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PROSTĚJOV

I když nápad uspořádat seriál skokových sou-
těží s názvem Český skokový pohár s finálem
čtyř jezdců ve stylu světového skokového šam-
pionátu se střídáním koní předložila na sklonku
roku 2001 jezdecké veřejnosti skoková komise,
tento nápad se zrodil v hlavě J. Skřivana. Prav-
da je, že ve skokové komisi padl na úrodnou
půdu. Velmi brzy se specifikovala pravidla
a následně se bez větších problémů našlo prv-
ních deset pořadatelů kvalifikačních kol (-ST-).

Z hlediska odborné, ale především méně
odborné veřejnosti se tak mohl letos poprvé
sestavovat průběžný žebříček jezdců, který
alespoň částečně objektivně vyjadřoval jasné
pořadí jezdců ve vzájemné soutěži. Většina
zúčastněných pořadatelů pak dobře zhodnotila
skutečnost, že informace o závodech mohla
obsahovat nejen fakt, že se v rámci těch kte-
rých závodů koná kolo Českého skokového
poháru, ale současně přinést i průběžné pořadí
soutěže. Vrcholem pak pochopitelně bylo finále
nejlepších čtyř. To bylo zajímavé pro aktéry jak
sportovně tak finančně (100 000,- Kč), divákům
pak přineslo jednoznačné lákadlo. Vždyť střídá-
ní koní zde ještě nebylo.

Poprvé v Opavě
První finále bylo svěřeno jednomu z nejpro-

věřenějších pořadatelů v Opavě Kateřinkách.

Nejlepší jezdci a koně se sem sjeli ve dnech
4.-6. října. Finále bylo stanoveno na neděli
6. října a předcházel mu nejen tradiční Memori-
ál Ericha Režnara (-ST-), ale i poslední kvalifi-
kační kolo Českého skokového poháru. To bylo
na programu v sobotu.

K závěrečnému boji se do Opavy dostavilo
23 dvojic.Na účast ve finále mohlo pomýšlet tak
prvních osm jezdců. Mezi tuto „elitu“ patřili před
posledním kolem A. Opatrný, J. Hruška, J. Kub-
rický, Z. Žíla a J. Jindra, K. Lamich, V. Tretera
a R. Drahota.

Opavským kolem prošla bez chyby pouhá
trojice uchazečů o finále. Vedle Z. Žíly na
GRAF CZECH (Mustang) a čerstvého repre-
zentanta D. Fialky - ALOUBÉ A (Supreme),
navázal na své velmi dobré podzimní výkony
i M. Vítek na LORD (Bradáčův Dvůr). V tomto
pořadí skončila trojice i v rozeskakování. M.
Vítek tak získal letos nejvíce bodů do Poháru
a to mu pomohlo ke konečnému 15. místu. D.
Fialka ohlásil do soutěže svého druhého koně
QUINTET a tak mu druhé místo k postupu do
finále nepomohlo. Naopak vítězný Z. Žíla si
svoji pozici v nejlepší čtveřici výrazně upevnil.
Konečné pořadí pro nedělní finále bylo tedy A.
Opatrný, J. Hruška, Z. Žíla a J. Kubrický. Smut-
ný mohl být J. Jindra, kterému k postupu chy-
běl jediný bod.

Morava versus
Čechy

V sobotu večer se
však ještě více než na
finále těšil i přítomní
aktéři na kluziště. Již
počtvrté uspořádali
pořadatelé společenský
večer na zimním stadio-
ně a standardní zábavě
předcházelo nejen
veřejné bruslení, ale
také hokejový zápas
Morava versus Čechy.
Jeho řízení se ujal vítěz
nedávného Vereran
Cup Z. Babor. Oba
týmy bojovaly velmi
odhodlaně a nakonec
došlo i na trestná stříle-
ní. Konečný nerozhod-
ný výsledek 7:7 uspo-
kojil všechny přítomné
a poklonu hokejovému
umění jezdců vyjádřil
i správce hokejového
stadionu.

Memoriál ve stínu
Nedělní Memoriál E. Režnara se tak přeci jen

ocitl poněkud ve stínu blížícího se finále. Přesto
byla soutěž pěkná a v chladné a i mírně deštivé
neděli viděly zaplněné opavské tribuny rozeska-
kování čtyř dvojic. Nakonec se na prvých dvou
místech umístil A. Opatrný (foto). Ten zvítězil
v sedle LAND SANO ze stáje Supreme, které již
v sobotu získal vítězství v -S-. Druhý byl
s CRAZY LOVE a na třetím místě skončil Z. Žíla
na GRAF CZECH (Mustang). Posledním z roze-
skakujících byl V. Tretera na LUSSI (Tretera).
A pak již bylo na řadě finále.

Opatrný na trůnu
O tom jak je obtížné zvolit kurs takového

netradičního finále se přesvědčili především jeho
autoři, stavitelé J. Hruška a P. Hudeček. Vyba-
lancovat obtížnost se skutečností, že koně
půjdou kurs čtyřikrát, tak aby chyby byly, ale ne
žádné zásadní problémy, je rozhodně stavitel-
ským oříškem. To že se to oběma našim odbor-
níkům podařilo mělo na úspěchu prvého finále
zásadní podíl. K prvému kolu nastoupili jezdci na
svých koních. A. Opatrný s CLASSIC LADY,
Z. Žíla na GOMERA, J. Hruška s LERY AUTO
SITTA a J. Kubrický s AUTONOM FIDES AGRO.

V prvním kole udělal chybu jen J. Hruška.
Druhé znamenalo 8 bodů pro J. Kubrického
v sedle CLASSIC LADY. V třetím chyboval opět
J. Kubrický s GOMEROU a v podstatě již byl ze
hry. V posledním kole přidal další chybu
J. Hruška na GOMERA a bylo rozhodnuto.
První dva jezdci A. Opatrný a Z. Žíla zvládli
čtveřici kursů bez chyb a o vítězi rozhodl součet
časů. Zde prokázal své chladnokrevné mistrov-
ství A. Opatrný, který j iž od prvního kola
s časem počítal a v konečném součtu předjel
Z. Žílu o téměř 12 vteřin. Třetí J. Hruška inkaso-
val 8 bodů a čtvrtý J. Kubrický 24. Zajímavostí
bylo, že každý z jezdců na otázku, který z koní
mu nejvíce vyhovoval, uvedl jiného koně.
A. Opatrný GOMERU (i když nejprve řekl jméno
svého koně), Z. Žíla byl nejspokojenější
s AUTONOM FIDES AGRO, J. Hruška by si
vybral CLASSIC LADY a J. Kubrický LERY
AUTO SITTA.

Finále prvního ročníku Českého skokového
poháru tak skončilo bezesporu úspěšně a doklá-
dá to nejen divácká spokojenost, ale i spokoje-
nost všech aktérů. Na oficielní rozbor prvého
ročníku a plány skokové komise pro ročník 2003
si musíme počkat až na první listopadové setká-
ní skokové komise. První záměry nám však
manažer komise Z. Goščík přeci jen prozradil.
Komisi navrhne, aby se Český skokový pohár
2003 jezdil podle mezinárodních pravidel.
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Od čtvrtku 3. října do neděle 6. října se sou-
těžilo o dětské tituly na pony. Pořadatelem dal-
šího národního šampionátu byl Hradecký jez-
decký klub. I když se to mnohým mohlo ze
začátku českého pony hnutí zdát nepravděpo-
dobné, jezdecký sport pony se ujal na našich
kolbištích s neuvěřitelnou rasancí. Dá se říci, že
zájem o dětské soutěžení na malých koních
vyvrcholil v ČR právě letošním hradeckým šam-
pionátem. K bojům o deset sad medailí se do
Hradce dostavilo 93! pony.

Pro sportuchtivé dětské zájemce byly vedle
zahajovacích skokových i drezurních soutěží
připraveny mistrovské soutěže ve standardním
modelu tzn. drezurní dvoukolové a skokové tří-
kolové. Zatímco skoková skupina se s obtížností
vyrovnala dobře, přítomní drezurní odborníci
konstatovali, že zvolená obtížnost drezurních
úloh byla v mnoha případech nad možnosti sou-
časných dětských dvojic. To jen dokládá, že
zatímco jezdecký zájem převýšil všechna oče-
kávání, legislativní a organizační práce v komisi
pro sport pony má stále ještě velmi mnoho
rezerv. Dokládá to nejen skutečnost, že komise
pracuje jaksi na dálku a v letošním roce se
sešla právě až v Hradci v podstatě poprvé, ale
i nakonec organizace šampionátu si vysloužila
jistou kritiku.

Deset sad medailí
Určitou pořadatelskou nevýhodou je značné

množství kategorií. V ČR momentálně soutěží
na pony dvě věkové kategorie jezdců. Mladší
děti od 8 do 12 let na pony kategorie S (do 115
cm), A (130) a B (148) a starší děti (13-15 let)
na pony A a B. Tzn. že i Hradci byly mistrovské
soutěže vypsány pro pět kategorií ve skoku
a pět v drezúře. I když to pro pořadatele určitá
komplikace je, i tak si floty pro nejlepší jezdce
zasloužily potisk, který by připomínal, kde jej
malý sportovec získal.

Skokovými mistry ČR roku 2002 se stali
v kategorii 13-16 let pony B J. Juricová - LORI-
NO (Pegas Děpoltovice) a s pony A V. Doleže-
lová - BENTO 3 (Krakonoš Trutnov). Mezi mlad-

K. Mestenhauserová zvítězila v MČR pony
v Hradci Králové v kategorii dětí do 12 let jak
v drezuře tak ve skákání a o týden později byla
mezi dětmi druhá v drezurním FEI World Chal-
lenge v Kolesách.

M. Vítek a LORD (Bradáčův Dvůr) mají velmi
dobrý podzim a své dobré výkony korunovali
třetím místem v závěrečném kole Českého sko-
kového poháru v Opavě

Opatrný
do Klagenfurtu

Poslední jezdecké závody na otevřeném kol-
bišti v Hořovicích se konaly ve dnech 12.-13.
října. Skoro již při zimním počasí, se sešla velmi
bohatá startovní pole, se silnou konkurencí.
Vyvrcholením byly dvě soutěže -S- a neděli pak
i -ST-. Pořadatelé počítali i se zájmem soutěží-
cích o Velkou pardubickou a tak mezi poslední-
mi soutěžemi byla hodinová přestávka k jejímu
sledování.

Závody patřily podle očekávání především
hořovickým v čele pochopitelně s A. Opatrným.
Ten zvítězil v pěti se sedmi soutěží, pochopitel-
ně včetně těch nejtěžších. V obou -S- byl první
s COLOMAN. Partnery mu dělala nejen sestra
Jitka, ale i oba bratři Papouškové a J. Jindra,
kteří se dělili o místa za ním. V -ST- se z 21
startujících rozeskakovalo devět dvojic. A. Opa-
trný byl nejrychlejší s koňmi SILVIO a CRAZY
LOVE a obsadil prvá dvě místa. Následoval J.
Jindra na ATOM SCHNEIDER (JS Sp. Poříčí)
opět před A. Opatrným tentokrát na CARLSON
a J. Papouškem na AMICUS K z JO Srnín.

Náš nejlepší skokový jezdec nyní plánuje
zahraniční start na CSI-B ve dnech 1.-3. listopa-
du v rakouském Klagenfurtu.

Ve dnech 10.-13. října se konalo poslední
letošní CSIO a pořadatelem byly Atény. Za ČR
se k soutěžím v řecké metropoli vypravil
M. Matějka s koňmi KAŠMIR a EFKUSWEG ze
ZOO Chomutov. Ten putoval na jih Evropy
rovnou ze Záhřebu, kde ve Velké ceně stanul
na příčce nejvyšší. Po návratu jsme M. Matějku
požádali o informace nejen z Atén, ale dodateč-
ně i o vítězné záhřebské dojmy: „Celý zájezd
byl velmi náročný a poněkud hekticky již i začal.
Při přejezdu hranic v Dolním Dvořišti jsme zjistili
nesrovnalosti v dokladech zapůjčeného auta ze
Všemil a museli jsme se vrátit. Již to vypadalo,
že do Chorvatska a následně i Řecka vůbec
neodjedeme. Naštěstí díky obětavosti majitele
všemilského střediska p.Martince bylo během
krátké doby auto vyměněno a my jsme mohli
následné dopoledne přeci jen odejet. Zde chci
poděkovat i p. Horvátovi z Velešína, který nám
přes noc vyklidil místo ve stájích a nechal naše
koně přenocovat. K záhřebskému vítězství
mohu jen dodat, že parkur byl skutečně na
mírách, ale ve prospěch KAŠMÍRA zahrálo
velké kolbiště. KAŠMÍROVI vyhovuje když
může cválat.

Po vítězství v Záhřebu jsme v neděli v 19.00
hodin koně naložili a v pondělí v 15.00 jsme byli
v italské Ankoně odkud v 17.00 hodin odjížděla
loď do Řecka. Stihli jsme to tedy jen tak tak. Do
Řecka jsme dorazili v úterý odpoledne a ve
22.00 hodin jsme byli ve stájích v Aténách. Ve
středu pak měl KAŠMIR i EFKUSWEG konečně
volno. Naštěstí tentokrát nebylo v Řecku takové
horko. Po celou dobu bylo polojasno a dokonce
i pršelo.

Do Atén dorazila tentokrát velmi silná konku-
rence. Výborné týmy přivezli především Britové
a Irové. Celkem bylo na CSIO 16 národů a 11
z nich s kompletním družstvem. V Poháru náro-
dů však nakonec zvítězilo Německo před Švý-
carskem a Velkou Británií.

Moje koně zahájili ve čtvrtek. EFKUSWEG
startoval v soutěži do 140 cm a KAŠMIR do 150
cm a oba shodně jedenkrát shodili. KAŠMIR
pak startoval až v neděli ve Velké ceně.

EFKUSWEG pak v pátek startoval v soutěži

CSIO Atény

Pony v Hradci Králové
šími jezdci to byla s pony B K. Mestenhausero-
vá na COLIN (JK Mělník), s pony A J. Perníčko-
vá - LADY 14 (JK Heroutice) a s pony S
Z. Miková - AJKA (JS Hochman).

V drezuře byly mezi staršími dětmi nejlépe
hodnoceny mezi pony B V. Krausová na WIC-
KED BUBBL.B. (ČJK Karlovy Vary) a na pony
A J. Jirsová - BRIT 3 (J. Jirsová), mezi dětmi do
12 let s pony B pak opět K. Mestenhauserová
tentokrát na GÁRKA (JK Mělník), mezi pony
A S. Rašková - GILFACH HAPPY (JK Ho)
a s pony S J. Vala - KRYŠTOF (Spolfinn Brun-
tál).

Pony festival na závěr
V každém případě na mnoha faktorech lze

dokumentovat zájem o dětský sport na pony.
Vedle početné účasti zaznamenali pony přízniv-
ci letos výrazný nárůst pony akcí po celé ČR.
Příkladem může být seriál čtyř Pony festivalů,
který vyvrcholí finálovým setkáním 25.-28. října
ve Všemilech. Kdo máte zájem o pony sport
a ještě jste v průběhu sezóny nenašli čas, pořa-
datelé vás zvou ke sledování čtyřdenního pony
svátku naplněného sportem, který letošní
úspěšnou pony sezónu uzavře.

Potěšitelný je i zájem současných profijezdců
jejichž ratolesti již dospívají soutěžnímu věku
a tak byl vidět v Hradci i M. Šoupal a P. Doležal,
kteří oželeli i finále Českého skokového poháru
v Opavě. Výrazně se v průběhu roku zlepšila
i ústroj jezdců a jejich sportovní vystupování.

do 140cm a absolvoval opět s chybou. V sobotu
pak nastoupil v padesátce startujících v druhé
největší soutěži závodů v Ceně Atén (150). Jed-
nalo se o velmi obtížný parkur, možná těžší než
Velká cena. EFKUSWEG se s obtížností vyrov-
nal velmi dobře a s výsledkem 4 body jsme
skončili na 13. místě. Nakonec své působení
v Aténách zakončil ještě jednou těžkou soutěží
v neděli a opět byl výsledek 4 tr. body.

Velká cena se v Aténách jela netradičně za
deště. Nám nevyšel závěr parkuru, který končil
dvojskokem, kolmým skokem a trojskokem.
KAŠMIR udělal chybu na dvojskoku a následně
i na kolmáku a i když závěrečný trojskok byl již
opět v pořádku 9 bodů bylo na umístění mnoho.
Celkově devět dvojic se probojovalo do roze-
skakování. Tři z nich absolvovaly i zde s nulou
a vítězství si odnesl P. Smith před D. Lampard
z Velké Británie a Italem W. Lozzim. Z Atén
jsme odjeli v pondělí ráno a doma jsme byli po
třídenním putování ve čtvrtek ráno.“



ZPRÁVYZE ZAHRANIČÍ

-3-

FEI World Challenge Kolesa 2002
Již po šesté se v ČR ve dnech 12.-13. října

konala drezurní soutěž s následným treninkem
a metodickou rozpravou, která má název FEI
World Challenge.

Účelem seriálu je objektivně posoudit úroveň
drezurní práce v jednotlivých zemích a dokázat
provést jistá porovnání. Současně nabízí FEI
World Challenge i trenérské zkušenosti zahra-
ničních odborníků, kteří soutěže rozhodují
a s vybranými 16 jezdci následný den pracují
(každý 30 min). Země zařazené do tohoto pro-
jektu jsou rozděleny do skupin a dvojice mezi-
národních rozhodčích postupně pracuje ve
všech státech skupiny a tím je v rámci skupiny
zajištěna objektivnost. ČR se letos ocitla ve
skupině s pobaltskými státy. Stejně jako vloni
soutěž v Kolesách naši skupinu zakončovala.
Posoudit naši drezurní skutečnost se do Koles
dostavili Němec Götz Weber-Stephan a Holan-
ďan Eduard de Wolff van Westerrode. Holand-
ský rozhodčí je u nás již znám, protože byl
v rozhodčím sboru při letošním brněnském CDI.

Při dvoudenní FEI World Challenge patří prvý
den soutěži, druhý pak trenérské práci. Jezdci
soutěží ve třech kategoriích - St. Georg, FEI
Advanced, FEI test dětí. Obtížnost FEI Advan-
ced je na úrovni -S- a úloha, i když je vypsána
specielně pro tento závod, je zcela totožná
s mezinárodní úlohou -JD-. Naopak děti mají
úlohu zcela specielní a z hlediska našeho
národní pojetí je její obtížnost mezi nejtěžší -Z-
a nejlehčí -L-.

Za ČR se soutěže St. Georg zúčastnilo sedm
dvojic, úrovně FEI Advanced dvanáct dvojic
a v dětské kategorii startovalo šest jezdců. Ti
nejmladší byli vybráni po týdenním drezurním
soustředění centra mládeže, které FEI Testu
v Kolesách předcházelo.

Jak jsme dopadli zatím nevíme
V jednotlivých kategoriích si ve velmi chladné

podzimní sobotě nejlépe vedli R. Carva - ARIE
(St. Georg) - foto vpravo - a Š. Koblížková -
BLACORO (Challenge) ze stáje JK Hlinovská
Praha, v soutěži dětí byla nejlépe hodnocena
J. Jirsová - CORADO - foto dole - (Jirsová
Novosedly).

Po této první zkušenosti s našimi jezdci jsme
se obou zahraničních rozhodčí zeptali jak se jim
česká úroveň líbila, a jak dopadáme ve srovnání
s pobaltskými státy. I když odpovídali oba muži
současně, přeci jen celému rozhovoru domino-
val Götz Weber-Stephan : „Pochopitelně
nejsme schopni posoudit jednotlivé výkony
jezdců a s tím považuji za chybné, že zde
nejsou k dispozici výsledky z kol v Pobaltí.
Pokud vím, tak má každý pořadatel povinnost
ihned po soutěži zaslat výsledky nejen na FEI,
ale i na národní federace skupiny a tak by zde
již měly výsledky z Litvy a Lotyšska být. Soutě-
že v Estonsku byly letos z organizačních důvo-
dů odvolány. Pokud se teď ihned cca 30 minut
po skončení soutěží mám vyjádřit ke srovnání
úrovní myslím, že v průměru byly výkony v Litvě
a Lotyšsku lepší. První dojem je, že vaše dvoji-
ce mají velké chyby v základním jezdeckém
vzdělání. To však není jen váš problém. S tímto
se potýkají jezdci na celém světě i v zemích
z výrazně většími jezdeckými tradicemi. Právě
proto je organizována soutěž jako tato, která by
měla pomoci situaci zlepšit.“

Na tuto odpověď navázala další diskuse. Ta
se zabývala otázkou zda při FEI World Dressa-
ge Challenge není již důraz kladen více na sou-
těž, než na samotnou treninkovou část. K tomu
Götz Weber-Stephan řekl: „Myslím, že od
počátku byl Challenge Cup organizován jako
soutěž. Klinika je zde navíc. Soutěž je však
nezbytná pro stanovení diagnozy. Soutěž pak
nabídne srovnání, umožní komunikaci se zahra-
ničím, nabídne nové podněty. Pochopitelně
nemůže suplovat koncepční domácí práci, ale
v tomto pojetí je více než jen normální standard-

ní soutěží. V každém případě je však soutěží
srovnatelnou s jinými soutěžními seriály jako je
Samsung Cup či World Cup.“

V zahraničním srovnání
pokračujeme

Zajímal nás i názor manažera drezurní komise
Z. Beneše nejen na samotný FEI World Dressa-
ge Challenge, ale i na první letošní soustředění
centra mládeže: „Letošní první setkání v centru
mládeže bylo do jisté míry seznamovací, protože
z centra odešli 18ti letí a naopak počty byly dopl-
něny novými dětmi. Celkem bylo v Kolesách
15 jezdců s 22 koňmi. I když jsme jejich výkon-
nost znali z drezurních soutěží, bylo první sou-
středění. zaměřeno především na zjištění jejich
jezdecké úrovně. Pochopitelně jsme v průběhu
tohoto týdne vybrali i dvojice pro soutěž FEI
Challenge tak, aby ČR co nejlépe obstála. Tento
záměr se myslím zdařil a nikdo z našich dět-
ských a juniorských jezdců nezklamal. Pochopi-
telně pro děti to byla navíc i velmi dobrá sportov-
ní zkušenost, juniorští závodníci již prokázali vel-
kou závodnickou rutinu. Pro ně chystáme
i zahraniční výjezd a L. Půlpánová (DAF OND-
RÁŠ, AVALON) a R. Carva (TEREZA) se 15.-17.
listopadu zúčastní CDI *** v polské Poznani.
Bohužel R. Carva si sebou nepoveze ARII, jejíž
zdravotní stav má určité výkyvy a tak bylo od
startu upuštěno. Česká reprezentace se bude
muset obejít i bez F. Sigismondiho, který má po
pádu z koně zraněné koleno a neúčastní se ani
Š. Charvátová. Její zdravotní problémy s tříslem
se nakonec neobešly bez operačního zákroku.
Dospělé tak ve Velké rundě bude zastupovat
pouze Š. Koblížková na RASPUTIN.

Pokud se týče sportovního centra mládeže
v Kolesách. V letošním roce se sejdeme ještě
jednou v listopadu a na tuto práci budou nava-
zovat ještě čtyři společné zimní a jarní práce
v roce 2003.“

Společně s rozhodčími
Drezurní komise využila FEI World Dressage

Challenge i k diskuzi s drezurními rozhodčími.
Zájemci se mohli zúčastnit soutěže a do připra-
vených formulářů si zkušebně provést „své“
hodnocení. V Kolesách mrzla spolu s ostatními
i více jak desítka našich rozhodčích a tak i tento
zájem je pro další drezurní rozvoj povzbuzující.
Poměrně velký zájem provázel i nedělní trenink.
Zde však bohužel nebylo zajištěno ozvučení jíz-
dárny a tak přítomní neslyšeli co zahraniční
odborníci našim jezdcům sdělují. Navíc se pro
špatné počasí přesunula práce do haly a přes
bubnující déšť se tlumočící česká rozhodčí
J. Dominová skutečně nemohla hlasově prosa-
dit. To byla snad také jediná výtka na stranu
jinak zcela precizních a tradičně velmi pohostin-
ných pořadatelů. Ti si zase naopak posteskli, že
letošní FEI Test se obešel bez zájmu vyšších
představitelů ČJF.

Proč? A jak?
Letošní FEI Test v Kolesách byl dalším

kamínkem ve stavbě české drezurní úrovně.
Velké pozitivum vidím především v tom, že po
boku jezdců a trenérů se k diskusi se zahra-
ničními odborníky dostavila i řada rozhodčích.
Myslím, že podobná setkání, kde by se pro-
diskutovávala jednotlivá stanoviska a tříbily
odborné názory by byla nesmírně cenná.
Pokud by při nich mohli asistovat nezávislí
a uznávaní odborníci ze zahraničí, tím lépe.
Předešlo by se jistě mnoha odborným nedo-
rozuměním.

Jakkoliv se v JEZDCI zcela ze zásady
nepouštíme do kritiky rozhodování, je jasné,
že v drezúře je role rozhodčího zcela zásad-
ním faktorem. Přes rozhodčího dostávají jezd-
ci a trenéři signály, zda se vydali správným či
špatným směrem.

Bohužel jsem neměl čas pobýt v Kolesách
po celou dobu diskusí a trenérských prací, ale
alespoň z prvé části sobotní rozpravy jsem si
odnesl trochu rozpačitý dojem.

Od prvého zahájení se, jak díky zahranič-
ním lektorům, tak popřípadě dalším diskutují-
cím, stáčela debata především ke snaze zís-
kat jakési definice toho, jak má která figura
vypadat. Alespoň těch několik diskutujících,
které jsem vyslechl, zajímalo především co
možná nejpreciznější popsání stavu kde má
být která noha, jak má být sestaven kůň apod.

V ČR je již řadu let vedena diskuse
o základním vzdělání koně. Zde i zahraniční
odborníci viděli ve vystoupení českých jezdců
nejvíce chyb. Přesto se i oni nechali unést
a vysvětlovali jak má co vypadat. Tato cesta
však ke skutečnému poznání vede jen velikou
oklikou. V diskusi koleského fóra mi chyběl
zásadní dotaz proč!? A přeci právě ono proč
je na všech drezurních cvicích, či lekcích
a figurách zcela nejdůležitější.

Klasické jezdectví nevytvářelo po staletí
cviky a figury samoúčelně, jako když cirkusoví
zvířecí artisti předvádějí krkolomné kousky.
Všechny cviky zapadají do systému výcviku
koně tak, aby na konci procesu stál vzdělaný
tvor, který si dokonale poradí se všemi svými
pohybovými přirozenostmi přesto, že na něm
sedí jezdec. Poznání odpovědi na otázku
proč?, pak přinese automaticky odpověď na
otázku jak? A až budou všechna proč zcela
jasná, bude dost času na to cizelovat ona jak.

C. Neumann
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Blahopřejeme...

Pohár Bolka Polívky
Poslední zářijový víkend na Farmě Bolka

Polívky v Olšanech u Rousínova patřil koním.
Dostihové jezdce ze sobotní Královské podzim-
ní steeplechase cross country, vystřídali v nedě-
li účastníci parkurových soutěží. Ti bojovali
nejen o přízeň valašského krále, ale i o jeho
putovní pohár, jehož bílý porcelán byl
více než 50 hodin ručně zdoben kres-
bou a zlacením.

Při parkuru postupné obtížnosti do
120 cm se žolíkem byl mezi jezdci
s plným počtem 27 bodů nejrychlejší
J. Kubrický na EURIPIDES (JK Amigo
Sedlnice)

V jezdeckém pokeru 12-ti soutěžících
zvítězila tato dvojice opět, následována
P. Eimem s OSKAREM (ZH Tlumačov)
a S. Hošákem na ALL MY DREAMS
(foto vpravo). Zajímavosti soutěži přidal
svým komentářem hlasatel R. Šálek.

Závody se příjemně vydařily, neboť
nedělní slunečná podzimní nálada při-
vedla i řadu diváků. Mezi soutěžemi se
jim předvedlo i spřežení v maratonském
voze. Vozatajská ukázka byla tak divo-
ká, že při průjezdu zatáčky smykem
nevydržely svary mezi loukotěmi
a nábojem předního kola, které se
odkutálelo a kočár se převrhl. Na rozdíl od vozu
koně zůstali stát na všech čtyřech a naštěstí se
ani kočímu s přísedícím nic nestalo.

Hostitel Bolek Polívka také hýřil dobrou nála-
dou, vtipkoval a ochotně vyhověl i svým přízniv-
cům toužícím po společné fotografii. Svou
pohostinnost všem nabídla Restaurace
U KLAUNA, kde Bolek společně s jezdci pose-
děl a pozval je na Hubertovu jízdu a listopadové
hody. Foto i text A. Vymětalík

... opavskému trenérovi Vladimíru Hruškovi
k padesátinám, které připadly na 19. října

... manažerovi komise všestrannosti Antoní-
nu Klauzovi, který 23. října oslaví šedesátiny

Oznámení:
Agronomická fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně pořádá v rámci pro-

gramu celoživotního vzdělávání  specializační kurz „Chov dostihových a sportovních koní“ v trvání
6 týdnů od 20.1. do 28.2. 2003. Osnova kurzu zahrnuje: charakteristiku speciálních a sportovních
plemen koní, vývoj linií a rodin dostihových a sportovních koní, reprodukci dostihových a sportov-
ních koní, technologické aspekty chovu, výcvik a trénink, výkonnost a výkonnostní zkoušky, výživu
a krmení, selekci a selekční programy dostihových a sportovních koní, organizaci chovu koní, eko-
nomiku chovu dostihových a sportovních koní, právní předpisy spojené s chovem dostihových
a sportovních koní. Výuku zajistí pořadatel interními i externími lektory.

Specializační kurz bude ukončen obhajobou písemné práce na zadané téma a ústní zkouškou
před komisí.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně vydá absolventům osvědčení s uvedením
způsobilosti, kterou získali složením předepsaných zkoušek. Organizátoři kurzu zprostředkují
absolventům tuzemské nebo zahraniční stáže podle zájmu a zvolené specializace.

Výše kurzovného závisí na počtu přihlášených cca 5.000 (20 přihlášených) - 10.000 (10 přihlá-
šených). Podmínkou zahájení kurzu je minimální počet 10 závazně přihlášených účastníků. Uzá-
věrka přihlášek: 15. 12. 2002. Bližší informace: tel./fax: 545 133 219, e-mail: jiskrova@mendelu.cz

V Mostě o kávu
Dvoudenní závody se konaly 5.-6. října na

dostihovém závodišti Hippodrom Most. Všechny
soutěže byly v dostihovém stylu něčími cenami.
Celý nedělní den pak zaštiťovala firma Tschibo
a i hlavní soutěž -S- byla vypsána jako Tschibo
Cup. Mezi 22 startujícími si vítězství odnesl
J. Chýle na DUBIRA (Stáj Chýle) před R. Hoff-
meisterovou na BLACK LADY (Altron Hoffmeis-
ter a O. Pospíšilem na SHERON (Židovice). -bar-

V Opavě naposled
Poslední podzimní závody v Opavě Kateřin-

kách proběhly již jen v sobotu 12. října. Pro
nepřízeň počasí byly nedělní soutěže zrušeny.
V sobotu bylo odstartováno pět soutěží a vyvr-
cholením se tak stala soutěž -L- kde v rozeska-
kování zvítězil M. Hentšel na SALWADOR
UNION BANKA (Baník Ostrava).

Sportovní 
kalendáfi

hala
25.-28.10. Všemily ponyfestival
2.11. Albertovec Z-ZL
9.11. Bernartice Z-ZL
9.11. Všemily Z-S
16.11. Heroutice ZM-L
16.11. Jemčina Z-S

Kalendář mezinárodních závodů
a národních šampionátů roku 2003

23.-25. 5. CCI*, CIC** Kolesa
30.5.-1.6. CSIJ/Y+CSN Poděbrady
7.-8. 6. CVI** Frenštát p.R.
20.-22. 6. CDI***/CDI Y Panská Lícha
4.-6.7. MČR A/1,2,4 Moravský Krumlov
4.-6.7. MČR C/d,J,(pony) Kolesa
11.-13.7. MČR S+D/Sen. Karlovy Vary
18.-20.7. CAI-A/1,2,4 Nebanice
18.-20.7. MČR S+D/J,Y Ostrava
25.-27.7. CIC*,CCI**, MČR C/Y,Sen. Humpolec
7.-10.8. ME-C Jun. Pardubice
16.-17.8. MČR S+D děti Hradec Králové
21.-24.8. CEI* 80 km, CEI***/140, MČR-E Záhřeb
29.-31.8. MČR pony Frenštát
6.-7.9. CDI*** Mariánské Lázně
13.-14.9. CSIO Poděbrady
20.-21.9. MČR-V Humburky
26.-28.9. CIC* Pecínov

Voltižní medaile
Frenštát pod Radhoštěm byl ve dnech 5.-6.

října dějištěm národního šampionátu ve voltiži.
Příznivci této discipliny tak měli příležitost sledo-
vat naše nejlepší voltižéry při soutěžních výko-
nech v podstatě ihned po návratu ze světového
šampionátu v Jerez.

Do Frenštátu se dostavili naši nejlepší cvi-
čenci. V soutěži mužů jich bylo šest a všichni
cvičili v kategorii A. Žen bylo podstatně více.
V kategorii A jich bylo čtrnáct a v kategorii
B devět. Vedle těchto jednotlivců byla na startu
i tři družstva kategorie A.

Mezi družstvy byla situace zcela jasná. Sku-
pina z TJ voltiž Tlumačov na FARMON s lon-
žérkou P. Neprašovou převýšila druhé dvě sku-
piny jasným rozdílem - foto dole - a po právu
získala titul před skupinou severní Moravy a TJJ
Lucky Drásov.

Mezi muži byl boj o kovy velmi vyrovnaný
a nakonec pořadí s velmi těsnými bodovými
rozdíly skončilo J. Dujíček (TJ voltiž Tlumačov),
D. Jablonský (PWRC Sviadnov) a P. Eim
(TJ voltiž Tlumačov). Navíc i čtvrtý L. Klouda
skončil s rozdílem pouhých 0,08 bodu.

V ženách kategorie A si nejlépe vedla
M. Grúzová před D. Trčkovou (obě TJJ Lucky
Drásov) a domácí J. Volfovou. V kategorii B byla
nejlepší N. Žídková z JK Hřebčín Albertovec.

V mužích byli favority zástupci TJ Voltiž
Tlumačov P. Eim a J. Dujíček
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●●   Prodám 9l. kl., military CCI*, parkury -S-, temperamentní
pro zk. jezdce, 9l. val., výk. st. -L-, hodný, mohutný, vhodný
pro sport i turistiku, 3l. kl v zákl. výcviku, o: Grewott, 2l. hř.
bez PP, pěkný, mohutný, ceny dohodou.
Tel.: 723 272 200.

●●   Prodám kompletní parkur 1 rok používaný. Zájemci nechť
se hlásí v kanceláři firmy Dublet, s.r.o., Masarykova 518/4a,
460 01 Liberec 1, nebo na tel.: 482 713 044.

●●   Prodám přívěs pro dva koně, Cena 59 000,- Kč včetně DPH.
Tel.: 602 314 462.

●●   Prodám 12 let. koně, výkonnost st. -L-, dobře jezditelný,
vhodný pro děti a začínající závodníky. Cena 65 000,- Kč,
zdravý, bez vad. Tel.: 608 707 565.

●●   Prodám celolaminátový přepravník na dva koně Big Star,
v provozu 1 rok, velmi zachovalý, málo užívaný. Cena
115 000,- Kč, tel.: 608 707 565.

●●   Ustájím koně, Praha 8, nové boxy, jízdárna, výběh,
možnost vyjížděk, 3 600,-/měs. Tel.: 607 757 132.

●●   Prod. 7l. val., KVH 170 cm, spolehlivý a hodný pod sedlem,
výborný na vyjíždky, olomoucký kraj. Cena 35 000,- Kč.
Tel.: 723 491 724.

MARO Kralovice s.r.o., 331 41 Kralovice 448
Tel.: 373 397 707, Tel./Fax: 373 397 418

e-mail: maro@top.cz, http://www.top.cz/maro
Prodejna Vyškov u Brna, tel.: 603 204 606

MARO Kralovice
Pfiívûsy pro konû

Inzerce

Navštivte nás v prodejnách jezdeckých
potřeb firmy Dublet, s.r.o.

Mělnická 31 Rašínovo nábřeží 36/407 Masarykova 518/4a
Stará Boleslav Praha 2 - Nové Město Liberec 1
tel.: 608 112 312 tel.: 776 608 846 tel.: 608 021 972
tel.: 326 911 053 tel.: 224 912 244 tel.: 482 713 044
fax: 326 911 053 fax: 224 917 323 fax: 485 110 147
Otevřeno: 10.00 - 18.00 Otevřeno: 10.00 - 18.00 Otevřeno: 7.30 - 16.30

ZÁSILKOVÝ PRODEJ, PO DOHODĚ MOŽNOST
NÁKUPU MIMO PRACOVNÍ DOBU

!!!Vše pro jezdce a koně!!!
Výroba a prodej parkurových překážek 

a venkovních mobilních boxů
Nová kolekce parkurových překážek 

a tréninkového materiálu

!!!Možnost leasingu!!!
Bližší informace v našich prodejnách. 

Při jednorázovém nákupu nad 10 000,- Kč máme 
pro Vás dárek

Seno zdarma!
Václav Opatrný nabízí
pomoc stájím postiženým
letošními záplavami. Ti
z vás , kteří přišli kvůli
povodni o seno mají mož-
nost obrátit se na středis-
ko v Hořovicích a získat
zdarma kulaté balíky sena.

Tel.: 602 311 712.

Prosper horse ranch 
Čeladná 

pořádá skoková soustředění

22. - 24. 11. 
s R. Wassibauerem

19. - 22. 12. 
s MVDr J. Hanulayem

informace a přihlášky
Ivo Višinka: 

603 463 422, 558 440 422

Jezdecké stfiedisko
Popoviãky u Prahy nabízí sv˘m klientÛm
ustájení koní v boxové stáji v komorním prostfiedí rekonstruovaného areálu.
K dispozici je osvûtlená písková jízdárna, v˘bûhy, travnaté kolbi‰tû a sociální zázemí.
Kontaktní adresa: pí. KATE¤INA HONZÍKOVÁ

Popoviãky 13
251 01 ¤íãany
tel.: 602 864 652

Se sportovní kariérou se v Opavě rozloučil bělouš CHARLIE, který sportovně proslavil jak
otce, tak dceru Višinkovi
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Jezdecká škola Mariánské Lázně
● konzultační a výcvikové hodiny drezúrního ježdění (J. Holcbecher)
● připouštění chov. klisen (včetně ustájení před a po porodu) hřebci světových sportovních linií

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

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

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

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

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

!!! SLEVY !!!
VELKÉ P¤EDVÁNOâNÍ

SLEVY
více jak 15-ti druhÛ zboÏí

Napfiíklad: 
● Sedlo anglické z 5100,- na 4500,-
● Sedlo v‰estranné z 4800,- na 3990,-
● Uzdeãka Angl. dovoz z 840,- na 770,-
● Postroj prsní párov˘ z 19600,- na 17900,-

!!!Velké slevy westernov˘ch
sedel a uzdeãek z dovozu!!!

V¯PRODEJ LETNÍHO ZBOÎÍ
!!! do vyprodání zásob!!!

Napfiíklad: 
● Jezdecké sako - CZ, Fr. z 3190,- na 2760,-
● Nau‰níky z 240,- na 150,-

a jiné druhy zboÏí
!!!VYUÎIJTE NA·ICH SLEV VâAS!!!

V‰e jen do vyprodání zásob
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu u nás. Prodej ve‰-
ker˘ch jezdeck˘ch potfieb na splátky, zásilko-
vá sluÏba, na poÏádání za‰leme katalog. 

EQUISPORT 
ÎiÏkova 505 (budova Sze·), Tfiebíã 67401

Tel./fax.: 568 840 427
e-mail: equisport@tiscali.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: 377 451 914

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

Hradec Králové 3.-6. 10. MČR dětí na pony
S+D zahajovací soutěže skokové na styl ZLPB
(13) 1. Přibilová - ADAM 2 (Hamříkova stáj),
ZLPB (13) 1. Krausová - WICKED (ČJK), ZLPA
(6) 1. Doleželová - BENTO 3 (Krakonoš Trut-
nov), ZPA (12) 1. Vala - BOHEMIAN ZEUS
(Spolfinn), ZPA (12) 1. Vala - GOLDCLIFF S.V.
(Spolfinn), ZPS (10) 1. Vala - KRYŠTOF (Spol-
finn), zahajovací soutěže v drezúře P5 (17) 1.
Mestenhauserová - GÁRKA (JK Mělník), P7 (10)
1. Krausová - WICKED (ČJK), mistrovské soutě-
že drezura děti 13-16 pony B (8) 1. Krausová -
WICKED BUBBL.B. (ČJK), pony A (4) 1. Jirsová
- BRIT 3 (Jirsová), děti 8-12 let pony B (10) 1.
Mestenhauserová - GÁRKA (JK Mělník), pony
A (14) 1. Rašková - GILFACH HAPPY (JK Hořo-
vice), pony S (8) 1. Vala - KRYŠTOF (Spolfinn),
skoky děti 13-16 let pony B (15) 1. Juricová -
LORINO (Děpoltovice), pony A (4) 1. Doleželová
- BENTO 3 (Krakonoš Trutnov), děti 8-12 let
pony B (15) 1. Mestenhauserová - COLIN (JK
Mělník), pony A (15) 1. Perníčková - LADY 14
(Heroutice), pony S (9) 1. Míková - AJKA
(Hochman).

Opava 4.-6.10. Memriál Ericha Režnara
a finále Českého skokového poháru dvouf. sk.
120/130 (45) 1. Ludvík - KAMPA (Velká Polom),
2. Jindra - COWLEY KENTAUR (Sp.Poříčí),
Opatrný - LIPTON (Hořovice), post.obt. do 135
(24) 1. Hruška - LERY AUTO SITTA (Opava
Kat.), 2. Jindra - RAMBELLA DESCOR, 3. Jindra
- ATOM SCHNEIDER (Sp.Poříčí), -L- (34) 1. Ditl
- CELESTA KALEK (JS Všemily), 2. Bajnar -
LADA (Baník), 3. Žíla - PINOT GRIGIO
(Mustang), -S- (53) 1. Opatrný - LAND SANO
(Supreme), 2. Opatrný - LIPTON (Hořovice), 3.
Opatrný - DAJÁNA A FAU (Supreme), -ST- (23)
1. Žíla - GRAF CZECH (Mustang), 2. Fialka -
ALOUBE A (Supreme), 3. Vítek - LORD (Bradá-
čův Dvůr), 4. Opatrný - CLASSIC LADY (Hořovi-
ce), 5. Ditl - LA BELLE ORION (JS Všemily), -S-
(33) 1. Opatrný - LIPTON (Hořovice), 2. Višinko-
vá - QUENTA EQUISTRO (Prosper Horse
Ranch Čeladná), 3. Hentšel - REZNAK (Baník), -
ST- Memoriál E. Režnara 1. Opatrný - LAND
SANO (Supreme), 2. Opatrný - CRAZY LOVE
(Hořovice), 3. Žíla - GRAF CZECH (Mustang), 4.
Tretera - LUSSI (Tretera), 5. Kincl - BOREC
(Horymas Horní Město), Finále ČSP střídání
koní (4) 1. Opatrný (CLASSIC LADY - Hořovice),
2. Žíla (GOMERA - Mustang s.r.o.), 3. Hruška
(LÉRY AUTO SITTA - Opava Kat.), 4. Kubrický
(AUTONOM FIDES AGRO - Stáj Kubrický).

Brno - Soběšice 5.10. -Z- 6-letí (19) 1.
Nováková - HAKEEM (JS Nováček Lukovany),
ostatní (37) 1. Váňa - ALBERTOVEC DICHITA
(JK Sloupnice), -ZL- (34) 1. Váňa - ALBERTO-
VEC DICHITA (JK Sloupnice), -L- (11) 1. Růžič-
ka - ROXANE (JK Rufa), -L- (5) 1. Šťastná -
SVRATKA (JK Rufa).

Most 5.-6.10. dvouf. sk. do 110 cm (48) 1.
Trávníček - AGAPY (Chomutov), dvouf. sk. do
120 cm (60) 1. Mazánková - SHANTE (Inest
serv. Chomutov), -L- (45) 1. Pospíšil - SHERON
(Židovice), 2. Kmoníček - SIR ALMÉ ALIMEX
(Kmoníček), 3. Samcová - LESTER (Trinity
Brno), dvouf. sk. do 120 cm (31) 1. Dušek -
FLOCON ORLING (Orling), -L- (44) 1. Navrátil -
GRANT∞S (Vondráček Albertovec), 2. Popíšil -
SHERON (Židovice), 3. Vinzens - IMAGE
ORLING (Orling), -S- (22) 1. Chýle - DUBIRA
(Chýle), 2. Hoffmeisterová - BLACK LADY
(Altron Hoffmeister), 3. Pospíšil - SHERON
(Židovice).

Opava 12.10. -Z- děti a jun. (17) 1. Kincl -
BANCKROF (Horymas Horní Město), ost. (28) 1.
Pletnicki - VERSAJ (JK Pletnicki), dvouf. sk.
110/120 1. odd. (35) 1. Schmid - CLIPPER
MARIO (Baloušek), 2. odd. (35) 1. Hruška -
NAGANE (Opava Kat.), -L- (29) 1. Hentšel -
SALWADOR UNION BANKA (Baník Ostrava), 2.
Kincl - NEVADA 3 (Horymas Horní Město), 3.
Hentšel - EUROS (Baník Ostrava).

Kolesa 12.-13. 10. FEI World Dressage
Challenge St. Georg (7) 1. Carva - ARIE (JK Hli-
novská Praha), 2. Půlpánová - AVALON (TJ
Equus Kinský), 3. Schützová - ROMEO (Pegas
Brno), Advance (11) 1. Koblížková - BLACORO
K (JK Hlinovská Praha), 2. Hrdličková - LALI-
QUE (Hlinovská Praha), 3. Neklová - ARCON
(Fencer Třebelice), Challenge děti (6) 1. Jirsová
- CORADO (Jirsová Novosedly), 2. Mestenhau-
serová - TEDDY (JK Mělník), 3. Hrdličková -
LALIQUE (Hlinovská Praha).

Hořovice 12.-13.10. dvoufázové 110/120
cm 1. Studnička - AREN (stáj Studnička), -L- 1.
odd. 1. Straková - SANDY (stáj Straka Němčovi-
ce), 2. Chalupová - LEONARDO (Bost Equistro),
3. Roubalová - ŠERRY (JK Roubal), 2. odd. 1.
Opatrný - IZMAEL (JS Opatrný), 2. Papoušek K.
- DEBORA (JO Srnín), 3. Půlpán - COCA COLA
(JS Remark), -S- (21) 1. Opatrný - COLOMAN
(JS Opatrný), 2. Papoušek K. - AMARCORD
GLADIŠ (JO Srnín), Papoušek J. - BARMA (JO
Srnín), -L- 1. Opatrný - COLOMAN (JS Opatrný),
2. Papoušek J. - MED (JO Srnín), 3. Jindra -
KENDY S (JS Spálené Poříčí), -S- (21) 1. Opatr-
ný - COLOMAN (JS Opatrný), 2. Papoušek J. -
AMICUS (JO Srnín), 3. Jindra - ATOM SCHNEI-
DER (JS Spálené Poříčí), -ST- (21) 1. Opatrný -
SILVIO, 2. Opatrný - CRAZY LOVE (JS Opatr-
ný), 3. Jindra - ATOM SCHNEIDER (JS Spálené
Poříčí), 4. Opatrný - CARLSON (JS Opatrný), 5.
Papoušek J. - AMICUS K (Srnín).

Praha - Gabrielka 12.10. -Z- 1. odd. 1. Mel-
mer - HERO (Komořany), 2. odd. 1. Palma -
POHÁDKA (Amadeus), -ZL- 1. Navrátil - ACA-
DEMIK (Vondráček), mini-maxi (165cm) 1.
Navrátil - ACADEMIK (Vondráček).

Výsledky


