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PROSTĚJOV

Na kolbišti v jezdeckém areálu U. Kaselmanna
v Hagenu (SRN) se ve dnech 31. července až 4. srpna
konalo ME juniorů ve skákání a současně i finále
World Chalenge Cup 2002. V obou soutěžích měla ČR
své zástupce. Skokové mládí zastupovala V. Macáno-
vá na LISETTE z Tecton Most a v drezurní soutěži
Finále World Chalenge Cup nás reprezentovala
Š. Procházková (Concordia Praha) na pořadatelem
zapůjčeném koni PICCO M.

Ke skokovému šampionátu se do Hagenu dostavilo
84 dvojic z 21 států Evropy. Sportovně technické pod-
mínky soutěže byly stejné jako v uplynulých letech
a po zahajovacím skákání čekaly na jezdce dvě kvalifi-
kace. Druhá byla dvoukolová a z těchto prvých tří par-
kurů byla také utvořena týmová soutěž. Pro nejlepších
30 dvojic pak bylo připraveno nedělní finále. V. Macá-
novou doprovázel K. Kašpárek, kterého jsme požádali
o informaci o průběhu soutěže: „Úroveň a obtížnost
parkurů byla pochopitelně šampionátová a pro Veroni-
ku to byla bezesporu nejtěžší soutěž v životě. Přesto
se všemi technickými nástrahami vyrovnala velmi
dobře. Parkury byly plynulé a i chyby byly zaviněny
spíše pro dvojici nezvyklou obtížností skoků. Zahajova-
cí skákání (do 130 cm) absolvovala naše dvojice čistě.
V samotných kvalifikacích pak znamenalo první kolo
(do 135 cm) 8 tr. bodů, druhé 13 a třetí (obě do
145 cm) 16 bodů. Tento výsledek stačil na 51. místo.
Přes skutečnost, že jsme se nedostali do finále hodno-
tím výkon naší jezdkyně velmi dobře.“

V. Macánová - LISETTE (Tecton Most) foto -holc-

J. Papoušek - GEMINI, mistr ve skocích mladých jezdců

ME Hagen

O víkendu 2.-4. srpna se soutěžilo o další skokové
a drezurní tituly, tentokrát v kategorii juniorů a mladých
jezdců. Hostitelem soutěžících o medaile se stal Český
jezdecký klub Karlovy Vary a tak se všichni mohli na
šampionát těšit. Pro všechny zúčastněné je vždy pří-
jemné, když vědí již předem, že bude do posledních
podrobností pamatováno na jejich potřeby a na potře-
by koní, a že cestují do areálu, který je k tomu všemu
dokonale vybaven. Stejně jako před třemi týdny, kdy
se seniorští jezdci vypravili do Ostravy a předem vědě-
li, že pořadatelé z TJ Baníku Ostrava budou perfektní,
ani tentokrát nikdo nepochyboval, že areál na dostiho-
vém závodišti ve Dvorech bude dokonale připraven.
V obou případech zněla z úst účastníků na pořadatele
letošních mistrovství pouze chvála, ke které se připoju-
je i Jezdec.

Drezura to odnesla
Zatímco prvé dva dny provázelo slušné až příliš

teplé počasí, na závěrečnou neděli hlásili meteroologo-
vé postupné přibývání oblačnosti od západu a v průbě-
hu odpoledne občasné srážky. Nestrefili se. V Karlo-
vých Varech začalo pršet v 10.00. Pršet není dobré
slovo, protože spíše lilo. Zatímco drezurní soutěž junio-
rů (-JD 97+JJ 97-) právě skončila, dokonale vše odne-
sli mladí drezúristé.

V té chvíli se však již z vítězství a současně bron-
zové medaile radovala L. Půlpánová z Equus Kinský.
Ta zvítězila s DAF ONDRÁŠ a třetí místo obsadila
s AVALON Z-T. Na prvém místě ji po prvém kole ohro-
žovala jen, nakonec stříbrná, M. Walinger na PICAS-
SO (JS Tursko), ale nakonec bylo vítězství L. Půlpáno-
vé přesvědčivé.

Mladí jezdci (-YD 98+YJ 98-) měli svého favorita ve
F. Sigismondim s EXCALIBUR (JK Samson). Ten roli,
déšť nedéšť, do písmene splnil a zvítězil o více než 100
bodů před M. Škardovou na PEREBOR a KAMILA (TJ
Havl. Brod), která se zase jasně oddělila od dalších
umístěných.

I když pak při odpoledních skokových soutěžích

také občas pršelo, skokoví jezdci to již neměli tak hroz-
né. Právě proto však opět vynikl jak velmi dobrý
povrch drezurního obdélníku, tak skokového kolbiště a
pochopitelně i celé divácké zázemí je v Karlových
Varech proti rozmarům počasí imunní.

Tři sady skokových medailí
Odpolední medailovou žeň zahájila kategorie juniorů

od 14-16 let (-L+L+S-). V ní si doposud, mezi 34 jezdci,
nejlépe vedl J. Kincl na AMARCORD GLADIŠ. Ten byl
na čele s úplnou nulou následován A. Pejosovou na
GAL (3,78) a pak dvojicí V. Krajníková - DEKLINÁTOR
(7,52) a J. Němcová - JESSI LADY (7,90). To že -S- je
přeci jen něco jiného potvrdilo závěrečné kolo dokonale.
J. Kincl se sice také nevyhnul chybě, ale i tak si zajistil
přesvědčivé prvenství, k velké radosti svého otce a tre-
néra, ale i majitele koně pana Gladiše. Vyvrcholila tak
letos vzniklá spolupráce těchto dvou stájí. S medailí se
naopak musela rozloučit A. Pejosová, kterou pět chyb
odsunulo až na desáté místo a tak se ze stříbra radova-
la V. Krajníková na DEKLINÁTOR z Accom Praha. Pro
bronz si doskákala L. Chudáčková s TOP GUN (Equus
Hořovice) a všichni medailisté absolvovali -S- s jednou
chybou. Jediný bezchybný výsledek předvedla J. Svo-
bodová na OTELLO (Stáj Svobodová) a postoupila tak
o deset příček na 6. místo.

Starších juniorů (-L+S+S-) dorazilo do Karlových
Varů šestnáct. Po prvním dni se vedení ujal M. Hentšel

s REZNAK z Baníku Ostrava. Již druhé kolo jej však
odsunulo hluboko do pole a do popředí se dostaly dvě
Kateřiny, které mají již zkušenosti ze soutěží -ST-.
Vedení se ujala K. Poláchová (FANY) z PZOO Chomu-
tov o necelý bod před před a K. Bardonovou (ETNA 1)
ze stáje Bardonová - Hauzr. Obě tyto jezdkyně se
postaraly i o krásné vyvrcholení soutěže. Druhá od
konce Bradonová absolvovala s nulou a tak celá rodi-
na Bardonů s napětím čekala na chybu K. Poláchové.
Té se však nedočkala a tak byl souboj o zlato napína-
vý až do posledního skoku a K. Poláchová zaslouží
uznání za pevné nervy. Třetí místo společně se čtvrtou
příčkou si odnesl V. Zahrádka s koňmi BERRIS a
TRENING ze stáje Faunus.

V desítce mladých jezdců (-S+S+ST-) startovala domá-
cí D. Balcarová se třemi koňmi, stejně jako J. Papoušek,
R. Šafrata a T. Bajnar měli koně dva. O tři medaile se tak
utkali jen čtyři jezdci a v konečném dělení byli velmi spra-
vedliví. K závěrečnému -ST- nastupoval s nulou J. Papou-
šek na GEMINI. Jen o 0,17 bodu za ním byl T. Bajnar na
MGT DIAS (Baník Ostrava). V rozmezí dvou chyb pak byli
ještě tři další dvojice. D. Balcarová - PRADAR, R. Šafrata -
ZIRRUS a opět J. Papoušek - BARMA. Soutěž tak byla
také velmi vyrovnaná až do samého konce.

Jezdci startující od zadu přidávali na svá konta
další body a tak se téměř až do konce nic dramatické-
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ho nedělo. Pak však T. Bajnar na MGT DIAS přidal k
0,17 12 tr. bodů a otevřel tak cestu kupředu D. Balca-
rové. Ta s PRADAREM nabídnuté příležitosti využila a
bezchybnou jízdou se dostala na čelo soutěže. Posled-
ní J. Papoušek mohl jednou shodit. Podařilo se mu to
na předposlední překážce a tak byl poslední skok sku-
tečně napínavý. K radosti J. Papouška staršího a ke
smutku domácí rodiny Balcarů se však chyba nekona-
la. Jak sám trefně poznamenal stal se tak J. Papoušek
st., i po úspěších staršího syna Kamila, nejúspěšněj-
ším otcem šampionátových vítězů.

Koně prohrávají
Všeobecnou diváckou spokojenost v Karlových

Varech zkalila jen jediná šeptaná informace. Tu potvr-
dil i současný správce a spolumajitel střediska M. Bal-
car. V současné situaci je zpracováván projekt na
vznik golfového hřiště uprostřed dostihového závodiš-
tě. I když se nedotkne drezurních a skokových mož-
ností využití závodiště, dráha military vezme za své. M.
Balcar potvrdil, že pro trvale malý počet účastníků vyš-
ších soutěží všestrannosti je pořádání CCI* v Karlo-

L. Půlpánová získala zlato v juniorské drezuře na
DAF ONDRÁŠ a v sedle AVALONA (foto) byla třetí

J. Kincl - AMARCORD GLADIŠ, juniorský mistr
v kategorii 14-16 let

K. Poláchová - FANY, mistryně mezi staršími juniory

vých Varech nadále ekonomicky nemožné a tudíž
bude letošní podzimní military naposledy koní. Pláno-
vané golfové hřiště pohltí jak drezurní obdélníky, které
se přesunou do prostoru za stájemi, tak dostihovou
steplechasse dráhu. Jezdecké kolbiště bude možné
vždy pro potřeby závodů vytyčit, ale i zde bude golfový
prostor. Flexibilita karlovarským rozhodně neschází a
při vstupu na závodiště vzniká vedle padocku otevřená
kluziště s umělým ledem.

Ekonomika provozů takto rozsáhlých sportovišť je
pochopitelně neúprosná. Ve vzduchu však visí otázka.
Co dělá jezdectví na makroúrovni špatně, že je pohlcu-
jí jiná sportovní odvětví?

Diskuze o obtížnosti
Letošní rok byl rokem diskuzí o šampionátové

obtížnosti. V živé paměti máme souboj mezi drezurní
komisí a VV ČJF o sportovně technické podmínky
seniorského šampionátu. Skoková komise provedla
radikální změny, se kterými naopak VV ČJF souhlasil.
Drezurní mistrovství mají tak nyní na všech úrovních
dvoukolové soutěže. Obtížnost se zatím nezvýšila u
seniorů a letošní praxe ukázala, že to bylo dobře. Nao-
pak juniorům postavila do cesty za medailemi úroveň
-S- a mladým jezdcům -ST-. I když to není nic snadné-
ho je potěšitelné, že k obou soutěžím se do Karlových
Varů dostavila slušná startovní pole a že alespoň ti
nejlepší se s obtížností vyrovnali dobře.

Ve skokové komisi šli v tvorbě nového modelu sku-
tečně do hloubky. Letošní boje o skokové medaile se
na všech úrovních sjednotily s modelem mistrovské
soutěže mužů a připravily jezdcům tříkolové soutěže
s prvým kolem hodnoceným na čas. Kategorie juniorů
byla rozdělena na věkovou skupinu 14-16 let a 17-18
let a mladí jezdci mohou být od 16-21 let. Nejmladší
skupině byly připraveny úrovně -L+L+S-, střední
-L+S+S- a mladí jezdci soutěžili ve dvou -S- a závěreč-
ném -ST-. Protože se tímto rozdělením zvětšily mož-
nosti účasti, byla z obavy kapacitních přetlaků zrušena
na juniorském šampionátu soutěž družstev.

Pochopitelně nelze se zavděčit všem a tak zatím
co v Ostravě jsme žádné vzrušenější diskuze nad zvý-
šenou obtížností mistrovské soutěže žen (-S+S-ST-)
nezaznamenali, v Karlových Varech se v neděli před
závěrečnými koly sešla s manažerem skokové komise
Z. Goščíkem skupinka diskutujících.

Výtky na adresu nového modelu byla zásadně tři.
Za prvé bylo kritizováno v nejnižší věkové kategorii (a
nyní se to týká i blížící se soutěže dětí) prvé kolo na
čas. Kritici poukazovali na skutečnost, že nevyzrálí
jezdci ještě nedokáží unést atmosféru šampionátové
soutěže a zatímco by měli být doposud vedeni přede-
vším k preciznosti skokového projevu, je jim v úvodu
mistrovské soutěže postavena do cesty obtížná honeb-
ní soutěž. Druhá výtka byla směřována na adresu zru-
šení soutěže družstev. Zde kritici vytýkali především
snížení možnosti rozšíření spektra účastníků na šampi-
onátu a tím i zmenšení možností všeobecné populari-
zace jezdeckého sportu. A konečně poslední výtka se
točila kolem obtížnosti, kdy se některým diskutujícím
zdálo rozdělení juniorů na dvě věkové skupiny a odliše-
ní mistrovské soutěže pouze jednou soutěží -L- resp. -
S- nepatrné a tudíž téměř zbytečné a zazněly i hlasy
kritizující ztíženou obtížnost ženského šampionátu.

Z. Goščík odolával této kritice, hájil nový projekt a
vyzval všechny diskutující aby své připomínky zpraco-
vali písemně. V každém případě se však postavil
zásadně proti systémovým změnám s odůvodněním,
že každá novinka musí dostat příležitost zažít se a po
prvé zkušenosti je brzy na radikální hodnocení.

Letošní změny udělaly skutečně velmi zásadní
systémový posun. Šampionát by měla být výjimečná
soutěž a té odpovídají i výjimečná tři kola, se kterými
se v průběhu roku nesetkáte. Rozdělení na dvě junior-
ské skupiny vyšlo vstříc hlasům, které kritizovaly spo-
lečné měření sil sotva odrostlých dětí s 18 letými „zku-
šenými“ matadory. Obtížnostní rozlišení je naopak jen
velmi citlivé. Na jedné straně jsou obtížnostní stupně
(-L+S-) kategorie zachovány a na druhé straně je urči-
tě rozdíl zda dvě -L- + -S- či -L- + dvě -S-. Otázkou
k diskuzi je ono honební zahájení u těch nejmenších.

Nakonec jsem si nechal onu nekonečnou polemiku
o šampionátové obtížnosti. Všechny diskutující mohu
ubezpečit, že tyto diskuze provázejí jezdectví minimál-
ně posledních 35 let, kdy je vnímám osobně. Letošní
průběh šampionátů však dává všechny trumfy do
rukou tvůrců sportovně technických podmínek. Přijatel-
ně rozsáhlá startovní pole, velmi dobré výsledky na
čelech výsledkových listin a jen několik skutečně velmi
špatných výkonů.

A i když jsem v Jezdci mnohokrát kritizoval nedo-
statečnou snahu ČJF o popularizaci jezdeckého sportu
a kritizuji ji stále, jsem přesvědčen, že právě národní
šampionáty zde nejsou kvůli propagaci. Šampionáty
jsou zde proto, aby umožnily nejlepším z nejlepších
stanout na pomyslných stupních vítězů a být cestou,
která vede výše. Výše k reprezentaci a k šampionátům
vyšších úrovní. A proto, aby se staly takovým před-
stupněm, měly by být jasným zrcadlem toho, kdo si
skutečně a po právu titul Mistr České republiky zaslou-
ží. Šampionát by měl být nejen cestou k zápisu do
prestižní listiny jmen vítězů, ale především zárukou, že
tato listina bude skutečně prestižní. Cyril Neumann

ME Hagen
Pro úplnou informaci o šampionátu jen dodáváme.

V soutěži jednotlivců zvítězil po rozeskakování pěti
dvojic M. Billot na EAGLE DU BOBOIS z Francie před
S. Kuytenem na LONCORDE 2 z Holandska a L. Willi-
amsem - ZOANO III z Velké Británie. Soutěž družstev
získalo mezi 16 týmy Holandsko (25 bodů) před SRN
(26) a Belgií (28). Z centrální Evropy sestavilo tým
Maďarsko, které skončilo s 90 body třinácté, Polsko
(116 bodů - 15. místo) a Chorvatsko (134 bodů - 16.
místo).

Na závěr absolvovala V. Macánová ještě soutěž pro
jezdce, kteří se nedostali do finále (do 135 cm)
a dokončila s 20 tr. body.

V rámci ME juniorů bylo uspořádáno i Finále World
Chalenge Cup. Do tohoto finále postupují vždy dva
nejlepší jezdci ze skupiny. V naší skupině se celkové
prvenství podařilo Š. Procházkové, která v loňské
sezóně soutěžila v dětské kategorii. Bohužel naše
jezdkyně byla poněkud překvapena průběhem soutě-
že. Informaci o ní nám podala vedoucí střediska Con-
cordia Praha B. Křtěnská: „Protože v ČR se při dět-
ském World Chalenge Cup soutěžilo v drezurní úloze
dětský FEI test, domnívali jsme se, že podobný průběh
bude mít i finálová soutěž. K našemu překvapení však
jezdci jen v cca 5 minutové jízdě po jízdárně, při které
několikrát zaklusali a jednou, dvakrát zacválali, byli
hodnoceni jedním komisařem jen za svůj sed. Tato
zkouška se opakovala dvakrát a to bylo vše. Jezdci
nastupovali po čtveřicích a na závěr byli slovně ohod-
noceni. Naše jezdkyně se umístila jednou na 17. a jed-
nou na 18. místě a o tato místa se dělila i v celkovém
hodnocení. Takových soutěží bylo v Hagenu plno
a velcí koně se mísili s pony, malí jezdci s velkými
a stále byl posuzován jen sed.

Vedle takových soutěží tam však současně s ME ve
skocích probíhali i soutěže o Mistra spolkových zemí
ve skocích i v drezuře a tak se bylo po celou dobu na
co dívat.“

Kladenské poháry
V sobotu a neděli 27.-28. července se v Kladně

jely tradiční Kladenské poháry. Pohár B je dvoukolo-
vá soutěž úrovně -L- a Pohár A dvoukolové -S-.
Pohár B získala L. Jindrová na HERIET ESENT (Spá-
lené Poříčí). O Pohár A se rozeskakovala M. Lasabo-
vá (ARIKA) ze stáje Vaňha a M. Vítek (LORD) ze
stáje Bradáčův Dvůr. Úspěšnější byla nakonec
M. Lasabová. V samostatném -S- na čas se radoval
T. Navrátil na GRAND’S ze stáje Vondráček Alberto-
vec. Vyvrcholením celých závodů byla soutěž -ST-.
K té nastoupilo 25 dvojic a jako jediná absolvovala
bez tr. bodů nová mistryně ČR J. Opatrná na LIPAN
(Hořovice). Ta obsadila i druhé místo když s BOXE-
REM dokončila s 0,5 tr. bodem za čas. I třetí místo
putovalo do Hořovic a získal jej R. Drahota na CAR-
DINAL. Kritiku si v Kladně vysloužily kursy. Jak dale-
ce oprávněnou nemůžeme posoudit, ale faktem je, že
v průběhu soboty zaznamenali rozhodčí na kolbišti
21 pádů .
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CSIO Poděbrady
I když byl termín nominativních přihlášek na CSIO

až po uzávěrce Jezdce č. 15, ředitel závodů J. Sedlá-
ček nám sdělil, že zatím je přihlášeno 9 států (+ ČR).
O účast v Poděbradech zatím projevilo zájem Rakous-
ko, Belgie, Itálie, Německo, Švédsko, Egypt, Polsko,
Nový Zéland a Norsko. Řediteli českého CSIO se také
daří získávat pro podporu tradiční české sponzory jez-
dectví a tak nemá žádné obavy o zisk prostředků pro
finanční dotace soutěží. Úspěšně proběhla i jednání
s řadou organizací, které vlastní potřebné vybavení
k pořadatelství závodů (mobilní boxy, stany apod.)
a tak J. Sedláček věří, že vše dobře dopadne. Mezi
sponzory CSIO se tak zařadí společnosti Golem, Bison
a Rose, Alfamedia, Biofaktory, Tecton Most, Accom
Praha, Schneider, Conwag, In Expo Group, Manon,
Kentaur, Ekvitan, Dimex a další. Svůj příspěvek, který
bude použit pro sponzorství Poháru národů, již poskyt-
la i většina oblastí ČJF. Jednu soutěž bude také osob-
ně sponzorovat D. Tovarňák.

Novinkou při letošním CSIO Poděbrady bude, že
všechny koně budou ustájení ve venkovních mobilních
boxech a krytá jízdárna bude zachována pro přípravu
koní při nepříznivém počasí. J. Nesvačil zvítězil v soutěži CAI dvojspřeží foto -neu-

Honba za body
pokračuje

Letošní Centrální liga Světového poháru ve skákání
má pro ČR zatím dobrý průběh. Postarali se o něj jezd-
ci R. Chelberg a P. Doležal, kteří se za světovými body
vydali do pobaltských států. Tato bezesporu únavná a
finančně náročná cesta se však oběma jezdcům vypla-
tila. O prvém startu na CSI Talin jsme již psali. Ve
dnech 19.-21. 7. pokračovalo turné na CSI Riga a
následně pak 26.-28. 7. při CSI Vilnijus.

Maximální počet bodů a hlavně vítězství ve Velké
ceně si z Rigy přivezl R. Chelberg s AKTIVEM, který
zvítězil po rozeskakování tří dvojic. P. Doležal zde
skončil čtvrtý a tak i na jeho kontě přibyly světové body.

Ve Vilnijusu byl P. Doležal třetí, ale za dvěma jezd-
ci SRN a tudíž tentokrát si zase on odnesl plný bodový
zisk do Světového poháru. I když zatím nemáme ofi-
ciální pořadí po těchto soutěžích dá se předpokládat,
že oba jezdci budou zatím na čele hodnocení naší ligy.
Nyní však přicházejí na řadu středoevropská kola a ta
ještě mohou pořadím zamíchat.

CSIO Budapešť
Prvním z nich je tradičně CSIO Budapešť, které se

konalo ve dnech 1.-4. srpna. Česká republika vyslala
do Maďarska čtveřici M. Matějka (KAŠMIR, EFKUS-
WEG), A. Opatrný (SILVIO, FATIMA), P. Doležal
(ROCK’A’ROLL, BEACH GIRL) a M. Šoupal (GRAN-
NA ARGENTINA, ČARAZ). Za USA se zúčastnil
pochopitelně i R. Chelberg (AKTIV, LE CORDIAL S).

V zahajovacích skákáních si nejlépe vedl A. Opatr-
ný na FATIMA, který získal ve skoku do 140 cm třetí
místo za dvěma domácími jezdci J. Turim (NIGHTLI-
FE) a A. Szászem (PERSEO). Hned za ním byl na
čtvrtém místě M. Matějka na KAŠMIR. Předchozí
dvoufázové skákání (130/140) zvládli z našich nejlépe
M. Šoupal (ČARAZ) a M. Matějka (EFKUSWEG)
s chybou ve druhé fázi, ale to stačilo jen na 21. a 22.
místo. Nejlepší koně (SILVIO, AKTIV, BEACH GIRL)
startovali v soutěži do 145 cm, ale výkony s chybami
stačili jen na místa ve čtvrté desítce.

Pátek patřil Poháru národů. V předcházející soutěži
(140) byl z našich nejlepší M. Matějka na EFKUSWEG
se 4 body. Týmová soutěž (12 družstev) se pro nás
vyvíjela docela dobře. Nejprve absolvoval bezchybně
KAŠMIR a potom i SILVIO. Pro dvojici M. Šoupal a
GRANNA ARGENTINA bylo 13 bodů ještě slušných,
ale bohužel ROCK’A’ROLL absolvoval za 23 bodů a
tak náš tým o jediný bod součtu 13 bodů nepostoupil
do druhého kola. V soutěži nakonec zvítězilo Německo
před Belgií a Itálií. Domácí jezdci byli šestí. Za naším
týme skončilo Rakousko, Polsko a Řecko.

V sobotním programu se opět dařilo M. Matějkovi a
EFKUSEWEG, kteří skončili v soutěži do 140 cm na 12.
místě. V neděli byla nejprve na programu Malá cena.
V té nás zastupoval jen ROCK’A’ROLL a P. Doležal ale
dvě chyby je odsunuly do zadních pozic. K Velké ceně
nastoupil P. Doležal s BEACH GIRL, A. Opatrný na
SILVIO, M. Šoupal s GRANNA ARGENTINA a
M. Matějka s KAŠMIR. Do rozeskakování se dostalo
14 dvojic, ale bohužel náš zástupce mezi nimi chyběl.
Nejlépe si vedl SILVIO, který skončil po jedné chybě ex
equo na 17. místě. GRANNA ARGENTINA absolvovala
s 9 body (37.), BEACH GIRL s 16 (42.) a KAŠMIR s 27
(49.). R. Chelberg a AKTIV chybovali dvakrát. Zvítězil
Portugalec S. F. Pinto na EGLANTINE DES VAUX.

Body do Světového poháru jsme tedy v Budapešti
nezískali. Nyní se tým přesunul do Bratislavy, kde podle
plánu střídala M. Matějku Z. Zelinková s CANTUS T.

Pěkný šampionát - málo jezdců
Letošní mezinárodní vrchol militaristické sezóny při-

padl na dny 26.-28. července. V Humpolci byly připra-
veny tři kursy. Národní soutěž úrovně -ZL-, a meziná-
rodní CIC* a CCI**. V rámci CCI** proběhlo i Mistrov-
ství ČR seniorů ve všestrannosti a tak byl kurs CCI**
přístupný i jezdcům, kteří se nezúčastnili mezinárodní
soutěže.

Pořadatelé mezinárodních soutěží všestrannosti to
u nás nemají snadné. Někdy se zdá, že již byl překo-
nán určitý bod a vše se bude dařit a pak se zase
ukáže, že tomu tak není. Problém pořadatelství se
dnes točí především okolo počtu účastníků. Přes stále
se zvyšující počty jezdců startující v národních úrov-
ních, počty domácích účastníků mezinárodních soutěží
velmi kolísají. Bohužel kolísavý je i zájem jezdců ze
zahraničí. Vinu na tom nesou určitě veterinární formali-
ty na našich neevropských hranicích, ale je otázka zda
nehledat chyby i jinde. V každém případě humpolecké
CCI** zápasí s malými počty startujících již několik
sezón. Tento nezájem byl letos poněkud kompenzo-
ván soutěží CIC*, která přilákala 14 dvojic (7 zahranič-
ních). K CCI** se však odhodlalo „jen“ osm Čechů a
dva cizinci.

Ze zahraničí dorazila do Humpolce ekipa v podsta-
tě jen z Itálie. Italové přivezli pět koní. Po jednom jezd-
ci mělo zastoupení Rakousko, Švýcarsko a Maďarsko
(2 koně).

CCI**
Osm dvojic má v součas-

nosti ČR do dvouhvězdičkové
úrovně. Srovnání nalezli naši
jezdci ve dvojicích F. Farina
(BALLYCONEELY) z Itálie a N.
Wettstein (CAP DU TREM-
BLAY) ze Švýcarska. Po dre-
zurní zkoušce se vedení ujal
Švýcar těsně sledovaný T. Kav-
kou na IMAGA (Kavka Fojtov).
Do rozmezí pod šedesát bodů
se vešel i druhý zahraniční jez-
dec a naši P. Vereš (PAMELA)
z Horních Heřmanic a R. Dvořá-
ková (VADAMA) ze stáje Cava-
lier Rynárec.

Bohužel T. Kavka se musel
ze soutěží v úseku B terénní
jízdy rozloučit. Ostatní jezdci
neměli v terénu potíže a tak se
na druhé místo probojoval
P. Vereš na PAMELA. K velké
radosti pak třetí den skákala
PAMELA bezchybně a P. Vereš

Vítěz letošního CCI** a současně mistr ČR v seniorské všestrannosti P. Vereš -
PAMELA foto -Bělohlav-

získal další cenou trofej do své sbírky. Švýcar chyboval
dvakrát a skončil třetí, když se před něj dostal italský jez-
dec F. Farina. Čtvrtou příčku, která však znamenala
stříbrnou šampionátovou medaili získala R. Dvořáková.
Bronz si odnesla v CCI** pátá K. Tumpachová na
INCHAGREINE (Valér Radonice). Poslední dva hodno-
cení v CCI** byli J. Kadavý - ANKER (Smrček) a L. Vrtek
- DIRANO (H. Heřmanice). Bohužel přes bezchybnou
terénní jízdu přes 3. veterinární kontrolu neprošel
TARAS R. Markové.

CIC*
Tato soutěž již byla plně v režii zahraničních jezd-

ců. Obsadili prvá čtyři místa. Zvítězil Rakušan H. Kikin-
ger na WOLFIER před Italy A. Mezzaroba (TENPO) a
F. Farinou (SUBIC BAY). Čtvrtá příčka patřila B. Kai-
singerovi na GIDRAN IMA z Maďarska a teprve páté
místo si odnesl L. Vrtek s BEAUTY/ČERNÝ z SOUz
Horní Heřmanice. Škoda nepovedené terénní zkoušky
I. Konečné na FLEJTĚ. Ta po drezuře vedla a bez
chyby absolvovala i parkur. Z terénu si však odnesla
71,20 bodů a to v součtu stačilo jen na závěrečné
12.místo. Další dva italští zástupci soutěž nedokončili.

Na závěr jen dodejme, že tentokrát se soutěže
konaly na velmi dobrém povrchu, který zajistil průběh
letošního léta a že i organizačně pořadatelé prokázali
své dlouholeté zkušennosti.

Absolutní jedička v jedničkách přijela ze Švédska,
silná čtveřice našich jezdců dominovala ve dvojkách
a pouhé tři čtyřky soutěžily 19. - 21. července na CAI -
A 1, 2, 4 v Nebanicích u Chebu.

Již v roce 1992 se v Nebanicích u Chebu uskutečni-
ly mezinárodní závody za účasti českých a německých
jezdců. Budeme-li tento ročník počítat za zkušební
nultý, pak ten letošní byl již desátý v pořadí CAI. Nejpr-
ve měly závody statut B, později A a od roku 1999 jsou
součástí Světového poháru Top driver Award pro dvoj-
spřeží. Od loňského roku mohou body do Poháru

Jubilejní Nebanice
v Nebanicích sbírat všichni jezdci CAI - A 1, 2, 4. Letos
v Nebanicích hodnotili pouze mezinárodní rozhodčí,
takže si naši jezdci mohli připadat jako na zahraničním
výjezdu, ovšem bez nutnosti překračování hranic.
Hlavním rozhodčím byl S. Keszycki z Polska, členy
sboru rozhodčích R. Schöder (GER), J. Borka (HUN),
R. Wannenwetsch (GER) a W. Bogasc (POL). Funkci
stavitele trati tradičně zastával H. Rath (GER).

Národní soutěže
Součástí letošních závodů byly i dvě národní soutě-

že pro jedno a dvojspřeží. Nejzkušenějším jezdcem
v CAN jednospřeží byl J. Exnar z Havlíčkova Brodu
s koněm FAVORY RAMONA XII-18. Velmi pěkný
vítězný maraton zajela M. Šimková s QINTOU, pro
které to byl pátý start v životě. Nedělní parkur přinesl
největší radost J. Chaloupkovi z JK Staré Sedlo, který
skončil celkově druhý. Vítězem národní soutěže se stal
Jan Exnar.

Národní soutěž dvojspřeží byla plná nováčků.
V. Korda z JK Plzeň a Z. Murin z JK Agro Cheb Nebani-
ce startovali úplně poprvé. M. Jirgala (JK Šikvický Dvůr)
jel teprve dvě soutěže, ale v Nebanicích zapřahal popr-
vé mladé hřebce. I tak se po drezúře ujal vedení. Jak
účastníci CAN 1 tak CAN 2, jeli pouze tří úsekový mara-
ton a v poslední fázi absolvovali 5 překážek o 4 písme-
nech. Opět se nejvíce dařilo M. Jirgalovi. Nedělní pře-
kážková jízda jen potvrdila postavení M. Jirgali.

CAI-4
Královská disciplína byla zastoupena pouze třemi

čtyřkami a to Z. Jiráska z JK Robousy, T. Bartáka
z hřebčína Favory Benice a německého závodníka
V. T. Knodla. K. Kastnerová má starosti se sponzoro-
váním čtyřky a J. Škodný zdravotní potíže.
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Blahopřejeme...
...jezdci a trenérovi Stanislavu Ledeckému ze Staré

Boleslavi, který 23. července oslavil 60. narozeniny.

Výkony na drezúrním obdélníku se pohybovaly mezi
63 až 69 tr. body. Zvítězil V. T. Knodl před Z. Jiráskem
a T. Bartákem.

Sobotní maraton se nejvíce vydařil V. T. Knodlovi
a to i přesto, že se na šesté překážce zdržel. Druhé
místo si obsadil Z. Jirásek a třetí T. Barták.

V neděli předvedl Z. Jirásek bezchybný parkur,
takže v této třetí části soutěže zvítězil. Celkové první
místo mu však uniklo o necelé tři desetiny tr. bodu.
Třetí místo obsadil T. Barták.

CAI-2
Ve dvojspřeží jsou naši jezdci silnou konkurencí

zahraničním jezdcům. Tento fakt se potvrdil i v Nebani-
cích. První místo v drezúrní úloze FEI č. 6 obsadil
L. Jirgala z JK Šikvický dvůr. Na druhé místo se vypra-
coval polský reprezentant Pawel Mazurek se svým
známým zajímavě zbarveným dvojspřežím. Třetí byl
J. Nesvačil st. ze Zámecké stáje sv. Jan (Jihlava -
Plandry). Tento jezdec se však stal vítězem sobotního
náročného maratonu o tradičních 8 překážkách.
Odvážnou jízdu předvedl Rakušan P. Prietl, kterého
někteří diváci mohli sledovat i v Altenfeldenu či v dří-
vějších letech v Mindelstettenu. Velké nadšení vzbudilo
třetí místo P. Vozába se spřežením M. Šimáčka. Šéf
JK Agro Cheb se tentokrát věnoval organizačním zále-
žitostem a své klisny přenechal pětinásobnému mistru
republiky v jízdě se čtyřspřežím.

Poslední den se utkalo 12 soutěžících na parkuru.
Průjezdy mezi kužely a dalšími šířkovými překážkami
zvládl tentokrát bezchybně pouze další český zástupce
J. Kohout se spřežením mladých hřebců nebanického
chovu, takže udělal radost nejen sobě ale i domácím.
O jediný bod, utržený za čas, skončil na druhém místě
J. Nesvačil. Třetí místo v parkuru patřilo L. Jirgalovi
a až teprve na 4. místě skončil první zahraniční jezdec
Polák P. Mazurek

Celkovým vítězem se stal Jiří Nesvačil st. a vystřídal
tak na nebanickém trůně svého syna Jiřího. Druhé
místo uhájil L. Jirgala a třetí zazářil J. Kohout, I čtvrtá
příčka zůstala doma zásluhou A. Soukupa. Pátý byl P.
Mazurek z Polska a šestý P. Prietl z Rakouska.

CAI 1
Kvalitně obsazená byla i soutěž jednospřeží. Naši

nejlepší jedničkáři se neztratili, ale přední pozice
museli přenechat zahraničním jezdcům.

Doslova hvězdou závodů se stala švédská účastni-
ce Carina Ekenberg, která v podstatě nemohla nezví-
tězit. Již drezúrní úloha byla velkým zážitkem, kdy kůň
byl uvolněný, ohebný, „na oprati“ a při prodlouženém
klusu si nezadal se sedlovými koňmi. Velmi pěknou
drezúru předvedl také zkušený R. Gil z Polska, který
skončil druhý. Méně se jim dařilo další den, kdy na
jeho ERYKA dolehl stres z dlouhé cesty a dostal koli-
ku. Třetí po drezúře byl J. Kozlowski (POL) a teprve
čtvrtá příčka patřila ČR zásluhou T. Bartáka ml.

Sobota mohla přinést překvapení pouze na druhém
a dalších místech. Carina Eckenberg totiž předvedla
tak bravurní, kultivovanou a rychlou jízdu, že by mohla
sloužit jako čítakový příklad pro jezdce spřežení. Bez
křiku, bez zbytečného používání biče a bez razatních
zásahů opratěmi provedla svého šestnáctiletého dán-
ského teplokrevníka LIONAS záludnostmi tříúsekové-
ho maratonu. Druhé místo obsadil P. Andrzejewski
(POL), třetí M. Machnik (POL) a čtvrté R. Nesvačil,
Závěrečný parkur projeli čistě pouze dva jezdci a to
C. Ekenberg a J. Kozlowski. V rozjížďce byl sice
pomalejší Jacek, ovšem na rozdíl od Cariny neshodil
míček, takže vyhrál překážkovou jízdu.

Celkově v soutěži jednospřeží zaslouženě zvítězila
obdivovaná Carina Eckenberg ze Švédka, před
P. Andrzejewskim, J. Kozlowskim a M. Machnikem
z Polska. Našimi nejlepšími jezdci byli na páté a šesté
pozici ex equo J. Koníř (Hrádek) a L. Kurka (3K Podě-
brady). T. Barták ml. byl 7., R. Nesvačil 8., P. Dušková
9. a K. Valášek 10.

Pochvala nakonec
Mezi jezdce byly rozděleny výhry 160 000,- Kč, což

jezdci ze západních zemí ocenili jako téměř srovnatel-
né výhry v jejich domovských zemích. Slavnostní pře-
dávání cen za prvé dny proběhlo v sobotu večer v pří-
jemné atmosféře. Mezinárodním závodům opět přálo
počasí (kdy svítilo sluníčko i pršelo ve zcela vhodnou
dobu), ale také přízeň jezdců, diváků i pozornost
médií.

Pořadatelé v čele s manželi Šimáčkovými tak zaslu-
hují jednoznačně pochvalu. -neu-

Sportovní 
kalendáfi

9.-11.8. Pardubice CIC*, CCI*, MČR d,J,Y/C
10.-11.8. Stará Boleslav KMK Z-S
10.-11.8. Jemčina L-T
10.-11.8. Louny Z-L, drez. Z-L
10.8. Holubice drez. Z-S
10.8. Dunovice Z-S
10.8. Němčovice ZM-S
10.8. Hrádek ZM-ZL
10.8. Slavkov ZM-L
10.8. Dolní Moravice Z-S
10.8. Hrabová Z-L
10.8. Frenštát p.R. Z-ZL, drez. Z, pony S+D
11.8. Všetice ZM-L (přeloženo z 9.8.)
11.8. Černožice n.L. Z-S
11.8. Třebenice Z-L
11.8. Šinkvice A 2/4
11.8. Vyškov ZM-L
11.8. Třešť Z-S
15.8. Nový Jičín KMK ZL-S
16.-17.8. Děpoltovice ZM-S
16.-17.8. Mariánské Lázně CDI***
16.-18.8. Frýdek-Místek Z-S
17.8. Skřipel ZM-L
17.8. Černuc Z-L
17.8. Nymburk-Hořátev ZM-ZL
17.8. Jindřichův Hradec Z-ST
17.8. Letohrad Z-L
17.8. Drásov Z-S
18.8 Loučeň Z-L
18.8 Kunčice drez. Z-L
18.8 Brno-Soběšice Z-S
18.8. Drásov C+D+para
19.8. Tachov pony S+D
17.-18.8. Louňovice ZM-L
17.-18.8. Přeštěnice ZM-L
17.-18.8. Most Z-S
17.-18.8. Deštné v Orl. horách pony S+D
17.-18.8. Frenštát p.R. L-ST
23.-25.8. Páterov ZM-T
23.-25.8. Brno-Líšeň Z-T
23.-24.8. Všetice ZM-L
23.8. Albertovec ZL-S
24.8. Tlustice ZM-L
24.8. Horky n.J. ZM-L
24.8. Trnová Z-S
24.8. Straškov Z-L
24.8. Letohrad Z-L
24.8. Albertovec ZL-ST
24.8. Sobotín ZM-L
24.-25.8. Vondrov ZL-ST
24.-25.8. Stará Role drez. L-T
24.-25.8. Všemily Z-T
25.8. Náměšť n. O. Z-L
25.8. Nový Jičín Z-L
25.8. Trojanovice pony S+D
25.8. Troubky ZM-L
26.-29.8. Mělník pony S+D
30.8.-1.9. Plzeň L-T
30.8.-1.9. Mar. Lázně drez. finále KMK
30.8.-1.9. Hradec Králové MČR děti S+D
31.8.-1.9. Čakovičky Z-L
31.8.-1.9. Most ZL-ST
31.8.-1.9. Liberec ZL-ST
31.8.-1.9. Brno-Žebětín ZM-L
31.8.-1.9. Klokočov L-ST
31.8. Trnová ZM-S
31.8. Kosova Hora Z-L
31.8. Mažice Z-ZL, drez.Z-S
31.8. Klatovy Z-L
31.8. Hybrálec ZM-L
31.8. Lhota u Konice ZM-ZL
31.8. Velká Polom Z-L
31.8. Chlumec ZM-L
1.9. Záryby Z-L
1.9. Nymburk-Komárno Z-L
1.9. Třeboň-Obora Z-L
1.9. Rychnovek Z-L
1.9. Čejkovice Z-L, A(C)/2,4

Spřežení za hranice
Komise spřežení rozhodla, že Dunajsko-Alpského

poháru, který se ve dnech 16.-18. srpna koná
v rakouském Karlstettenu se za ČR zúčastní družstvo
ve složení L. Jirgala, J. Nesvačil st. a A. Soukup.
Český tým doplní J. Nesvačil ml., který bude startovat
v soutěži jednotlivců.

Po zvážení všech okolností, zdravotního stavu a
výkonnosti koní se dále komise spřežení rozhodla, že
se ČR nezúčastní letošního mistrovství světa jedno-
spřeží ve francouzském Conty.

Hradecké 
skokové Derby

V neděli 4. srpna se za ideálního počasí konala
v Hradci n.M. další skoková Derby. Součástí neděle
však byl i chovatelský den, ukázky drezury, předvede-
ní dvou a čtyřspřeží a soutěže pony.

V Derby do 110 cm (1000 m) bylo na startu 12 dvo-
jic a zvítězil R. Dorňák na FLY LADY z Podlesí před
D. Krejčím s FERMOU (Velká polom) a R. Kalíškem na
TIFANY 1 (Hermelín klub). Hlavní soutěž bylo terénní
skákání do 120 cm Hradecké skokové derby dlouhé
1200 m. Zde nastoupilo 8 dvojic a jediný bezchybný
výkon předvedla L. Janebová s HARFOU (Zubří).
Jedna chyba znamenala druhou příčku pro V. Holý na
LIBERO AMANDA z Prosper Horse Ranch Čeladná
před opět třetím R. Kalíškem na TIFANY 1.

Ve věku 60 let zemřela po dlouhé nemoci 25. čer-
vence pražská jezdkyně, mnohonásobná účastnice
národních skokových šampionátů a držitelka mnoha
medailí Ivona Malinová. Poslední rozloučení se
zesnulou se konalo 1. srpna.

Vzpomínka na TIME OUTA
Ve středu 24. července ukončil svoji životní pouť

irský bělouš TIME OUT, bojovník v soutěžích všestran-
nosti v sedle s K. Diringerem, nejlepší kůň všestran-
nosti v roce 1998 a potom úspěšný drezurní kůň
D. Diringerové.

Dublet pro Pecháčka
V sobotu 3. srpna se na kolbišti ve Staré Boleslavi

konal další ročník soutěže Dublet Cup, kterou pořádá
stejnojmenná společnost. K soutěži úrovně -ST- se
dostavilo 33 dvojic. Pěti jezdcům se podařilo absolvo-
vat základní kolo bez chyb a v rozeskakování byl nej-
rychlejší J. Pecháček na VENEUR před M. Roubalo-
vou - CAPTAIN, Z. Zelinkovou - CANTUS T, J. Opatr-
nou - LIPAN a L. Jandourkem - OTEY. J. Pecháček
tak jen potvrdil svoji formu, protože již měl na svém
kontě vítězství v zahajovací stupňované obtížnosti do
130 se žolíkem.

Švec v lázních
Jezdec P. Švec změnil po dvou letech v JS Tursko

místo svého působení a v průběhu července se přestě-
hoval do nově zbudovaného střediska společnosti Kar-
sit ve východočeských lázních Velichovky. Jako
vedoucí střediska bude mít na starosti chod objektu
s 15 boxy, krytou halou (25x60m) a otevřenou jízdár-
nou (40x80m). Vedle sportu na vlastních koních se
bude zabývat i výcvikem dalších jezdců. Regionálně
tak naváže na přerušenou spolupráci ve svém býva-
lém působišti v nedaleké Nové Americe v Zaloňově.
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Vyjádření ke 
„stanovisku“ pana
Vítovce, otištěném

v Jezdci č. 14
Nikdy jsem nebyl přítelem komuni-

kace s kýmkoliv prostřednictvím sdělo-
vacích prostředků. Protože se však
v tomto článku objevuje moje jméno,
rozhodl jsem se reagovat.

Pan Vítovec zde píše vědomé
nepravdy a snaží se jezdeckou veřej-
nost přesvědčit o tom, jak je mu ubli-
žováno.

VV ČJF nemohl nikdy dát příslib
firmě Equitop, že jí bude poskytnut
příspěvek od FEI, který jsme v roce
2000 neobdrželi a to pan Vítovec
velmi dobře ví. Částku 120 399,- Kč
jako neuhrazený dluh zaplatila ČJF
jen proto, abychom si nezavřeli mož-
nost pořádání dalších sportovních
podniků v Poděbradech a spolu se
zálohou 200 000,- Kč byly a jsou tyto
částky vedeny jako záloha pro tech-
nické zabezpečení CSIO 2001. Na
pořádání CSIO 2001 byla včas uza-
vřena mezi ČJF a Equitop s.r.o.
smlouva, kde je též zakotvena event.
smluvní pokuta 400 000,- Kč nebude-li
CSIO uspořádáno. O tom však asi
„neví“. Dne 13.6. 2001 ubezpečil Radu
ČJF že je vše v pořádku a má zajiště-
no 5 mil. Kč od sponzorů, ale dne
16. 7. 2001 smlouvu jednostranně
vypověděl. Ostatní je popsáno p.
Metelkou. Rada ČJF na svém zasedá-
ní dne 10.4. 2002 doporučila VV pře-
dat záležitost právníkům.

Pan Vítovec osobně přišel s návr-
hem, že CSIO 2000 uspořádá, když od
původního záměru ustoupily Lázně
Poděbrady a VV ČJF byl připraven i za
cenu radikálního omezení nákladů toto
CSIO zajistit. Firma Equitop v té době
požadovala smlouvu na minimálně
5 let. Odvoláním pořádání CSIO 2001
si ČJF určitě nepolepšila u FEI. Přesto
pan Vítovec chtěl být i v letošním roce
spolupořadatelem CSIO s tím, že má
zajištěny sponzory. Dodnes však
žádné nezajistil, i když tím mohl při-
spět k úhradě dluhů z provize.

Vše co se týká odebrání licence p.
Vítovcovi na závodech v Praze je
popsáno v čl. p. Metelky. licenci mu
odebral sbor rozhodčích pro podvod,
protože obdržel písemné stanovisko
předsedkyně klubu JS Tursko, že zde
pan Vítovec není členem a nechal se
zaregistrovat bez jejich vědomí a tím
se dopustil podvodu i na sekretářce
oblasti Praha.

V závěru musím konstatovat, že
nemám nic osobního proti panu Vítov-
covi, ale svým nekorektním jednáním
a vědomým rozšiřováním nepravd
klame celou jezdeckou veřejnost
a snaží se přisoudit si roli trpitele.
Úsudek si jistě udělá každý sám.

Ing. Jaroslav Pecháček
(autor je prezidentem ČJF)

Výsledky

Inzerce
●●   Prodám valacha ČT, 12 let, 100% zdravý, tm. ryzák,ošetřo-

vání kování bez problémů, výkonnost L.K vidění ve stáji
Opatrný Hořovice. Cena 85000,—, možnost dopravy,
tel.: 0602/135700.

●●   Prodám 2 letého hřebečka Romea, ryzák, hodný, podrobi-
vý. Po Renomeé, matka Arnika, po 90 Przedswit X.
Cena 30 000,- Kč. Tel.0606 237 063.

●●   Prodám 3 l. hř. po Acord II z m: A1/1, 4 l. hř. po Acord II
z m: Landadel (Langraf), 4 l. kl. po Candillo (Cassini) z m:
Cicero (Cor de la Bryere) a další dvou až tříleté koně.
Tel.: 0602 368 243.

●●   Prodám 5l. valach, KVH 161, skok ZL s další perspektivou,
líbivý, 100% zdravý, cena 75 000,-. Tel.: 0777 222 050.

●●   Prodám hřebce nar. 8.3. 2002 po 815 Caleto III z matky po
trak. hř. 234 Q II-254, klisnu nar. 23. 2. 2001 po 2741 Grand
Step ze stejné matky. Oba hodní, ošetřovaní i dětmi. Ceny
dohodou. Tel.: 0776 717 605.

●●   JO prodá ročního hřebečka, m. kříženka arab - hucul, o.
čist. arab. v dospělosti KVH kolem 140 cm, po matce líbivý
a velmi charakterní. Vhodný pro dítě do sportu jako jezd.
pony. Cena dohodou, tel.: 068/585 46 68, 068/541 99 95
p. Nováková.

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

●●   Prodám celolaminátový přepravník na dva koně zn. Böck-
mann, r.v., cena 90 tis, tel.: 0777 948 702.

●●   Prodám A1/1 9l. val., hd., stupeň výkonnosti -S-, lehce
voditelný, vhodný pro jun., 100% zdravý, tel.: 0602 427 399.

●●   Prodám 11l. val., černý Traken Kirov, stupeň výkonnosti
-ST-, 100% zdravý. Tel.: 0602 427 399.

●●   Prodám 5l. val. ČT, ryzák, hodný, dobrý skokan, vhodný do
sportu, o: Bentley, 100% zdravý, tel.: 0602 427 399.

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

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

MARO Kralovice
Pfiívûsy pro konû

Sportovní stáj
v Tuchoměřicích

(okraj Prahy v dosahu
MHD) nabízí ustájení
koní, k dispozici otevře-
ná i krytá jízdárna, sko-
kový materiál, kolotoč,
výběhy 

Tel.: 0608 977 985

Farma Blaník -
Ostrov u Vlašimi

● ustájení koní i hříbat
● výuka jízdy na koni
● jízdy dětí i dospělých
● luxusní stáje
● jízdárna atd.

Tel.: 0303 843 084
0603 208 036

e-mail: farmablanik@iol.cz

Moravský Krumlov 5.-7. 7. Memoriál J. Bran-
če spřežení jednospřeží 1. R. Nesvačil (Zámec-
ká stáj Sv. Ján), dvojspřeží 1. J. Nesvačil
(Zámecká stáj Sv. Ján), čtyřspřeží 1. Z. Jirásek
(JK Robousy).

Brno-Žebětín 13.7. -ZM- 4.+5l. (24) 1. Mikliš -
WELT MAGISTER (Rapotice), děti (6) 1. Macho-
vec - NIKÉ (Rufa V. Němčice), -Z- 1. odd. (27) 1.
Kalová - GYOM 1 (Lyra), 2. odd. (20) 1. Kudláč-
ková - BRITHNY (Roba), -ZL- 1. odd. (28) 1.
Budínová - ZEUS (Moravan Brno), 2. odd. (17) 1.
Rusek - ALF (Pegas Ochoz), -L- (16) 1. Cupák -
ELIS (Sport Pravčice).

Pecínov 19.-21.7. kvalifikace soutěží ZP
všestrannost soutěž nadějí (9) 1. Hatla -
KARLA (Měník), 2. Kornalík - GIN FIZZ (Noki),
3. Březina - ELAN 3 (JK Český Dvůr), ZP (5) 1.
Polák - HAMLET (Kocanda) - dokončili pouze
dva koně, BP (13) 1. Fulinová - JARIN (Poříčí),
2. Kadavý - MONT BLANK (Smrček), 3. Krem-
lová - CORRADO (Pegas Loučany), SP (19) 1.
Veselovský - CHIRGIZ (ČJK), 2. Šedá - CLE-
MENTAIN (JK Ideas), 3. Kornaliková - PEGAS
6 (Noki).

Nebanice 19.-21.7. CAN - 1: J. Exnar, 2. J.
Chaloupka, 3. D. Myška, CAN - 2: 1. M. Jirgala,
2. Z. Murin, 3. V. Korda, CAI - A 1: 1. C. Eken-
berg (SWE), 2. P. Andrzejewski (POL), 3. J. Koz-
lowski (POL).5. - 6. J. Koníř a L. Kurka (ČR), CAI
- A 2: 1. J. Nesvačil (ČR), 2. L. Jirgala (ČR), 3. J.

V Hostouni Nágr
Dlouholeté zkušenosti s pořádáním

„malých“ závodů využila o víkendu 20. -
21. července TJ Hostouň (okr.Domažli-
ce). Poprvé tomuto poměrně malému
oddílu byla přidělena chovatelská pré-
mie pro parkur -ST-. Pořadatelé zvládli
organizaci dvoudenních závodů, na
které se sjelo přes 150 koní, bez pro-
blémů. Nejlépe si na celých závodech
vedl tachovský M. Pěchouček, který
i přes zranění ruky startoval téměř ve
všech soutěžích na třech koních a zís-
kal i tři vítězství. Na samotný vrchol již
ale nedosáhl. Před něho se dostali se
svými koňmi O. Nágr z Mariánských
Lázní a J. Luža z Plzně. Mariánskolá-
zeňský jezdec zde v neděli splni l
známé přijel, viděl, zvítězil. O. Nágr si
odnesl mezi dvacítkou jezdců vítězství
nejen z parkuru -S-, ale nejlepší byl
i z desetičlenného startovního pole pre-
miované soutěže -ST-, kde navíc obsa-
dil i druhé a čtvrté místo.- SIR ANTONY
(Tachov).

Pozvánka do Tlumačova
Svaz chovatelů koní Moravy a Slez-

ska a Zemský hřebčinec Tlumačov
pořádají dne 17. srpna v hřebčinci Tlu-
mačov Moravskoslezskou přehlídku tří-
letých teplokrevných a chladnokrevných
klisen. Zahájení přehlídky v 9.00 hodin.
Všichni chovatelé a příznivci koní jsou
srdečně zváni.

PONY CUP
Ve dnech 2 - 3. srpna se v Herouti-

cích konal nejdůležitější závod pony
sezony ve středních Čechách - PONY
CUP, v jehož rámci se také vyhodnoco-
valo Mistrovství středočeské oblasti
v parkuru a drezúře.

Propozice byly vypsány přesně
podle schématu MČR, jen bez třetích
kol. Zvláště v kategorii pony S se ale
nesešel dostatečný počet účastníků,
a proto se některé soutěže spojovaly
a jely systémem handicap.

Výkonnost a připravenost jezdců
a koní byla v některých případech znač-
ně rozdílná.

Tři z pěti možných vítězství získala
domácí J. Perníčková na LADY a SAY-
ONARA (viz výsledky) i když se v jedné
ze skokových soutěží nevyhnula nepří-
jemnému pádu.

Pořadatelé připravili kvalitní podmín-
ky pro jezdce, koně, jejich doprovod
i diváky. S konáním důležitých závodů
mají velké zkušenosti, v Herouticích je
závodiště kategorie A a každoročně se
zde koná mnoho velkých akcí. Takovou
byla i Cena Ankary pojmenovaná po
nejlepší heroutické klisně, která se
konala 7. srpna. Na výsledky z těchto
závodů si musíme počkat do příště.



JEZDEC, jezdecký čtrnáctidenní zpravodaj. Vydává Vydavatelství CIN, Vladislavova 24, Praha 1, 110 00 tel. 0603 517 242,  02/57 21 26 79,
Fax: 02/8685 5407, E-mail: jezdec@mbox.vol.cz Redakce Cyril Neumann, Ivana Kovaříková. S redakcí spolupracují J. Gebauer -jge-,
Opava, E. Nesňalová -nes-, Brno, M. Barešová -bar-, M. Čištínová -čiš-, J. Souček, Lysá n/Labem, O.Havrlantová, Frenštát p/Radhoštěm.
Te. skup. 14 A/B 6, reg. značka MK ČR 6473. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt Praha č.j. NP 2893/1994 ze dne
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.

Jezdecká škola Mariánské Lázně
● konzultační a výcvikové hodiny drezúrního ježdění (J. Holcbecher)
● připouštění chov. klisen (včetně ustájení před a po porodu) hřebci světových sportovních linií

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

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

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

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

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

Od 1.11. 1999
v prodejně v Třebí-

či prodej veške-
rých jezdeckých potřeb na
splátky.

Nový český katalog jezdec-
kých potřeb firmy Equisport
na požádání zašleme na
dobírku.

Naše zboží můžete
nakupovat také

v internetovém obchodě 
http://www.equi-shop.cz 

http://www.v2000/sedla.cz

Podrobnější informace -
objednávky, na adrese: 

EQUISPORT 
Žižkova 505, Třebíč 674 01

Tel./fax: 0618-84 04 27, 

e-mail: equisport@atlas.cz, 
equisport@volny.cz

http://:www.equisport.cz

EEEEQQQQUUUUIIIISSSSPPPPOOOORRRRTTTT    ----     DDDDooookkkkuuuullll iiii lllloooovvvváááá
Velkoobchod s jezdeckými potřebami

Sokolí 23, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 0618-820 577  mobil. tel.: 0602-723325

-zásobuje prodejny a prodejce nejširším sortimentem veškerých potřeb pro
koně a jezdce v České republice

Katalog a ceníky prodejcům na požádání zašleme, u nových prodejců uvítáme
osobní nebo alespon telefonický kontakt

Sedla CTD – španělský Stübben opět na našem trhu
– kompletní řada za velmi výhodných cen

skoková sedla – hluboká, kontaktní, speciály, všestranná i drezúrní sedla

Špičková jezdecká výstroj od švýcarské firmy STÜBEN - celoživotní záruka na kvalitu
Stübben nerez program - udidla, třmeny, ostruhy, vysoká kvalita z nerezavějící ušlechtilé oceli za výhodné ceny

Žádejte naše zboží u svých prodejců Rádi zodpovíme veškeré Vaše telefonické i písemné dotazy
Maloobchodní prodej - Equisport-Studenec, Žižkova 505, 674 01 Třebíč - Tel.: 0618/840 427, fax: 0618/26 128

f irma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všech-

ny druhy vozíků možnost leasingu

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 08 PlzeÀ

Tel./fax: 019/745 19 14

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

Kohout (ČR), CAI - A 4: 1. V. T. Knodl (SRN), 2.
Z. Jirásek (ČR), 3. T. Barták st. (ČR).

Plzeň - Bory 20.-21. 7. Letní drezurní závody -
L 1- děti (3) 1. Habásková - ROUBÍČEK (Dubeč),
koně max 2. rokem (3) 1. Pelikánová - FLORES-
TA (Kocourov), -JU 97- (6) 1. Walinger - PICAS-
SO (Tursko), -L 5- (10) 1. Pelikánová - FLORES-
TA (Kocourov), -L 6- (5) 1. Jirsová - CORADO
(Jirsová), -Kür S- (4) 1. Walinger - PICASSO
(Tursko), -L 5- (10) 1. Pelikánová - SAMANTA
(Kocourov), -JU 97- (6) 1. Ronisová - GHANDI
(Cís. Ostrov), St. Georg (5) 1. Vobořilová -
SIMON (Přední Kopanina), -L 6- (4) 1. Mixtajová
- GWENDA (Troja Praha), -IM I- (7) 1. Vobořilová
- SIMON (Přední Kopanina), 2. Hyťhová - VIKING
(Šťáhlavy), 3. Komenda - NADĚJE (Caballo).

Hostouň 20.-21.7. -Z- koně 1.rokem (24) 1.
Kůst - BOLERO (Domažlice), -Z- (43) 1. Pěchou-
ček - FRANKIE BOY (Tachov), -ZL + L- (42) 1.
Pěchouček - LUCKY (Agro Svržno), 2. Kohoutek -
EXDON (Hostouň), 3. Jindrová - HERIET ESENT
(Spálené Poříčí), -ZL- (29) 1. Pěchouček - NIKO-
LA (Tachov), -L- (22) 1. Kolmanová - SIR ANTO-
NY (Tachov), 2. Roubalová - ŠERRY (Roubal
Plzeň), 3. Rédl st. - PUSCHKIN (Bernartice), -S-
(20), 1. Nágr - PICADOR (Mar. Lázně), 2. Lahod-
ná - LADY (Děpoltovice), 3. Rédl st. - PUSCHKIN
(Bernartice), -ST- (10) 1. Ondřej Nágr - ATLAS, 2.
Nágr - PICADOR (Mar. Lázně), 3. Luža - ELEN
(JK Plzeň), 4. Nágr - ACROS (Mar. Lázně), 5.
Pěchouček - SIR ANTONY (Tachov).Ostrava 20.-
21. 7. Oblastní mistrovství ve skoku juniorů a mla-
dých jezdců Severní Moravy a Slezska - přátelské
soutěže -ZL- 1. odd. (16) 1. Kopišová - BALET
(Frenštát), 2. odd. (17) 1. Durčáková - LOPEZ 18
(Beskyd Dobrá), -ZL- (35) 1. Kubrický - EURIPI-
DUS FIDES AGRO (JK Amigo), -L- (33) 1. Kubric-
ký - GIJOM FIDES AGRO (JK Amigo), 2. Zwinger
- TUDOR (Opava Kat.), 3. Kubrický - UGANDA
(JK Amigo), -S- (18) 1. Višinková - PARAWELA
(Prosper Horse Ranch), 2. Kincl - PAVIÁN (JK
Gladiš), 3. Zwinger - TUDOR (Opava Kat.), mist-
rovské soutěže jun. 14-16 let -L+L- (20) 1. Kincl -
AC ATOM (Horymas Horní Město), 2. Hruška -
JODID OIL TEAM (Opava Kat.), 3. Vavříková -
VELVET 2 (Stáj Vavřík), jun. 17-18 let -L+S- (6)
1. Hentšel - REZNAK (Baník), 2. Hrůzek - DEX-
TER (F-M), 3. Klus - ASCOTIC EGLO (Stáj New-
port), ml. jezdci -L+S- (6) 1. Bajnar - LADA
(Baník), 2. Konvička - DUEL 1 (Nákelný), 3. Baj-
nar - GOLD RIVER (Baník), družstva -ZL+L- 1.
Frýdek Místek 1, 2. Baník Ostrava, 3. Frýdek Mís-
tek, KMK zahajovací soutěže -Z- (23) 1. Hentšel -
LOTAR (Baník), -L- (14) 1. Olšák - LE PATRON
(Mustang), 2. Bajnar - CYRIL (Baník), 3. Bajnar -
MGT HILTON (MGT), -L- (13) 1. Ludvík - KAMPA
(Velká Polom), 2. Eim - OSCAR (Tlumačov), 3.
Žíla - EVERDEN (Mustang), KMK 4l. -ZL- (22) 1.
LIGORETTO - Olšák (Mustang), 2. SYNAY - Skři-
van, 3. RANDY 1 - Skřivan (Manon), 5l. -L- (14) 1.
MGT HILTON - Bajnar (MGT), 2. PUERTO RICO
- Eim (Tlumačov), 3. LE PATRON - Olšák
(Mustang), 6l. -S- (13) 1. OSCAR - Eim (Tluma-
čov), 2. CALANTHANO - Žíla, 3. EVERDEN - Žíla
(Mustang).

Slavkov u Brna 21.7. -ZM- děti (15) 1. Erbe-
ková - PRETTY (MJS), -ZM- ml. koně (21) 1.
Kuřítková - TENESSEE (JK SKP Kometa Brno), -
Z- 1. odd. (36) 1. Vančura - RISIKO ( Pegas
Intern.Ochoz), 2. odd. (35) 1. Bodlák - ARTEMIO
(JK SKP Zlín), -ZL- (59) 1. Vilímková - GRAFIKA
(JK Viki), -L- (29) 1. Kuřítková - MAJOR-1 (JK
SKP Kometa Brno).

Humpolec 26.-27.7. CCI** všestrannost -ZL-
(27) 1. Knopová - KLIP (JK Amir), CIC* (14) 1.
Kikinger - WOLFIER (AUT)..5. Vrtek L. - BEAU-
TY/ČERNÝ (CZE), CCI** (10) 1. Vereš - PAME-
LA (CZE, 2. Farina - BALLYCONEELY (ITA), 3.
Nettstein - CUP DU TREMBLAY (SUI), CCI**-
MČR sen. (10) 1. Vereš - PAMELA (SOU H. Heř-
manice), 2. Dvořáková - VADAMA (Cavalier
Rynárec), 3. Tumpachová - INCHAGREINE
(Valér Radonice).

Brno Veveří 27.7. dvoufáz. sk. 100/110 (39)
1. Kupsa - AZAT (ZD Bořitov), -ZL- (44) 1. Toth -
BON JOUR (JK Nesyt), dvoufáz. sk. 120/130
(32) 1. Skřivan - RYTMA (Manon Orling), -S- (14)
1. Aberl - ATILA (JK Aberl), 2. Hejduková - LABE
JEFF LB TEC (Manon Orling), 3. Kuřítková -
MAJOR-1 (JK SKP Kometa Brno).

Mažice 27.-28.7. -ZM- 4l. (21) 1. Holíková -
CARRETA (Zbožnice), děti (12) 1. Průša - HER-
BERT (Chadeva), -Z- 1. odd. (36) 1. Benešová -
GOODY (Kavalo Tábor), 2. odd. (46) 1. Hájková -
VARINA (Kavalo Tábor), -ZL- (53) 1. Matušková -
SALOME (Pechova Farma), -ZL- (37) 1. Půlpán -
ATHLETTO (Remark Poříčí), -L- (44) 1. Papou-
šek J. - KENNY (Srnín), 2. Svobodová - OTELLO
(Svobodová), 3. Hruška - ASKA WINTERWIND
(Hruška), -S- (18) 1. Rosecká - ETOS (Bechyně),
2. Papoušek K. - MED, 3. Papoušek K. - ALF
HRADIŠTĚ (JO Srnín).

Hradec n.M. 27.-28. 7. Oblastní mistrovství
ve skoku seniorů Severní Moravy a Slezska +
Cena Hradec n.M. zahajovací stupň. obt. do
110 cm (29) 1. Zwinger - DONA Z (Opava Kat.),
stupň. obt. do 120 cm (21) 1. Šoupal - LAGU-
NA M.P. (1. ŠPZ), mistrovské soutěže ženy -
L+S- (12) 1. Hrušková - FLÍČEK AGROMAR-
KET H+B (Opava Kat.), 2. Špalková - CHIME-
NA (Špalková - Oxer), 3. Holá - CASIN -
GARANCE (Casin Svinov), muži -S+ST- (15) 1.
Humplík - MANDY OIL TEAM (Opava Kat.), 2.
Žíla - FARADAY (Mustang), 3. Zuvač - CIVIC
(Steally Vítková), družstva (5) 1. Opava Kate-
řinky, 2. F-M, 3. okres Opava, Cena Hradce
n.M. -ST- (15) 1. Humplík - MANDY OIL TEAM
(Opava Kat.), 2. Žíla - FARADAY (Mustang), 3.
Hruška - CALETA AUTO SITTA (Opava Kat.),
ostat. soutěže -L- (41) 1. Vančura - SLAVÍN -
(Pegas International), 2. Šoupal - LAGUNA
M.P. (1. ŠPZ), 3. Kubrický - GIJOM FIDES
AGRO (Amigo Sedlnice), -S- (30) 1. Holá -
CASIN - GARANCE (Casin Svinov), 2. Špalko-
vá - CHIMENA (Špalková - Oxer), 3. Humplík -
GROM (Opava Kat.).

Mikulov 28.7. drezura -Z 1- (6) 1. Páralová -
ZORIN (JK Eliot Brno), -Z 3- (12) 1. Holubářová -
DERRICK (JSC Slavkov u Brna), -L 1- (10) 1.

Honková - FANTA (Pam Vlčovice), -L 4- (6) 1.
Leiterová - GAlVORA (TJ Pegas), -JU 97- (10) 1.
Skripová - FATIMA (JK Skrip), 2. Kružíková -
PRINT (JK Certa Brno), 3. Honková - IBRAHIM
(JK Skarolková).

Karlovy Vary 2.-4. 8. Mistrovství ČR
skoky + drezura junioři a mladí jezdci zaha-
jovací soutěže skok -L- jun. A+B 1. odd. (17)
1. Krajníková - ZAIRA 2 (Accom Praha), Chu-
dáčková - TELYWAR (Equus Hořovice), 3.
Tomková - LOZÁN (Baník), 2. odd. (16) 1.
Pejosová - SAMURAJ (Krakonoš Trutnov), 2.
Kincl - AMARCORD GLADIŠ (Horymas Horní
Město), 3. Bieliková - EXCALIBUR 3 (Krupka),
3. odd. (16) 1. Novotný - COUNTDOWN
(Golem), 2. Straka - MORAVA (Němčovice), 3.
Zahrádka - TRENING (Faunus), mladí jezdci
(11) 1. Šafrata - CORADO (Louňovice), 2. Baj-
nar - MGT DIAS, 3. Bajnar - GOLD RIVER
(Baník), drezura -JU 97- (10) 1. Půlpánová -
ONDRÁŠ, 2. Půlpánová - AVALON Z-T
(Equus Kinský), 3. Ronisová - GHANDI (JS
Cís. ostrov), -YU 98- (4) 1. Sigismondi - EXCA-
LIBUR (JK Samson), mistrovské soutěže
drezura junioři -JD 97+JJ 97- (16) 1. Půlpáno-
vá - ONDRÁŠ (Equus Kinský), 2. Walinger -
PICASSO (Tursko), 3. Půlpánová - AVALON
Z-T (Equus Kinský), ml. jezdci -YD 98+YJ 98-
(9) 1. Sigismondi - EXCALIBUR (Samson), 2.
Škardová - PEREBOR, 3. Škardová - KAMILA
(Havl. Brod), skoky junioři 14-16 let -L+L+S-
(32) 1. Kincl - AMARCORD GLADIŠ (Horymas
Horní Město), 2. Krajníková - DEKLINÁTOR
(Accom Praha), 3. Chudáčková - TOP GUN
(Equus Hořovice), junioři 17-18 let -L+S+S-
(16) 1. Poláchová - FANY (ZOO Chomutov), 2.
Bardonová - ETNA 1 (Bardonová), 3. Zahrád-
ka - BERRIS (Faunus), ml. jezdci 16-21 let -
S+S+ST- (10) 1. Papoušek - GEMINI T (JO
Srnín), 2. Balcarová - PRADAR (ČJK), 3. Baj-
nar - MGT DIAS (Baník).

Heroutice 2.-3. 8. Pony Cup drezura děti 8 -
12 let, pony S + A 1. Perníčková - LADY 14 (JK
Heroutice), 2. Pažoudková - GOFREN (JS Alfa
Bakov), 3. Šašková - LOTYNKA (TJJ Betty Čer-
nuc), děti 8 - 12 let, pony B 1. Bačkovská, -
BANDY (JK Všemily), 2. Krčmářová - LUCIE 1
(Fapaso Vysoká Libeň), 3. ex equo Pažoudková -
MON CHERRY (JS Alfa Bakov), Perníčková -
SAYONARA (JK Heroutice), skoky děti 8 - 12 let,
pony S + A 1. Perníčková - LADY 14, 2. Heřmán-
ková - DANDY 1 (obě JK Heroutice), 3. Krátká -
SINDA (JK Mělník), děti 8 - 12 let, pony B 1. Per-
níčková- SAYONARA (JK Heroutice), 2. Krčmá-
řová - LUCIE 1 (Fapaso Vysoká Libeň), děti 13 -
16 let, pony B 1. Lipovská - MAX (JK Heroutice),
2. Kraicová K. - SABINA 3 (JK Mělník), 3. Zítková
- SHAGIRA (Stáj Opatrný Hořovice).

Stará Boleslav 3.8. stupň. obt. do 130 +
žolík (60) 1. Pecháček - VENEUR (Pecháček), 2.
Navrátil - GRANT∞S (Vondráček - Albertovec), 3.
Drahota - JAZA (Hořovice), Dublet Cup -ST- (33)
1. Pecháček - VENEUR (Pecháček), 2. Roubalo-
vá - CAPTAIN (Roubal), 3. Zelinková - CANTUS-
T (Tarpan), 4. Opatrná - LIPAN (Hořovice), 5.
Jandourek - OTEY (St.Boleslav), volba př. do
130 + žolík (27) 1. Zelinková - LA MANCHE (Tar-
pan).

Hradec n. M. 4.8. Hradecké skokové Derby
Derby do 110cm (12) 1. Dorňák - FLY LADY
(JK Podlesí), 2. Krejčí - FERMONA (Velká
Polom), 3. Kalíšek - TIFANY 1 (Hermelín klub),
Hradecké skokové derby do 120 cm (8) 1.
Janebová - HARFA (Zubří), 2. Holý - LIBERO
AMANDA (Čeladná), 3. Kalíšek - TIFANY 1
(Hermelín klub), pony ZPS (2) 1. Vala - KRY-
ŠTOF (Spolfinn Bruntál), ZPA (8) 1. Tkáč -
MARKÝZA 3 (Trojanovice), ZPB (4) 1. Vernero-
vá - ARTUR 4 (Trojanovice), ZLPS (2) 1. Vala -
KRYŠTOF (Spolfinn Bruntál), ZLPA (7) 1.
Špačková - ARTEX 5 (Javorník), ZLPB (4) 1.
Tkáč - AURA (Trojanovice).


