava, zda
mají noví funkcionáři zvolení na konferenci
v Humpolci nějakou vlastní představu o tom, jak
dál naše jezdectví vést, jakých cílů dosáhnout
a jaké prostředky pro jejich dosažení zvolit.
Z průběhu uvedené konference totiž nic takové-
ho nevyplynulo (viz můj rozhovor v Jezdci
č.2/99 „Komu je to jedno“).

Nyní tedy máme koncepci činnosti ČJF na
světě a já musím konstatovat, že mé obavy byly
důvodné. Nevím, jestli zpracovaná koncepce je
ovlivněna nedostatkem erudice autora (nebo
autorů?) problém popsat, analyzovat a předložit
jeho řešení s uvedením prostředků a metod,
kterými chce daného cíle dosáhnout, včetně
časového harmonogramu, jak tomu při zpraco-
vání koncepce má být, nebo je to neznalost pro-
blému. Chci věřit, že příčina je v tom prvně jme-
novaném.

Myslím, že je zbytečné polemizovat s jednot-
livými ustanoveními předložené koncepce,
neboť tato žádnou koncepcí není. Je to pouze
soupis ke všemu se hodících hesel, které jistě
mají obecnou platnost, ale bohužel natolik
obecnou, že mohly být vyřčeny před rokem,
jako před pěti a jistě budou mít platnost i za pět
let. Ale také si můžeme být jisti, že stav našeho
jezdectví bude na základě této koncepce stejný,
jako byl před rokem, před pěti lety, ale jistě
bude i za pět let.

A přitom zpracovat takovou koncepci není
složitý úkol, pokud máte jasno v tom, čeho
chcete dosáhnout nebo co chcete změnit.
V tom je však zřejmě ten hlavní problém. Zda ti,
kteří do vedoucích funkcí ČJF kandidovali,
vůbec něco změnit chtějí nebo zda jim součas-
ný stav vyhovuje. Ten, komu však jistě nevyho-
vuje, je české jezdectví, které se ubírá vpřed
spíše setrvačností než ujasněným programem.
Naštěstí nadšení lidí kolem koní je zřejmě bez
hranic, a proto nemusíme mít obavy o zájem
příznivců tohoto sportu. Ale můžeme si být jisti,
že tímto způsobem bude naše jezdectví stále
pokulhávat za evropskou úrovní, neboť amatér-
ské přístupy vedou jen k amatérským výsled-
kům. A to platí jak ve sportovní, tak i v řídíci
oblasti.

Jestliže jsem tedy rozhovor v č. 2/99 zakončil
slovy, že se o další vývoj našeho jezdectví
bojím, pak předložená koncepce mě v této
obavě jen utvrdila. Jaroslav Staněk

Třikrát Freska
Tři ze čtyř soutěží získala 10. července na

kolbišti v Bělé pod Bezdězem Páterově
A. Plimlová v sedle FRESKY. Pouhých 26 setin
vteřiny pak chybělo, aby se stala vítězskou
úplně všeho. O tento rozdíl byla v sedle VEN-
DULY v zahajovací soutěži (stupň. obt. do 120)
druhá za M. Moudrým s ESPRITEM (Kluky).

Potom však s FRESKOU všechny starty
(honební -L-, honební -S- a mini-maxi) již pro-
měnila ve vítězství.

Závody pořádala stáj M. Moudrý - Kluky
a pořadatel vsadil na program složený z nekla-
sických soutěží. Ten přispěl ke spokojenosti
diváků. Jezdci byli zase odměněni velmi pěk-
nými dotacemi, kdy finanční výhry činily
65 000,- Kč. -sou-

Sportovní 
kalendáfi

7.-8.8. Kladno L,PREM.S,ST
7.-8.8. Štiřín ZM,Z,ZL,L,S
7.-8.8. Mariánské Lázně

KMK ZL,L,S,ST
7.8. Ratibořské Hory Z,ZL,L
7.8. Žinkovy 30,50
7.8. Mirotice Z,ZL,L
7.8. Svoboda n.Ú. ZL,L,S
7.8. Litomyšl Z,ZL,L
7.8. Rudná pod P. ZM,Z,ZL,L
7.8. Cholunná Žirovnice Cd Z/L
7.8. Telč Z,ZL,L
8.8. Třemešné ZM,Z,ZL,L
8.8. Slavkov Z,ZL,L,S
8.8. Hradec n.M. Z,ZL,L,S
14.8. Chotýšany Sparta Cup L,S,ST
14.8. Černuc Z,ZL,L,S
14.8. Skřipel Z,ZL,L,S
14.8. Němčovice Z,ZL,L
14.8. Brniště Z,ZL,L,S
14.8. Kolesa ZL,L
14.8. Letohrad ZL,L,S
14.8. Nový Dvůr u Brna

Z,ZL,L,PREM.S
14.8. Albertovec Z,ZL,L,S,PREM.ST
14.8. Dolní Moravice ZM,Z,ZL
14.8. Ústrašín ZM,Z,ZL drez.L
14.-15.8. Černožice ZM,Z,ZL,L,S
15.8. Loučeň ZM,Z,ZL
15.8. Šaratice Z,ZL,L
15.8. Milotice n.B. ZM,Z,ZL,L
15.8. Nové Město na Moravě 

ZM,Z,ZL,L
19.-22.8. Humpolec Finále ZPZN PREM.
21.8. Kladno Z,ZL,L
21.8. Čimelice ZL,L,S
21.8. Hustířany Z,ZL,L
21.8. Hrádek Z,ZL,L
21.8. Letohrad Z,ZL,L
21.8. Drásov ZL,L,S
21.-22.8. Brno-Žebětín Z,ZL,L
21.-22.8. Frenštát p.R. ZL,L,S,PREM.ST
21.-22.8. Páterov ZM,Z,ZL,L,S,ST
21.-22.8. Písek Z, KMK ZL,L,S,PREM.ST
21.-22.8. Plzeň-Bory 

drez Z,L,S,PREM.ST,T
22.8. Kladno Z, KMK ZL,L,S
22.8. Králova Lhota ZM,Z,ZL,L
22.8. Zlín Z,ZL,L
22.8. Olšany Z,ZL,L,S
22.8. Třešť Z,ZL,L,S
28.8. Záryby ZM,Z,ZL
28.8. Štiřín drez.Z,L,S
28.8. Líšnice ZM,Z,ZL,L,S
28.8. Mažice Z drez. ZL,L,S
28.8. Straškov Z,ZL,L
28.8. Hybrálec Z,ZL,L,PREM.S
28.8. Skaštice Z,Zl,L drez.Z
28.8. Hrabová Z,ZL,L,S
28.-29.8. Hradec n.M. Z, KMK ZL,L,S
28.-29.8. Brno-Líšeň Z,ZL,L,S
28.-29.8. Plzeň ZL,L,S,PREM.ST
28.-29.8. Stará Role 

drez. Z,L,S,PREM.ST,T
28.-29.8. Domažlice Z,ZL,L
28.-29.8. Liberec ZL,L,S,ST
28.-29.8. Hradec Králové 

KMK ZL,L,S,PREM.ST
29.8. Benešov-Černý les Z,ZL,L
29.8. Čejkovice Z,ZL,L

...dvěma kovářům k téměř společným pade-
sátinám. Stanislavu Duškovi z Brandýsa nad
Labem, který je slavil 27. července a západo-
českému Václavu Vladařovi, který se narodil
před padesáti lety dne 14. srpna.

Pony v Milíkově
Severomoravská asociace pro chov pony

a malých koní, JK Beskyd Jablunkov a Sbor
dobrovolných hasičů Milíkov pořádají 22. srpna
6. ročník Dostihů v Milíkově pro pony, malé
i velké koně. Začátek ve 13. 00 hodin. Podrob-
nější informace na adr.: M. Škanderová, Milíkov
156, 739 81, tel.: 0659/36 22 09.

Firma Iván n a b í z í :
celoroční zásobení stájí krmivem i stelivem (seno
luční i vojtěškové, sláma, oves), s dodávkou do
48 hodin.

Dodáváme za pevné ceny!!!
● seno po celé ČR 

- železnicí 180 Kč/q
- kamiony 210 Kč/q

● sláma 100 Kč/q

Zvláštní prémie!!!
Poslední prázdninový den bude vylosován jeden
z vás, který obdrží zvláštní prémii firmy - 50q obje-
mového krmiva zdarma.

Kontakt.: 0602 237 354
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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

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

Samsung Cup
v Budapešti

V pátek 30.července pro-
běhlo další kolo Samsung
Series při maďarském CSIO.
V konkurenci deseti celků zví-
tězil celek USA, který se musel
o vítězství rozeskakovat
s velmi dobrými Bulhary, kteří
navíc startovali pouze ve třech.
Za ty pochopitelně startoval
G. Orschel a S. McIntosh, kte-
rým velmi dobře sekundoval
R. Raitchev (4+4+8).

Celek USA, který absolvuje
evropské turné, byl ozdobou
konkúru a jako vedoucí ekipy
doprovází mladé Američany
Katie Monahan Prudent.

Třetí příčku v Poháru získali
Švédové před Německem
a Rakouskem. Domácí tým byl
šestý před celkem Itálie. Do
druhého kola nepostoupil i
týmy Rumunska, Polska a Slo-
vinska.

V čele celkového hodnocení
i nadále zůstává Švýcarsko
(55,5) před dvojicí Francie -
Německo s 53 body. Čvrtý je
celek USA (39,5) a o pátou
příčku se opět dělí Holandsko
a Itálie (39).

Nejlepším jezdcem v Pohá-
rech národů je M. Fuchs a nej-
úspěšnějším koněm CALVA-
RO V (W. Meliger).

Ze světa
● Celkem osmi koly těžkého

skákání se museli ve Spruce
Meadows (24.-27. 6.) „proská-
kat“ severoamečtí zájemci o
účast na letošních PanAmeric-
kých hrách v kanadském Winni-
pegu. Konečné vítězství nako-
nec s celkovým součtem 4,75 tr.
bodu získal P. Wylda na MACA-
NUDO DE NIRO před M. Engle-
Goldstein s HIDDEN CREEK’S
ALVARETTO (8) a A. Firestone.
Ta s koňmi ARNICA DE LA
BARRE a ROYAL FUTURE
obsadila třetí a čtvrtou příčku.

Pro nejtěžší a nejprestižnější
konkúr Ameriky PanAmerické
hry, které právě končí, se kvalifi-
kovalo 10 zemí pro soutěž vše-
strannosti, 12 zemí pro drezúru
a 11 zemí z j ižní, střední a
severní Ameriky pro skokové
soutěže.

Podrobnosti o průběhu soutě-
ží se můžete dozvědět na inter-
netové stránce 
www.panamgames.org

● Během CHIO Aachen řešila
odvolací komise případ člena
amerického týmu McLain Ward.
V kamaších jeho koně BENE-
TON byly nalezeny plastické
hroty, které měly podpořit opatr-
nost koně. Jezdec byl diskvalifi-
kován ze všech soutěží a přípa-
dem se bude nadále zabývat
příslušná komise FEI.

● Prestižní seriál soutěží o
Pulsar Crown Series bude trvat
až do roku 2004. Během zase-
dání v Cáchách to rozhodl, na
základě jednání se sponzorem,
organizační tým soutěže. Do
této soutěže jsou zahrnuty závo-
dy v mexickém Monterey,
holandském Valkenswaardu a
německých Cáchách a pro vítě-
ze každé soutěže je k dotaci
soutěže přidána prémie 25 000
USD. Pro vítěze dvou soutěží v
jednom roce je garantována
minimální premie ve výši
600 000 USD a pro vítěze celé
„trojkoruny“ pak prémie ve výši
minimálně 1,5 mil ionu USD.
Zatím nejúspěšnější byl od roku
1995 H. Simon, který se stal v
roce 1998 dvojnásobným vítězem
a získal premii 800 000 USD.

● Poslední jízdu výjimečné
RATINY Z s L. Beerbaumem
shlédlo na stadionu v Cáchách
48 tisíc diváků. Největším úspě-
chem této klisny bylo vítězství
na OH v Atlantě a v roce 1997
slavila dvojnásobný triumf na
ME v Manheimu.

● Legendární MILTON
J. Whitakera, který odešel z
aktivního sportu v roce 1994 a
žil na farmě J. Whitakera v
západním Yorkshiru, uhynul ve
věku 21 let. J. Whitaker s ním za
jeho kariéru získal přes 3 miliony
švýcarských franků a více než
30 automobilů Volvo.

Výsledky
Záryby 3.7. dvouf.sk. 100/110 (52) 1. Jan-

dourek - PAŘÍŽ (St.Bol.), -ZL- (22) 1. Jandou-
rek - PAŘÍŽ (St.Boleslav).

Sviadnov 3.-4.7. st.obt. do 100 (děti+jun.
(33) 1. Hrůzek - MAX (F-M), 4l. (20) 1. Piet-
nicki - MIŠA, ost. (43) 1. Zuvač - DIGET,
stupň.obt. do 110 děti,jun. (27) 1. Harabišo-
vá - TABASCO, sen. odd. A. (41) Bosák -
TOBY A, odd. B. (30) 1. Hrušková - OCEA-
NIE, -L- (29) 1. Hrůzek - DAREX (F-M), 2.
Višinka - ARAGON A (Albert.), 3. Masár -
AHURA MAZDA (Baník), -L- (17) 1. Novák -
VELVET, 2. Peřichová - ČERKA, 3. Novák -
FLOTILA SALITH, dvouf.sk. 110/120 (12) 1.
Novák - VELVET, -S- (12) 1. Masár -
REZNAK (Baník), 2. Pietnicky - VÁH, 3. Šipoš
- FAUST.

Poděbrady 4.-5.7. -ZM- děti (12) 1. D.
Holíková - RITA (Ramiro), 4l. (20) 1. Pekárko-
vá - PARÁDA (Lysá), -Z- 1.odd. (46) 1. D.
Holíková - RITA (Žabovřesky), 2.odd. (49) 1.
Sojka - DENNY (Topol), -ZL- 1.odd. (37) 1.
Sojka - AMARETA (Topol), 2. odd. (34) 1.
Kořínek - KORAL (Nový Dvůr), stupň.obt. do
120 + žolík (53) 1. Polák - PEKING (Kocan-
da), -L- 1.odd. (32) 1. Libich - DIXON (Lysá),
2. R. Doležal - QUELA-K (Bohdaneč), 3. Dra-
hota - MY FAIR LADY (Opatrný), 2.odd. (35)
1. Drahota - JAZA (Opatrný), 2. Jandourek -
LUMP, 3. Vinšová - KIRRE (oba St. Boleslav),
-S- (39) 1. Jandourek - ADINA (St.Boleslav),
2. Drahota - JAZA (Opatrný), 3. Hanuš -
QUENTA (Vlkava).

Nechanice 5.7. -ZM- děti (10) 1. Šlencová
- DAN (Majtán), 4l. (23) 1. Tomášek - DINA
(Kunčice), stupň.obt. do 110 (42) 1. Křidlo -
AMANT (Jičín), -L- (14) 1. Brožková - DELI
(Dark Horse), 2. Neumannová - KEVIN (Hoři-
ce), 3. Ludvík - MIJA (Nechanice).

Cheb - Háje 10.7. -Z- jun. (10) 1. Henzlová
- SAMAR (Mar.Lázně), koně 1.r. (23) 1. Kočík
- DENY (Atrium KV), -ZL- (6) 1. Pěchouček -
MARY LINE (Tisová), -L- (4) 1. Nágr - ANG-
LIE (Mar.Lázně), dvouf. sk. 110/120 (28) 1.
Luža - DELINA (Němčovice), dvouf.sk.
110/120 (21) 1. Donthová - ARGENTANO
(Donthová), stupň.obt. do 130 + žolík (13) 1.
Voksa - LYNCH (Tarpan), KMK -ZL- 1. KENY
- K. Papoušek (Srnín), -L- 1. RAMBO -
Dohnal (Úněšov), -S- 1. DICK - Kočík (Atrium
KV).

Brno-Žebětín 10.7. -Z- (42) 1. Jelínková -
FEE FATEM (JK Veveří), stupň. obt. do 110
(43) 1. Diringer - PRIMO (Žabčice), volba př.
do 120 (17) 1. Tretera - JEREMITIEU (Trete-
ra), -L- (18) 1. Toth - CAPITOLA (Žďár).

Bělá p.B. - Páterov 10.7. stupň.obt, do
120 + žolík (26) 1. Moudrý - ESPRIT (Kluky),
-HL- (32) 1. Plimlová - FRESKA (Poříčí), 2.
Matějka - MARIO (Louny), 3. Jandourek -
LUMP (St.Boleslav), -HS- (17) 1. Plimlová -
FRESKA (Poříčí), 2. Ditl - LAST LORD (Bost),
3. Vacek - CHRISTO (Páterov), mini-maxi
(14) 1. Plimlová - FRESKA.

Chlumec n.C. 10.7. KMK -ZL- (10) 1.
FARADAY ALC - Hošák (Mustang Havířov), -
L- (10) 1. AMANDA LEAR - Doležal (Chotýša-
ny), 2. CASTANĚTA - Vantroba (Vidovice), 3.
TARA - Kubištová (Měník), -S- (6) 1. ALOIS -
Šoupal (Pardubice). kom. P. Hirka.

Hradec Králové 16.-18. 7. Mistrovství ČR
sen. skoky, drezúra -L- (54) 1. Skřivan -
SÁGA CAC LEASING (Manon), 2. Dvořáková
- DUKAR (Rynárec), 3. Lamich - CREDIT
(Opava Kateřinky), -S- (25) 1. Hošák - GRAN-
DINA C (Nový Jičín), 2. Pecháček - FINN
KOREA (Bruntál), 3. Pecháček - MORNING
STAR STING (Pecháček), MČR ženy (28) 1.
Vítková - CIVIC (Steally Vítková), 2. Zatlouka-
lová - AROT (Ústí), 3. Jeníková - PABLO
(Pablo), MČR muži (25) 1. Hatla - PRATER
(Měník), 2. Jindra - SIRAH (Sp. Poříčí), 3.
Skřivan - LABE JEFF LB TECH (Litomyšl),
MČR družstva (9) 1. Severočeská oblast, 2.
Praha, 3. Západočeská oblast, drez. -
St.Georg- (7) 1. Diringerová - TIME OUT
(Žabčice), MČR (9) 1. Mikolasová - WINDOS
(St. Role), 2. Žižková - POZOR (Žižka), 3.
Diringerová - TIME OUT (Žabčice).

Slabce 17.7. -Z- (42) 1. Vávra - SUN (Svin-
čice), -ZL- (38) 1. Vávra - MIO (Svinčice), -L-
(15) 1. Topka - AMBRA (Rakovník), 2. Kože-
luh - FOR (Louny), 3. Koutecká - STAY
TUNED (Javorná).

Bernartice 17.-18.7. -ZM- 4l. (25) 1. Fenc-
lová - DINA (Egrensis), -Z- (55) 1. Smaha -
CUGETA (Smaha), -ZL- (60) 1. Leuchter -
JAIPUR (Tisová), -L- (23) 1. Kadlec - SAMU-
RAJ (Kaničky), 2. Rédl - MAIK (Bernartice),
Smaha - SHARON (Smaha), stupň. obt. do
100 (33) 1. Kozová - LUCKY (K+K), štafety
(15) 1. Čermáková - PIAFA, Iha - SIMCA
(Kaničky), -L- (9) 1. Rychecký - AKORD (Tře-
mešné), -L+S- (11) 1. Rédl - HAMLET (Ber-
nartice), 2. Rychecký - AKORD (Třemešné),
3. Szappanos - HONZA (Atrium).

Horní Město 17.7. dvouf.sk. 100/100 děti
(3) 1. Odstrčil - LESÁK (Rudná p.Pr.), 4l. (17)
1. Šopíková - DARILA (Horní Město),
dvouf.sk. 100/110 děti+jun. (10) 1. Chládko-
vá - FRANCIS (Lanškroun), 4l. (15) 1. Kanp-
pová - ASPEKT (Olomouc), ost. (27) 1. Vala -
FINN KURÝR (Spolfin), stupň.obt. do 110
(50) 1. Kincl - BOREC (Horní Město), -L- (22)
1. Čada - TANGO (Teplice), 2. Doležalová -
Q III-16 (Troubky), 3. Theimer - MAJÁLES
(Wrbna).

Nový Dvůr u Brna 24.7. post.obt. do 110
(38) 1. Kupsa - URAN (Bořitov), post.obt. do
120 (36) 1. Samcová - FERNANDO (Panská
Lícha), -S- (11) 1. Toth - SONG, 2. Toth -
KAPITOLA (Žďár), 3. Kupsa - TAJVAN (Boři-
tov), mini-maxi (6) 165cm 1. Jelínková -
DEMENWA (Veveří).



Inzerce

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

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

Ing. J. Kutěj Ing. J. Hanulay
Purkyňova 10, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.:0616/ 22774 tel.: 07/81 52 30
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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

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

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

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

CN

●● kompletní sortiment jezdeckých potřeb

Nabízím jezdecké hodiny
pro vás a vašeho koně

– možnost využití jízdárny a skoko-
vého materiálu

– vezmu do výcviku koně - parkur
– vše v krásném prostředí a v abso-

lutním soukromí - 5km od Mělníka.
Tel.: 0602 244 911

V¯ROBA A PRODEJ
● PARKUROV¯CH P¤EKÁÎEK
OD ROKU 1999 I NA LEASING
● PRONÁJEM KOMPLETNÍCH 

PARKURÒ
● PRODEJNA JEZDECK¯CH 

POT¤EB

Masarykova 518/4a, 460 01 Liberec
Telefon: 048/271 03 44

Fax/zázn.: 048/511 01 47

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

Výjimečností našich mačkačů oproti jiným jsou jejich válce, které jsou vyrobeny z tvrdé oceli. Kulatý tvar
zubů o hloubce 5mm a šroubovité stoupání umožňuje dostatečný rozsah nastavení štěrbiny mezi válci.
Tím lze dosáhnout různé velikosti zrna a hrubosti. Tyto válce mají svým tvarem také značný vliv na vysoký
výkon při malé spotřebě energie, jak plyne z výše uvedené tabulky. Tvarem a tvrdostí zubů jsme také
dosáhli vysoké odolnosti proti kovu a kameni, a téměř nulovému opotřebené, díky čemuž mají naše výrob-
ky vysokou životnost. Celý mačkač má povrchovou úpravu ekologickým a zdravotně nezávadným nástři-
kem Komaxit. Na celý stroj se vztahuje záruka 12 měsíců, na mačkací válce 24 měsíců.

GETPONY S SUPER 1000
Váha 17 kg 50 kg
Výkon 60-90 kg/hod 600 - 1000 kg/hod
Motor 220V nebo 380V 380V
Příkon 0,37kW 2,2 kW

MM AA ââ KK AA ââ EE   ZZ RR NN AA
Výroba - prodej - servis

Třebíč, Energetiků 992/5, tel. 0618/28 529

MM AA GG AA
nabízí jezdecké kalhoty šité na míru 

v barvách bílá, černá, šedá, zelená, hnědá v provedení:
● bez vnitřních švů, pružný pásek, kapsa na zip, poutka, s kůží

na kolenou v ceně do 695,- Kč
● stejné provedení látkové v ceně do 595,- Kč
● uvádějte tyto míry: pas, boky, stehno a lýtko v nejširším místě, kotník v nej-

užším místě, délka - pas - kotník, hloubka sedu nebo výška postavy.
V ceně je dobírkové poštovné. Objednávejte na tel. čísle

0367/564 396 v odpoledních hodinách a večer nebo na adrese:
MAGA, Čejov č 200, 396 01 Humpolec

G
MA

A

Vážení zákazníci, milov-
níci olejového oblečení,
oznamujeme Vám změ-
nu prodejny firmy KAKA-
DU. Nová prodejna se
nachází na rohu ulic
Kaprova a Žatecká
v Praze 1

●● 24-letá hl. práci jako ošetř. - jezdec u parkur koní. Praxe, cv. lic. Ubytování podm. Zn. Mám
psa. Tel.: 0606/876 101.

●● Ustájím koně na Praza 5. Celodenní péče, jízdárna a vyjíždky do Prokopského údolí. Cena
4 000,- Kč. Tel.: 0603 94 34 20.

●● Prodám klisnu, ryzka, figurantní 4r. ČT po Artist. Zapsaná v PK. Skokové předpoklady.
Četná umístění v sezoně 99. Tel.: 068/58 54 668 7.00 - 15.00, 068/54 19 995 po 19.00 hod.

●● Prodám klisnu, ryzku, stáří 18 let, kladrubského chovu po North-Star VI, zdravá, plodná,
klidné povahy, vhodná do chovu a k rekreačnímu ježdění. Informace na tel.: 0602 566 463,
068/59 57 001 okr. Olomouc.

●● Zkušený trenér, bývalý reprezentant, nabízí majitelům jezdeckých koní jejich výcvik,
základní i speciální, v ideálním jezdeckém středisku Pecínov u Prahy. Pastviny, terén,
krytá hala. Tel.: 0301/22 194.

●● Přijmu 15 letošních hřebečků na odchov (na 1 ha 2 kusy), pastviny 500 m nad mořem. Prove-
du podkování. Statek Manhart, Voclivy č.7, okr. Benešov. Tel.: 0204 60 18 31, 0602 266 803.

●● Prodám běl., val., 8l., o: Lopez, parkur -L-, spolehlivý i k dětem. Tel.: 0602 702 024.
●● Prodám tm.hd., hř., 6l., o: 387 Arras, parkur -L-, spolehlivý. Tel.: 0602 702 024.
●● Prodám 9l. kl., hd., o: Sahib 1, m: VČ Grůša, velká, mohutná, sport. výkon. skok -L-, výbor-

né skok. schop., cena dohodou. Tel.: 0436 391 151.
●● Prodám val. 4r. han. po ACORD II, val. 4r. old. po ROSENKAVALIER, kl. 3r. old. po GRAN-

NUS, kl 3r. bav. po CASH. Tel.: 0602 646 076.
●● Nabízíme kval. ustájení koní - 40 km na sever od Prahy. Písková jízdárna, 2ha výběh. Zákl.

cena 3 000,- měs. Osobní jednání. Tel.: 0411/87 11 88.
●● Ustájím koně i hříbata, k dispozici krytá i otevřená jízdárna + výběhy. Tel.: 0306/98 33 17.
●● Prodám starší drezúrní sedlo, černé, cena 16 000,- Kč. Tel.: 02/651 90 04.
●● Prodám VW LT 35 na převoz dvou koní. Cena 110 000,- Kč. Tel.: 02/651 90 04.
●● Prodám valacha, ryzák ČT, nar. 4/97, o: 71 Quoniam II-125, m: 17/184 Ira. Cena dohodou.

Tel.: 0324/59  81.
●● Ustájím koně, boxy, zelený výběh, u Dobříše, KD 100,. Tel.: 0602 102 136.


