
(Pokračování na str. 2)(Pokračování na str. 4)

Velká cena Ostravy

V. roãník                         ãíslo 11 29. 5. - 11. 6. 1997

CN
ss ee dd ll áá řř ss tt vv íí

Ostrovského 23,
150 00 Praha 5

tttteeee llll .... :::: 0000 2222 //// 9999 0000     0000 0000     4444 0000     5555 0000

M. Theimer a MAJÁLES

T. Navrátil s LE CORDIAL S se stali vítězi
letošního ročníku Velké ceny Ostravy

Většina z těch, co v jezdeckém skokovém
sportu něco znamenají, strávila víkend 22.-
24. května v Ostravě. Chyběli zde pouze
jezdci ze západních Čech, z nichž někteří
byli v Ústí nad Labem a několik dvojic ze
středočeského kraje. Ti využili -ST- ve Staré
Boleslavi.

V každém případě ve Staré Bělé byla kon-
kurence na té nejvyšší úrovni a i mezinárodní
účast závodů vypsaných jako CSN zde zajis-
til J. Obert ze Slovenska.

Ten se blýsknul hned ve druhé zahajovací
soutěži, kde obsadil druhé místo. Podařilo se

měli ošklivý pád, při kterém utrpěl VADAR
zranění levé zadní nohy. To jej pravděpodob-
ně vyřadí z činnosti až do konce letošní
sezóny.

P. Hudeček jako stavitel parkúrů většinou
při Velké ceně Ostravy jezdce nijak nešetří
a stejně tomu bylo i letos. Jezdce čekaly
náročné kursy se skoky na mírách a navíc
s přesně změřenými časy.

Že se s nejtěžšími soutěžemi budou nejlé-
pe vyrovnávat naši nejlepší jezdci bylo od
počátku zřejmé. Sobotní klasické -ST- patřilo
J. Skřivanovi. Ten jako jediný v konkurenci
dalších pěti resp. dvou rozeskakujících se
jezdců překonal i rozeskakování s nulou
a s LABE JEFF LB TECH zvítězil. Se svým
druhým koněm GARGANO WEPOL dokončil
rozeskakování se 4 tr.body a umístil se třetí,
když se před něho dostal T. Navrátil s AKTI-
VEM. Na dalších místech po rozeskakování
skončil P. Doležal s CRAZY BOYEM (0+7)
a ROMINOU (0+9) a opět T. Navrátil s LA
COR (0+22).

Náročnost kursů potvrdila i druhá sobotní
soutěž, Cena města Ostravy dvoufázové
skákání 130/140cm, kde viděli diváci pouze
dvě nuly ve druhé fázi. Zvítězila domácí
P. Špalková se SINDY MARTEX před junior-
kou L. Polákovou (KASKÁD) ze Strakonic.
Bez chyb, ale s penalizací za čas, si pro třetí
místo dojel V. Hadžia s LIBERTUSEM z Tar-
pan Odolena Voda.

Sobotní večer patřil přes chladné počasí
příjemnému posezení pod širým nebem,
které pro účastníky každoročně pořádají
manželé Dřímálkovi, chovatelé koní z Hranič-
ních Petrovic.

Nedělní program začínal Velkou cenou,
která byla tentokrát vypsána jako Cena MGT
Group a.s. K první -T- parkúru naší národní
sezóny se přihlásilo 13 dvojic, ale na startu
se nakonec objevilo pouze deset koní. Celý
kurs soutěže překonalo jen šest dvojic.

Cílem neprojel pro opakovanou neposluš-
nost M. Šoupal (SPOTLIGHT SEVEN), ale
také dvakrát P. Doležal. V prvém případě
s TURBEM, který po pátečních potížích
s vodním příkopem odmítl překonat již skok
č. 1, který stál právě v těsné blízkosti vody
a pro stejné problémy vzdal i s ASTAIREM,
který sice vodu napodruhé překonal, ale
s chybou. Po chybách vzdal i V. Hadžia
s LIBERTUSEM.

Z vítězství v důležité soutěži sezóny se
radoval F. Bříza, jehož LE COR-
DIAL S i AKTIV a T. Navrátil absolvovali
nejlépe. Bohužel bezchybný výkon diváci
neviděli a tak k zisku letošní Velké ceny
Ostravy stačily T. Navrátilovi 4 resp. 8

mu to i přes zisk 3tr.b., když z 33 dvojic viděli
diváci pouze jediný bezchybný parkúr E. Živ-
níčkové s BOURBONEM (Hradec n.M.).

Po celé tři dny poněkud strašilo pořadatele
počasí. Kolbiště bylo v předvečer soutěží
vydatně zalito deštěm, ale vzhledem k před-
cházejícímu suchu mu to jen prospělo. Bohu-
žel problematický povrch byl na pískovém
opracovišti. V průběhu soutěží téměř stále
mraky deštěm hrozily, ale až na drobné
výjimky nepršelo.

Páteční soutěž však znamenala, vedle
úspěch E. Živníčkové, i pravděpodobný
konec sezony pro I. Višinku s VADAREM. Ti

Po zrušení CCI* Hořovice se letošní jarní
mezinárodní měření sil našich jezdců vše-
strannosti odehrává plně v zahraničí. Prvou
takovou zkouškou byl CCI** Racot. K této
soutěži se soukromě, bez vedoucího a každý
jaksi sám za sebe vypravili: J. Cipra (TRI-
STAN), K. Diringer (TIME OUT), P. Súrová
(VALIBUK) a M. Theimer (MAJÁLES).

Vedle tradičně velmi kvalitní písčité půdy
a mnoha nových skoků skutečně na úrovní
dvou hvězd, čekala na naše jezdce nejlepší
konkurence Polska, družstvo Běloruska
a jeden zástupce SRN. Součástí racotského
military byl i seminář rozhodčích FEI, ten se
však obešel bez naší účasti.

Bohužel hned první noc po příjezdu se
v boxu lehce zranil TIME OUT a tak pro
K. Diringera soutěž skončila dříve než zača-
la. Pro nás dobrou zprávou je, že již v průbě-
hu závodů se vše spravilo a tak se TIME
OUT vrátil domů v pořádku.

Zbylá trojice nastoupila k drezúrní zkoušce
v konkurenci 26 dvojic (2 koně neprošli kon-
diční zkouškou). Bohužel právě drezúra je
stále ještě jedním z hlavních problémů a naši
jezdci se umístili v pořadí M. Theimer -
MAJÁLES na 16., P. Súrová - VALIBUK na
23. a J. Cipra s TRISTANEM na 24. místě.

Sobotní terénní zkouška byla velmi nároč-
ná a svědčí o tom i fakt, že ji nedokončilo 11

Ta drezúra ...
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(Dokončení ze str. 1)
koní. Diváci byly bohužel svědky i jednoho
smrtelného úrazu koně a několika úrazů
jezdců. Naštěstí naši mezi nimi nebyli, i když
ani oni se nevyhnuli chybám.

J. Cipra měl jedno zastavení, ale bohužel
po technické chybě při opakovaném nájezdu
(uzavřený kruh) inkasoval dalších 40 bodů.
Jinak dokončil bez problémů a vzhledem
k řadě nedokončení si umístění výrazně zlep-
šil. Zastavení se nevyhnul ani M. Theimer,
který inkasoval celkově 80 tr.b. + malou
penalizaci za čas. Ten byl s výkonem
MAJÁLESA i tak spokojen a většinu chyb
bral na svá bedra. Nejlepší tak byla P. Súro-
vá a několika týdenní pobyt v Racotu přinesl
své ovoce. Absolvovala bez chyby jen
s drobnou penalizací za čas.

Třetí část soutěže všestrannosti zvládl nej-
lépe J. Cipra a po bezchybném výkonu skon-
čil v celkové klasifikaci na 13. místě. M. Thei-
mer shodil dvakrát a umístil se 14. A tak přes
jednu chybu v parkúru nejlepší příčku pro ČR
získala P. Súrová a VALIBUK, kteří skončili
celkově devátí. Vítězství zůstalo doma, když
vyhrál B. Jarecki s BUJWIDEM.

Trojice našich nejlepších má tedy dvou-
hvězdičkovou prověrku za sebou a dalším
vrcholem sezóny bude pro všechny až Mist-
rovství České republiky. Zatím žádný další
výjezd na některou z těžších evropských
soutěží není na programu a tak uvidíme až
na podzim.

Ta drezúra ...

M. Půlpán a CARMEL-S má za sebou úspěšných 14 dní. Nejprve byl v sobotu 16.5. druhý v -S-
Liberci, v neděli 17.5. stihnul vyhrát -S- v Bělé pod Bezdězem a o týden později získal vítězství
v mistrovství mužů středočeské oblasti (-S-) ve Staré Boleslavi

V Chotýšanech
plno

O Sparta Cup v Chotýšanech je velký
zájem. Pořadatelům se sešlo více než stovka
přihlášených koní a tak na organizační schůz-
ce 22. května v Chotýšanech byly ředitelem
závodů Jar. Pecháčkem v souladu s rozpisem
počty koní redukovány. K prvé kvalifikaci
14. června tak bude pozváno asi 70 koní.

Pomalu se začíná zaplňovat i startovní listina
mistrovské soutěže žen. Možná nevíme
o úplně všech kvalifikovaných ženách, ale
podmínky (na vybraných závodech 3x -S-
s celkovým součtem max. 12.tr.bodů) určitě
splnily P. Špalková (na snímku), E. Živníčko-
vá, V. Hrušková, P. Vondráčková, R. Jeníko-
vá, I. Zatloukalová a T. Zamrazilová. Jedna
úspěšná soutěž ještě chybí A. Tomanové
a klisně MYKONOS. -jge-

Z CSI-B CSI-C
Na obzoru je prvý mezinárodní vrchol naší

skokové sezony Velká cena Lázní Poděbrad
(5.-7.6.). Lázeňský mítink bude tentokrát
poněkud slavnostnější, protože je pořádán
v rámci oslav 90. let, které letos uplynou od
založení lázní v Poděbradech.

Hned na počátku se však pořadatelé nevy-
hnuli nepříjemným komplikacím, které nastaly
po podrobném prostudování pravidel FEI.
Rozpis letošních závodů byl totiž deklarován
jako CSI-B, což ve svém důsledku znamená,
že se závodů mohou účastnit pouze koně
vybavení mezinárodním pasem. To by z účas-
ti vyřadilo většinu domácích jezdců a tak ČJF
požádala FEI o změnu statutu na CSI-C. To
v podstatě nahrazuje dřívější CSA, ale pro
tyto závody zase není přípustná Velká cena
do 150 cm. Byly proto narychlo pozměněny
i propozice a tak se bude jako hlavní konat
soutěž do 140cm s finálem do 150cm.

Pro nás je důležité, že v Poděbradech bude
určitě na co koukat. Z ČR je přihlášeno přes
90 koní a zahraničí budou zastupovat jezdci
z Německa, Rakouska a stejně jako vloni
dorazí J. Obert ze Slovenska. Parkúry bude
tentokrát v Poděbradech stavět I. Fekár z Bra-
tislavy.

Začátky soutěží jsou v pátek (5.6.) ve 14.00
hod. a v sobotu a neděli vždy ve 13.00 hodin.

Zkouška na Ebbs
P. Vozáb a SACRAMOSO L ENERGICA se

zúčastnili ve dnech 21.-24. května závodů
CAA/1 v německém Dilkrattu. Tato soutěž
byla oficiální nominační soutěží německých
jezdců pro MS v Ebbsu a místo pro naše
spřežení se zde našlo na specielní pozvání.
Vedle hlavní soutěže, ke které se sjelo 47 jed-
nospřeží byla na programu i soutěž pony čty-
řek, kterých bylo devatenáct.

V drezúře, které se jezdily čtyři dny, podalo
naše spřežení velmi dobrý výkon a 12. místo
je velmi povzbudivé. Bohužel smůla se nevy-
hnula P. Vozábovi v maratonu, kdy pro tech-
nickou závadu na výstroji (prasklý postraněk)
dokončil s provizorní opravou, která jej nutila
k velmi opatrné jízdě, s velkou časovou pena-
lizací.

Celý kurs byl poměrně velmi obtížný. Stavěl
jej pro tuto mistrovskou kvalifikaci spolkový
trenér E. Mayer a doložil to i závěrečný par-
kúr. Diváci zde viděli pouze jediný bezchybný
výkon. Naše spřežení inkasovalo 3x a celkově
po třech dnech skončilo na 19. místě.

Jakkoliv byl P. Vozáb po soutěži nespoko-
jený a své vystoupení hodnotil velmi kriticky,
jednalo se, s přihlédnutím ke všem okolnos-
tem, o velmi dobrou přípravu na MS v rakous-
kém Ebbsu a se svým spřežením rozhodně
dokázal oprávněnost tohoto startu.

Ještě k Čejovu
Jakkoliv jsme z našeho diváckého pohledu

byli při kvalifikačních soutěžích v Čejově spo-
kojeni a vyznělo to i z referátu v minulém čísle,
naši spokojenost rozhodně nesdílí všichni.

Do redakce nám přišel i ohlas z pohledu
přímých účastníků z jezdeckého klubu NOKI
Hostomice. Ten zastupovala v Čejově dvojice,
otec a syn Kornalíkové. Bohužel právě tyto
dva jezdce jsme poněkud poškodili v našem
referátu. I když sice hlavní soutěž nedokončili,
J. Kornalík ml. po pádu na př.č.5 a J. Kornalík
st. diskvalifikací po nesprávně absolvovaném
skoku v crossu, jejich výsledek po drezúrní
zkoušce byl velmi dobrý a umístili se na 3.
resp. 4. místě. A právě toto pořadí v drezúře
jsme v našem referátu popletli. Za to se obou
omlouváme. Ale nyní již k jejich stížnosti,
která putuje na VV ČJF a na vědomí ji obdrže-
la i naše redakce. Stáj NOKI Hostomice
v něm vyjadřuje nespokojenost s průběhem
závodů a přímo uvádí nedostatky v rozporu
s pravidly: absence plánků tratí (v důsledku
kterého došlo u J. Kornalíka k chybě při pře-
konání skoku), nedostatky v označení skoku
praporky, nemožnost podání protestu do 60
minut po soutěži, protože hlavní rozhodčí
nebyl k zastižení a absence sanitky. Jak bude
tato stížnost vyřešena budeme dále sledovat.

Soukromá stáj v Krušných horách
přijme jezdce - ošetřovatele

● požadujeme: praxi s parkurem koní,
samostatnost, spolehlivost, sportovní
ambice
● nabízíme: plat ve výši 7 000,- Kč, uby-
tování v místě, možnost seberealizace

Kontakt: tel.: 0396/52 529

PPPP rrrr áááá zzzz dddd nnnn iiii nnnn yyyy     vvvv ssss eeee dddd llll eeee     
v chráněné krajině Kokořínsko. Letní
výcvikový kurs pro děti, začátečníky
i pokročilé. Veškerá práce i zábava
s koňmi, začátečníci na lonži, 2-3 hodi-
ny denně ježdění, pro pokročilé skoko-
vý trenink.

Tel.: 0425/93 377.
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Chystáte se do Říma?
Organizátoři Světových jezdeckých her

v Římě (30.9.-11.10.) již naplno spustili
i reklamní a informační kampaň. Při finále
světového poháru v Helsinkách (18.4.) a při
CCI**** Badminton (10.5.) proběhly dvě tisko-
vé konference, které informovaly nejen
o stavu příprav, ale přinesly již i zcela kon-
krétní informace o průběhu her.

O kontrolním dni obou areálu Flaminio
(drezúra a skok) a Pratoni del Vivaro (spřeže-
ní, všestrannost) a i o tom, že jej přerušila
sněhová vánice jsme již referovali.

Přípravou povrchu stadionu Flaminio je
pověřen dánský specialista H. Duckek. Ten
pro centrální plochu připravuje směs písku
a krátkých silonových vláken. Ta zabraňují
prošlápnutí čerstvě položeného materiálu,
který překryje fotbalový trávník. Celkově se
na stadion vejde 3 600 kubíků této směsi,
která byla s úspěchem vyzkoušena j iž
v Haagu.

Na trati v Pratoni del Vivaro pracuje od
začátku letošního roku stavitel trati všestran-
nosti Ital A. Garbari, který byl stavitelem i ME
v Římě roku 1995. Pro letošní mistrovskou
všestrannost připravuje cross přes
7 000m dlouhý s 32 překážkami a 45 skoky.
Většina překážek bude zcela nových.

Maraton připravuje Holanďan J. Cornelis-
sen, stavitel tratí nejen v Haagu ale
i v Cáchách, či Riesenbecku. Jeho maraton
bude celkově 22 km dlouhý, z toho fáze
E přes 8 km a i zde budou na jezdce čekat
zcela nové překážky.

Pochopitelně i seznam jmen rozhodčích
sborů, technických delegátů a ostatních funk-
cionářů se slavnými jmény jen hemží. Parkú-
ry bude v Římě stavět italský stavitel M. Mas-
tronardi, technický delegát pro drezúru není
nikdo jiný než předseda drezúrní komise FEI
Švéd E. Lette. V odvolací komisi zasedne
pod vedením V. de Sanctise i Peter Herchel
(skoky) ze Slovenska.

Jak se kvalifikovat?
Pokud jste jezdci a chtěli byste jet do Říma

s koněm musíte znát že kvalifikací pro: 
● skokové soutěže je
- absolvování prvého kola Poháru národů

nebo Grand Prix na vybraných CSIO, nebo
Velké ceny na vybraných CSI-A s maximál-
ním výsledkem 8 tr.bodů

- eventuelně absolvování jednoho z kol
týmové soutěže na evropském šampionátu
95 nebo 97, případně světovém šampionátu
94, či na PanAmerických hrách v roce 95 či
jiném kontinentálním mistrovství opět s max.
8 tr.body

- nebo absolvování tří kvalifikací šampioná-
tu jednotlivců v roce 94, či účast ve finále
evropského šampionátu jednotlivců 95 nebo
97 či PanAmerických hrách 95 či jiném konti-
netálním mistrovství pořádaném v rámci FEI

- či absolvování jednoho či dvou kvalifikač-
ních kol vybraných soutěží Světového poháru
roku 97 a 98 s max. výsledkem 4 tr.body.

● pro drezúru je to
- docílení minimálně 300b (60%) na oficiel-

ních závodech pořádaných FEI, které však
udělil mezinárodní rozhodčí jiné národnosti
než je jezdec a sice v minimálně dvou GP
závodů CDI/CDI-W a výše v období od
1.1. 97. Jezdcům, kteří nepocházejí z evrop-
ských či severoamerických zemí stačí pouze
jedna GP

● pro soutěže všestrannosti musí mít
dvojice

- absolvovánu šampionátovou soutěž
CCIO/Šampionát ****

- nebo CCI****
- nebo šampionát CCI***, CCIO*** či

CCI*** s maximálním výsledkem 20 tr.bodů
ve fázi D terénní zkoušky.

Tento výsledek musí být dosažen v letoš-
ním roce či max. ve dvou předcházejících
letech

● pro spřežení je nutné
v roce předcházejícím mistrovství až do

data určeného Komisí spřežení FEI dokončit
nejméně jednu mezinárodní soutěž, která má
nejméně tři úseky maratonu. Jezdec musí
navíc získat minimálně 90 bodů v drezúrní
úloze č.5, či 112 b. a více v drezúrní úloze
č.6.

● pro účast ve voltiži
je nutné dosáhnout známky 6.0 a vyšší,

kterou musí přidělit oficiální rozhodčí jiné
národnosti než je soutěžící, a to na dvou
CVI**. Mimoevropským cvičencům stačí toto
hodnocení dosáhnout na jednom CVI**.
Známku je nutné získat v období od 1.1. 97
do data přihlášek.

Permanentka za milion
Pokud jste platící diváci, bude vás jistě zají-

mat, že cena denních vstupenek se pohybuje
v rozmezí od 20 000,- lir až do 250 000,- lir.
Nejlevnější je vstup na prvou drezúrní kvalifi-
kaci na nejhorší místa a nejdražší je krytá tri-
buna skokového finále jednotlivců. V průměru
se cena obyčejné vstupenky na Rome-Stadio
Flaminio pohybuje okolo 50 000,- lir jen na
dvě závěrečné skokové soutěže je to
130 000,- lir.

V Pratoni del Vivaro zaplatíte vstup
15 000,- lir za závodiště či 70 000,- lir s mož-
ností vstupu na tribuny.

Možné jsou také členské permanentky. Ty
stojí na drezúru v rozmezí 100 000 - 300 000
lir, na skokové soutěže 200 000 - 600 000 lir,
na všestrannost a na spřežení pak 45 000 -

místo Flaminio Flaminio Pratoni Pratoni Řím
del Vivaro del Vivaro

datum skoky drezúra všestrannost spřežení voltiž

30.9. GP družstva přejímka koní

zahajovací ceremonial
1.10. GP družstva drezúra 1.část

2.10. GP Special  drezúra 2.část přejímka
jednotlivci koní

3.10. terénní zkouška povinné cviky 
družstva 

jednotlivci

4.10. Kür (noční) parkúr volná jízda 
družstva

5.10. přejímka koní volný styl 
jednotlivci

6.10. zahajovací  přejímka  volný styl
soutěže koní družstva

jednotlivci 

7.10. 1. kvalifikace drezúra 
1. část

8.10. soutěž družstev drezúra 
2. část

9.10. maraton

10.10. nejlepších 25 parkur

11.10 finále 
jednotlivci

závěrečný ceremonial

210 000 lir. Vstup na voltižní soutěže je volný.
Za rovný milion pak získáte celkovou perma-
nentní vstupenku.

Díky té se dostanete všude a tudíž i na
letošní novinku, kterou bude rozšířené skoko-
vé předfinále. Toho se oproti minulým letům
zúčastní tentokrát nejlepších 25 dvojic (dříve
pouze 20).

Informace na Webu
Veškeré informace o Světových hrách také

můžete získat na internetové stránce
www.cavalloweb.it/weg

P r o g r a m  s o u t ě ž í
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(Dokončení ze str. 1)

tr.bodů. Třetí skončil také s osmi J. Skřivan
a LABE JEFF LB TECH. Přes dobré výkony
našich dvou reprezentantů však srdce příz-
nivců skokového sportu nejvíce zahřála Z.
Zelinková. Ta ve své -T- premiéře, s FOBO-
SEM skončila také s 8 tr.body čtvrtá a udě-
lala tak pořádný krok směrem k portugal-
skému Mistrovství Evropy. A. Opatrnému,
po reprezentačním výkonu v Kiskunhalas
skoková komise tuto zatěžkávací zkoušku
na „Evropu“ odpustila. Zbylá dvě místa patři-

Velká cena Ostravy

la J. Obertovi s PUNČEM (16) a M. Málkovi
s DUXOU (43).

Závěrem konkúru byla Cena firmy Martex
(-S-). Zde viděli diváci rozeskakování osmi
koní. Svoji ostravskou formu potvrdil
T. Navrátil vítězstvím v sedle LA COR, před
S. Hošákem (RADEGAST) a P. Doležalem
(CRAZY BOY). Čtvrtá příčka patřila další
naději juniorského ježdění L. Polákové (KAS-
KÁD), která si vedla dobře i v předchozích
soutěžích.

Závěrem dejme slovo T. Navrátilovi:
„Přes lichotivé pořadí na výsledkové listině

Z. Zelinkovou a FOBOSE nyní čeká VC Poděbrad

Písečtí 
lechtali nervy
Již po třetí letos uspořádali skokové závo-

dy staroboleslavští pořadatelé. Součástí nich
bylo i mistrovství středočeské oblasti seniorů,
ke kterému se sjelo 23.-24. května na kolbiš-
tě do Hluchova téměř dvacet mužů (-S-) a
11 žen (-L-). Tituly si odnesli D. Holíková
(RITA) z Benešova a M. Půlpán (CARMEL-
S) s Chotýšan. Vyvrcholením dvoudenních
závodů byla soutěž -ST-, ke které nastoupilo
19 dvojic. Dvojice I. Vencour a L. Jandourek
připravila kvalitní parkúr s náročným kursem,
ovšem s lehčími kombinacemi. Diváci viděli
dva bezchybné výkony J. Pecháčka s nováč-
kem své stáje německou klisnou FRAMIREE
F a L. Chmelaře s PRZEDSWITEM XVI-64.
FRAMIREE F svůj bezchybný výkon zopako-
vala i v rozeskakování. L. Chmelař v něm
měl těžký pád, který se na štěstí obešel bez
zranění, a tím bylo rozhodnuto. I třetí místo si
odnesl J. Pecháček (FINN KOREA), který byl
nejlepší ze čtyř jezdců absolvujících se
4 tr.body, kteří všichni téměř dosáhli na roze-
skakování (Hatla - PRATER, Jandourek -
ROCK AND ROLL, Vodseďálková - KADET
PRADAR).

Premiéru v -ST- absolvoval i vynikající
LOPEZ 11, který s P. Suttrem jasně zvítězil
v sobotním -S-. I pro něho skončilo -ST-
nešťasně, když po bezchybném výkonu padl
na předposlední překážce. Naštěstí ani
v tomto případě se koni nic nestalo, ale
P. Suttr zbytek dne prokulhal. Doufejme, že
mají písečtí s pády na nějaký čas klid.

J. Pecháček představil ve Staré Boleslavi oba
své nováčky. S německou FRAMIREE F zví-
tězil v -ST- a líbil se i 11letý ruský hřebec
AFON (na snímku)

nejsem vzhledem k chybám příliš spokojen.
I když se jednalo u AKTIVA o prvé -T-, chyby
nemusely být. Parkúry byly náročné, i když
ne maximálně, dobře přizpůsobeny začátku
sezóny.“

A tak jediným skutečným steskem byl
povzdech J. Skřivana, který by v soutěži
kalibru Velké ceny rád viděl poněkud vyšší
dotaci (VC Ostravy 15 000,- z toho 1. místo
5 000,-Kč).

To však jen dokazuje, že ekonomika je
stále pro některé pořadatele zásadním pro-
blémem, se kterým je nutné se smířit. Nevy-
hýbá se ani našim tradičním konkúrům a tak
se stále ještě v některých případech musí
jezdit pouze pro vavříny. Jinak však dopadla
generálka na letošní skokové Mistrovství
republiky na výbornou. -jge-

Žíla má smůlu
Druhé liberecké závody, pořádané v sobotu

16. května přinesly další smůlu pro Z. Žílu. Po
těžkém zranění nohy, které jej vyřadilo z čin-
nosti na počátku letošní sezóny, znamenaly
pro něho tyto závody další nucený odpočinek.
Po pádu v soutěži -ZM- (REDDY FREDIE
GO) má zlomenou klíční kost.

Vrcholem závodů byla soutěž -S-, ke které
nastoupilo 11 dvojic. Mezi nimi byli nejlepší
P. Doležal (KRIS) a M. Půlpán (CARMEL
a ELUSIA II), kteří se o konečné vítězství
rozeskakovali. Zvítězil i zde bezchybný KRIS,
který tak potvrdil i své předcházející vítězství
v soutěži KMK šestiletých (-L-).

Víkendovou radost prožili i v jezdecké spo-
lečnosti Mach Group. Po úspěšném -S-
v Liberci se M. Půlpán přesunul v neděli do
Bělé pod Bezdězem, kde s CARMEL zvítězil
v hlavní soutěži (-S-), před Plimlovou (FRES-
KA) a Prokůpkovou (VINAJ).

Velká cena Chrudimi
Již XXI. ročník Poháru města Chrudimi

uspořádal JK SZeŠ Chrudim 17. května.
K soutěži stupně -S-, jejíž parkúr stavěl
Z. Kusý, se sjelo 20 dvojic. Základní parkúr
překonalo sedm koní bez chyby a v rozeska-
kování byl nejrychlejší J. Hatla s PRÁTE-
REM z hřebčína v Měníku, před Z. Tothem
(RAQUEL) a R. Jeníkovou (PABLO).
J. Hatla se SAHIBEM pak obsadil ještě
4. místo a tak byli humburští spokojeni. Spo-
kojena byla i R. Jeníková, která si tímto par-
kúrem splnila letošní kvalifikaci na mistrov-
ství republiky.

Matějka a Koželuh
Cena města Ústí nad Labem byla ve dnech

23.-24. května zároveň skokovým mistrov-
stvím severočeské oblasti. Seniorským pře-
borníkem se nakonec stal mladý jezdec
V. Švarc před P. Koželuhem. Ten však byl
velmi úspěšný, když nejdříve zvítězil v -L-
(BENTO) a pak získal pro Svinčice hned prvá
tři místa v soutěži -S- (ELITA, BENTO, MIO).
Nechyběl ani na startu závěrečného -ST-
(MIO). Tam ho ovšem porazil M. Matějka
s oběma svými koňmi LINO J a LIPKA UNI-
REM z Chomutova.

Mistrovská soutěž žen svojí vítězku nemě-
la, protože I. Zatloukalová a T. Zamrazilová
nenašly třetí soupeřku.

Policie v Humpolci
Ve stejném termínu jako Velká cena Podě-

brad budou v areálu humpoleckého závodiš-
tě probíhat další mezinárodní závody. Ty
však nepořádá ČJF a jezdecké síly zde
budou měřit policejní kavaleristé z osmi států
Evropy.

Pražská policejní rada se obrátila na pořa-
datele v Humpolci a tak se bude po tři dny
v našem militaristickém centru soutěžit
o Cenu policejního prezidenta. Pro jízdní poli-
cisty z Německa, Holandska, Portugalska,
Maďarska a dalších států Evropy je připrave-
na disciplína velmi podobná dílčí všestran-
nosti úrovně -Z-, ovšem s odlišným hodnoce-
ním a několika policejními specialitami. Tou
bude například projíždění stanu, práce s
obuškem a soutěže ovladatelnosti koní při
vedení jednou rukou.
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Jeho Milosti císařské
obora koňská 

v Kladrubech nad Labem
Výstava Rudolf II. a Praha je již dávno

minulostí a přesto jistě ne každý měl možnost
dostat do ruky nádhernou publikaci, kterou při
této příležitosti a pod záštitou prezidenta
republiky vydal, spolu s nakladatelstvím Didot
s.r.o., Národní hřebčín v Kladrubech nad
Labem. Vzhledem k tomu, že se jedná o foto-
grafickou knihu, ovšem doplněnou řadou
odborných statí, je jasné, že pochází z dílny
ředitele hřebčína Norberta Záliše.

Každý, kdo si zakládá na úplnosti své hipo-
logické knihovny, by si neměl nechat tuto
knihu uniknout a objednat si ji u svého knih-
kupce. A na závěr jen dodatek. Reprezenta-
tivnosti publikace odpovídá i její cena a tak
pro toho, kdo chce nějakou stokorunu ušetřit,
prozradíme, že přímo v Národním hřebčíně ji
dostanete za přeci jen příznivější cenu.

Termínová kolize
ano i ne

V čísle 8/98 jsme převzali informaci z repre-
zentačního sezení našich skokanů při nomi-
naci na CSI Kiskunhalas a kolizi termínů CSI
Poděbrady a CSIO Poznaň. Při následném
nahlédnutí do kalendáře FEI jsme zjistili, že
tato informace není pravdivá. CSI Poděbrady
(5.-7.6.) a CSIO Poznaň (1.-4.7.) dělí celý
měsíc. CSI Poděbrady však přesto koliduje s
další mezinárodní soutěží, která nás zajímá a
sice, stejně jako v loňském roce, s chovatel-
ským CSI-C Mezohegyes.

Samsung na tři roky
Navzdory ekonomické situaci v Jižní Korei

přislíbila firma Samsung své sponzorské akti-
vity na další tři roky s příslibem investice 7 mil.
USD. Dohodu podepsla prezidentka FEI Doňa
Pilar de Borbón s viceprezidentem Samsung
Electronics Il-Hyung Chang na Generálním
zasedání v Hong Kongu. Seriál ročníku 97/98
SAMSUNG NATIONS CUP SERIES pokračo-
val 10. května ve francouzském La Baule
a letos proběhne celkově ve 26 zemích. Finá-
le roku 1998 bude v německém Donaueschin-
gen 20. září.

Rodrigo pátý
Čelo žebříčeku FEI skokových jezdců

nedoznalo po finále SP v Helsinkách na
prvých čtyřech místech žádných změn.
I nadále vede L. Beerbaum před H. Simonem,
J. Lansinkem a L. Niebergem. Vítězná
R. Pessoa se přesunul na páté místo před
J. Whitakera a W. Melligera. Do desítky nej-
lepších současných jezdců patří ještě
B. Romp, G. Billington a J. Tops.

Ze světa
● Jednu z nejprestižnějších soutěží vše-

strannosti CCI**** v Badmintonu, která se
konala ve dnech 7.-10 května vyhrál překvapi-
vě domácí Ch. Bartle s WORLD PERFECT II,
který porazil Novozélanďana M. Todda (BRO-
ADCAST NEWS) i Američana B. Davidsona
(EAGLE LION).

● Velká cena Monaka (CSI-A) 3. května
patřila W. Melligerovi s DOMINOU III (SUI),
před Němcem D. Guglerem (RAVISSA) a dal-
ším Švýcarem E. Wettsteinem (PACCALY).

● Prvý Pohár národů letošního roku získaly
ve francouzském La Baule 10. května Němci
(Nieberg, Weinberg, Hauser, Pollmann-Sch-
weckhorst) před Holanďany.

● V soutěži jednotlivců Samsung Nations
Cup series (1 bod za jedno a 3 body za dvě
čistá kola Poháru národů) vede po La Baule
Švýcar Urs Fah (JEREMIA) se šesti body.

Slavnosti v Chlumci
Závěr června bude v Chlumci nad Cidlinou

v hřebčíně ostrov velmi rušný. Jezdeckým
závodům 27.6. budou předcházet v neděli
21. 6. Slavnosti koní Kinských. Pro diváky
jsou připraveny ukázky drezúry (K. Chelber-
gová), zápřeží i westernu. Na programu bude
i Chlumecká steeplechase osobností a soutěž
licentovaných plemeníků.

Sušíme slzy
Slzy zavinila naše zpráva o juniorské

mistryni Prahy ve skocích. Bohužel jsme
chybně uvedli vítězku a úspěch upřeli Štilija-
novové s koněm DÉMON z JK ČS Film
Praha. Uvádíme tedy vše na pravou míru
a v tomto případě to nebyla naše vina, proto-
že jsme skutečně obdrželi špatně uvedené
pořadí.

Jeho Milosti císafiské obora koÀská
v Kladrubech nad Labem

Norbert Záli‰
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Blahopřejeme...

Sportovní 
kalendáfi

29.-31.5. Hořovice zrušeno
30.5. Chotýšany zrušeno
30.5. Hrubý Jeseník ZM,Z,ZL
30.5. Benešov ZM,Z,ZL,L
30.5. Svoboda nad Úpou 

KMK Z,ZL,L
30.5. Vysoká n/L. Z, drez.Z,L
30.5. Brno-Líšeň ZM,KMK Z,ZL,L
30.-31.5. Přední Kopanina 

drez. L,S,PREM.ST,T,TT
30.-31.5. Nová Živohošť Z,ZL,L,S
30.-31.5. Domažlice ZL,L,PREM.S
30.-31.5. Ostrava KMK Z,ZL,L,PREM.S
31.5. Jindřichův Hradec ZM,Z,ZL,L
31.5. Louny L,S
31.5. Jeníkov A-1/2/4
5.-7.6. Poděbrady Ž CSI-B PREM.
5.-7.6. Šumperk ZPZN
6.6. Kladno ZM,Z,ZL,L,S
6.6. Březnice-Xaverov Z,ZL
6.6. Tábor ZM,Z,ZL,L drez.Z,L
6.6. Hostouň Z,ZL,L
6.6. Louny ZM,Z,ZL
6.6. Soběšice drez.L,S
6.-7.6. Stará Role Z,ZL,L drez.Z,L,S,ST,T
6.-7.6. Hradec Králové Z,ZL,L
6.-7.6. Brno-Veveří ZL,L,PREM.S
6.-7.6. Jihlava ZM,Z,ZL,L, drez.Z,L Cd
6.-7.6. Hradec nad Moravicí Z,ZL,L,S
7.6. Třebenice ZM,Z,ZL
13.6. Hostomice ZM,Z,ZL,L,S
13.6. Radíč ZM,Z,ZL,L
13.6. Horky nad Jizerou

ZM,Z,ZL,L,PREM.S
13.6. Třebívlice Z,ZL,L
13.6. Hořice Z,ZL,L,S drez.L
13.6. Litomyšl L,S,PREM.ST
13.6. Žabčice drez.Z,L,S
13.6. Brno-Medlánky ZM,Z,ZL,L
13.6. Ostrava-Hrabová Z,ZL,L
13.-14.6. Kladno L,S
13.-14.6. Čejov ZM,Z,ZL,L drez. Z,L
13.-14.6. Plzeň-Bory Z,ZL,L,S,PREM.ST
13.-14.6. Moravský Krumlov A/2,4
14.6. Chotýšany L,S,ST
14.6. Olšany drez. Z,L,S
14.6. Dubicko Z,ZL,L
14.6. Albertovec KMK Z,ZL,L,S
19.-21.6. Opava-Kateřinky S,PREM.ST
19.-21.6. Loštice ZPZN
20.6. Kladno ZM,Z
20.6. Hořátev Z,ZL,L
20.6. Kutná Hora ZM,Z,ZL
20.6. Zábrodí u Červ.Kostelce 

drez. Z,L,S
20.6. Kroměříž Z
20.6. Horní Město ZM,Z,ZL,L
20.-21.6. Písek KMK ZM,Z,ZL,L
20.-21.6. Úněšov KMK Z,ZL,L,S
20.-21.6. Louny Z,ZL,L,PREM.S
21.6. Slavkov Z,ZL,L,S
21.6. Třebíč ZM,Z,ZL

Voltižní pohár
Třetí kolo českého Voltižního poháru se

konalo 23. května v Albertovci. Za účasti 8 oddí-
lů Severní a Jižní Moravy zvítězila v kat. A. žen
S. Kalábová (Tlum.) před L. Vykrentovou a S.
Blažkovou z Frenštátu. Stejné pořadí je po
třech soutěžích i na čele Voltižního poháru.
V kat. B žen zvítězila Němcová s Lucky Drásov.

V kategorii A mužů bylo pořadí soutěže D.
Blažek, J. Valštýn (oba Frenštát) a D. Mikulka
(Tlum.) a ve Voltižním poháru vede J. Valštýn
před D. Mikulkou a D. Blažkem.

V A skupinách byl lepší Tlumačov před Fren-
štátem a v B zvítězil Pegas Moravany. -jge-

...drezúrnímu jezdci a manažeru drezúrní
komise Zdeňkovi Benešovi k 55. narozeni-
nám, které slaví 30. května.

Kladruby v Brně
Nadace profesora V. Michala a odd. chovu

koní Ústavu chovu hospodářských zvířat AF
MZLU v Brně pořádají ve středu 3. července
v posluchárně O128 seminář na téma Chov
starokladrubského koně v ČR. Přednášet
budou J. Mácha, K. Regner, P. Hořín. N.
Záliš, J. Volenec, J. Kaplan a J. Iš. Přihlášky
na adrese: Odd. chovu koní MZLU, Zeměděl-
ská 1, 613 00 Brno.

V sedle soutěže -JU- a -YU- se v sedle
JOURNALA objevila nově A. Bičišťová

Třikrát POZOR
Drezúristé se sešli v Praze na Trojském

ostrově kde se 23.-24. května soutěžilo
v Ceně Komtesy. Tři nejvyšší soutěže patřily
H. Žižkové s POZOREM, když postupně zví-
tězila v sobotním i nedělním St. Georg a nako-
nec i v IN-I. K tomu nastoupili celkem čtyři
koně a za H. Žižkovou se dále umísti la
V. Kadlecová s AKIMOU a GÁBOREM a
J. Jirsová s OHIO.

Další premiéru v českém drezúrním dění
absolvovala dánská jezdkyně a trenérka
A. Henriksen. Po úspěšném vstupu na české
drezúrní obdélníky jako závodnice (Žižka
Praha), zvítězila s KAMIREM i při Ceně Kom-
tesy v soutěži -JJ-, zasedla v neděli i do roz-
hodcovské kabiny.

Kdo to ještě stihne?
V tomto víkendu probíhá na mnoha místech

akce „Den koní“. Pokud obdržíte zpravodaj
včas nabízíme některé z připravovaných akcí

● Po dva dny bude Pilníkov (Trutnov) žít
koňmi. Jezdecká škola J. Cipry společně
s obecním úřadem Pilníkov a taneční skupi-
nou Arizona zde pořádá 31. května od 13.00
hodin ukázky všech jezdeckých disciplin,
které jsou spojeny dalším programem, kočáry,
westernovými ukázkami ap. V předvečer
bude žít Pilníkov Country bálem a tak se dá
říci, že víkend bude v Pilníkově plný koní.

● Přehlídka chladnokrevných a arabských
koní, spojená s kombinovanou soutěží dvoj-
spřeží je na programu Velké ceny hřebčína
Jeníkov u Hořic v Podkrkonoší 31. května.
Začátek v 10.00 hodin.

● Jezdecké kolbiště v Mělníku ožije odpo-
ledne 31. května, kdy sem začnou dojíždět
účastníci paprskovité jízdy z širokého okolí
Mělníku. V předvečer akce (30.5.) zažije areál
Na podkově koncert na podporu koní za účas-
ti skupin: Schovanky, YO YO Band, Zelenáči,
Šlapeto a další. Zahájení v 16.00 hodin.

Aktivní DOLLOM
Již několik sezon vyvíjí řadu aktivit na poli

jezdeckých pony hřebčín Dollom v Mostci.
Jednou z nich je i kompletní kalendář veške-
rých akcí západočeského regionu pořádaných
pro pony všech plemen s KVH do 148 cm.
Všichni zájemci o tento kalendář se mohou
obrátit na Hřebčín Dollom, Mostec 6, 364 51
Štědrá, tel.: 0602 38 15 92, p. I. Fialová.

Změna místa i discipliny
JK Červený Kostelec oznamuje opravu

sportovního kalendáře, kde je chybně uvede-
no pořádání závodů. Místo Olešnice se
20. června konají soutěže v Zábrodí u Červe-
ného Kostelce a místo skokových soutěží jsou
na programu drezúry. Vypsány jsou: drezúra -
Z- pro děti a jun, -Z- pro koně max. 2. rokem,
-L-, -L Kür- a -S-. Uzávěrka přihlášek 15.
června na adr.: JK Červený Kostelec, Sokol-
ská 71, 549 41 Červený Kostelec.

Výsledky
Milotice n.Bečvou 26.4. -ZM- děti (6) 1. Havranová - LORISTA

(Milotice), -ZM- 4l. (13) 1. Laštůvková - GRÁTIS (Dubicko),
stupň.obt. do 100cm jun. (19) 1. Kopecká - NORO (Hermelín),
sen. (41) 1. Čermák - JERMETIEU (Hranice), dvouf.sk. 110/120
(31) 1. Doležalová - QUONIAM III. (Troubky), 2. Petýrková -
ČERKA (Hrabová), 3. Složil st. - VEGET OLD. (Oldřichov), drez. -
Z- děti,jun. (3) 1. Havranová - LIBA (Milotice), -Z- 4l. (4) 1. Kočková
- LORD (Mohelnice), -L- (2) 1. Podařilová - LIBA (Milotice).

Heroutice 2.5. -ZM- děti (13) 1. Ecksteinová - LÍVR (Osnice), -
ZM- 4l. (11) 1. Šimková - DORA (Neveklov), dvouf. sk. 100/110
(43) 1. Zbořil - VLADO (Heroutice), -L+finále- (15) 1. Křížová -
ORKÁN (Neveklov), 2. Šafratová - LAURA (Louňovice), 3. Zbořil -
QUO VADIS (Heroutice).

Heroutice 9.-10.5. -ZM- děti (10) 1. Očenášková - PEKING
(Kocanda), -ZM- 4l. (18) 1. Hruška - LESANTO (Bříza), -Z- koně
2.r.+jun. 1.odd. (32) 1. Chobotská - VANDA (Heroutice), 2.odd. 1.
Šafrata - DERRY (Louňovice), volba dr. do 110 (51) 1. Plimlová -
VENDULA (Poříčí), -L- (31) 1. Zbořil - QUO VADIS (Heroutice), 2.
Papoušek K. - KEN, 3. Papoušek J. - KARMEN (oba Srnín), -Z-
koně 2.r + jun. (45) 1. Mayer - MOON SANTA (Pazderna), -ZL-
(55) 1. Kubín - WARWICK (Benešov), stupň.obt. do 120 (31) 1.
Plimlová - FRESKA (Poříčí), 2. Papoušek K. - KEN (Srnín), 3.
Mayer - WALI (Pazderna), -S- (18) 1. Mayer - WALI (Pazderna), 2.
Plimlová - FRESKA (Poříčí), 3. Ledecký - KORA (St.Bol.).

Stará Role 8.-10.5. drez. -Z- (9) 1. Scheak - PELEGRINO
(SRN), -Kür L + JÚ- (7) 1. Schenk - PELEGRINO (SRN), 2. Roni-
sová - ADMIRAL, 3. Ronisová - ALLADIN (Troja), -Kür L + JÚ- jun.
(3) 1. Čmolíková - MANGIA (St.Role), -Kür S + YU- (10) 1. Koblíž-

ková - ANE (Hlinovská), 2. Titová - DEVIZ (Třeboň), 3. Paták -
CHANSON (St.Role), -JJ- (4) 1. Koblížková - AURCLIÁN (Hlinov-
ská), -JJ- jun. (9) 1. Čmolíková - MANGIO (St.Role), -JU- (9) 1.
Paták - CHANSON (St.Role), -Kür IM I + IM I- (10) 1. Mikolasová -
WATZMAN, 2. Čmolík - VANITAS (oba St.Role), 3. Schenk - RAG-
TIME (SRN), skok volba př. (52) 1. Polachová - EVELÍNA (Děpol-
tovice), -ZL- (24) 1. Filípek - HARFA (troja), -L- (13) 1. Hofmanová
- SARAH (Egrensis), 2. Kafuňková - DEKOR (St.Role), 3. Lahodná
- ČIRIN (Děpoltovice).

Tachov 9.5. -ZM- 4l. (21) 1. Dohnal - RAMBO (Úněšov), -Z- (38)
1. Leuchter - FERISON (tisová), volba př. 120 (26) 1. Doležal -
KRIS (Bost), 2. Donthová - ARGENTANO (Donthová), 3. Šíma -
PAMELA (Cheb), KMK -Z- (18) 1. NOVÁK - Doležal (Bost), 2. VINI-
CE - Kostová (Mar.Lázně), 3. TASKA - Kubištová (Měník), -ZL-
(15) 1. FETYŠ - Kučera (Písek), 2. CATGARA - Pěchouček, 3.
CARINA - Pěchouček (Tisová), -L- (7) 1. KRIS - Doležal (Bost), 2.
PAMELA - Šíma (Cheb), 3. TOUHA - Kostová (Mar.Lázně), kom.
A. Starosta.

Mečeříž 9.-10.5. -Z- (50) 1. Sloup - VALERIANA (Lysá n.L.), -
ZM- děti (11) 1. Postlová - MÁJA (Horky), -ZL- (38) 1. Libich -
DIXON (Lysá n.L.), -L- (24) 1. Hanuš - VANDA (Vlkava), 2. Vodse-
ďálková - KADET PRADAR, 3. Vodseďálková - AMONA (Horky).

Lanškroun 9.5. -ZM- děti (4) 1. Eliášová - BESSY, -ZM- 4l. (13)
1. Nešpor - HYDE PARK, -Z- jun. (9) 1. Chládková - ZIMBAR,
dvouf.sk. 100/110 (46) 1. Kalousová - OPTIMA, stupň. obt.
100/110 (46) 1. Vinzens - MARKÝZA, -L- (16) 1. Žíla - PRIM (Smr-
ček), 2. Syrový - VEGAR, 3. Patočková - KAYO (oba Lanškroun).

Hečlov 9.5. drez -Z- jun. (8) 1. Coufalíková - ANDURA (Kromě-

říž), -Z- (6) 1. Konečná - SYMPATIKA (Loučany), -L- (5) 1. Koneč-
ná - FLEJTA (Loučany), skok - dvouf.sk. 100/110 jun. (23) 1. Slo-
žil - LÉKOŘICE (Oldřichov), ost. (27) 1. Pospíšilík - DILLY (Pravči-
ce), stupň.obt. do 110cm (49) 1. Dostál - MAN (Bochoř), -L- (11)
1. Hirka A. - AVANTI (Zlín), 2. Urban - WINNY (Pravčice), 3. Dole-
žalová - QUONIAM III. (Troubky).

Frýdek Místek 16.5. dvouf.sk. 90/100 děti (8) 1. Hrůzek - SIL-
VER WIND (F-M), 4l.(22) 1. Rusek - MGT DIAS (MGT), dvouf.sk.
100/110 děti (4) 1. Ptáček - SEMESTRA (Brno), jun. (23) 1. Babo-
rová - DEMONA (Dobrá), 4l. (15) 1. Rusek - MGT DIAS (MGT),
ostatní odd.A (24) 1. Šlpoš - FAUST (Orlová), odd.B (24) 1. Poláš-
ková - MGT IDYLA (MGT), post.obt. 110 děti + jun. (19) 1. Poláš-
ková - SANTA (Frenštát), ostat. odd. A (31) 1. Ivančín - CASIN
VAZA (Svinov), odd.B (22) 1. Naďová - TABASCO (Frenštát), -L-
(23) 1. Pekníková - SAKÉ (H.Bludovice), 2. Pietnicki - VÁH, 3. Piet-
nicki - DENIS (Karviná).

Liberec 16.5. -ZM- 4l. (16) 1. Broža - HOLLY (NOKI Hostomi-
ce), -Z- (35) 1. Hynek - ADINA (Nymburk), -ZL- (24) 1. Kottková -
NEON (Veselá), -L- (20) 1. Půlpán - CARMEL (Chotýšany), 2.
Zamrazilová - MARIO (Louny), 3. Cipra - TRISTAN (Písek), -S- (11)
1. Doležal - KRIS (Bost), 2. Půlpán - CARMEL-S, 3. Půlpán - ELU-
SIA II (Chotýšany), KMK -Z- (11) 1. HOLLY - Broža (Hostomice), 2.
TARA - Kubištová (Měník), 3. TIMI - Cipra (Pilníkov), -ZL- (9) 1.
CANTUS - Hadžia (Tarpan), 2. CALEDO WENDY - Zelinková (Měl-
ník), 3. CORNET-P - Pauzr (Dubá), -L- (5) 1. KRIS - Doležal (Bost),
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- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služ-

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

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

Potřeby pro jezdecký sport
Výroba-Velkoobchod

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

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

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

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

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

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Prodejna 

a velkoobchodní sklad:
Domamyslická 59, 
798 01 Prostějov

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

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

Prodejna Brno: 
Veveří 109, PSC 618 00, 

Tel.: 05/41 21 16 17

PROSTĚJOV

Jezdecká škola
Mariánské Lázně
● nákup a prodej sportov-

ních a chovných koní
doma i v zahraničí

● připouštění chov. klisen
(včetně ustájení před
a po porodu) hřebci
světových sportovních
linií s prověřenou
výkonností

● ustájení a výcvik spor-
tovních koní ve vlastním
areálu s krytou halou
a ubytováním

tel. 00420-165-31 53
(69 13 12), 0602 44 99 72, 

fax 00420-165-62 20 70
U Krakonoše 53, 

353 01 
Mariánské Lázně

VáÏn˘ kandidát na titul nejlep‰ího syna vedoucího
hfiebce svûtového Ïebfiíãku plemenn˘ch hfiebcÛ
legendárního RAMIRA hfiebec

nejlep‰í plemenn˘ hfiebec v republice podle v˘konnosti potom-
stva ve svûtovém sportu, otec mezinárodních vítûzÛ:
RENOMEE BY ZYX - vítûz více neÏ 20 soutûÏí nejvy‰‰í obtíÏ-
nosti v SRN, 9. místo v Ïebfiíãku sportovních koní podle v˘‰e
v˘hry 1997
RODERICK - vítûz 6 tûÏk˘ch soutûÏí ve ·védsku 1996, 2. místo
v Evropském ‰ampionátu hfiebcÛ v holandském Zwolle 1996
v konkurenci 250 hfiebcÛ z celé Evropy
RENOMETTO - seriov˘ vítûz skoku mohutnosti, poslední vítûz-
ství Dortmund 1998, drÏitel svûtového rekordu ve skoku do v˘‰ky
na snûhu Kössen 1997 - 227 cm
je k dispozici v‰em chovatelÛm formou inseminace ãerstv˘m
spermatem. Velmi dobrá kvalita spermatu, v roce 1997 80%
bfiezích klisen.
Kontakt: Ing. Zdenûk Müller, CSc., 533 01 Pardubice - Mnûtice 126,

tel.: 040/66 70 615, fax: 040/66 70 861.

RENOMMEE

Inzerce
●● Přijmeme vedoucího ošetřovatele(ku) pro novou hříbárnu od 1. 7. 1998. Bydlení zajištěno, plat 10 - 12 000,-

Kč. Požadujeme vyučení v oboru chovu koní, samostatnost a profesionální přístup. Nabídky se základními
údaji a praxí zašlete (pouze písemně) na adresu redakce.

●● Připravovaný areál v blízkosti Prahy přijme správce areálu a dva pracovité, spolehlivé ošetřovatele. Pouze
vyučené v oboru s jezdeckými schopnostmi, řidičský průkaz, včetně traktoru, vítán. Na obsazení uvede-
ných míst proběhne výběrové řízení. U správce předpokládáme ekonomické a organizační i jazykové před-
poklady. Nabídky zašlete, včetně základních údajů s dobou a místem praxe, písemně na adresu redakce.

●● Prodám klisnu nar. duben 96, mohutná prokvetlá ryzka po 470 Dietward I, z Sabina po Sahib 5. Lehce ošet-
řovatelná, hodná na děti. Cena 23 000,- Kč. P. Labachová, Hvězda u Dvora Králové nad Labem, tel.: 0603
214 096 večer.

●● Prodám autobus ŠL 11, pro 6 koní, rok výroby 86, dobrý technický stav, OTP do 5/99. Tel.: 02/900 40 639.
●● Nabízím ustájení koní v boxech, písková jízdárna, celodenní opatera, přeprava koní. MHD 5 min. od stanice

Zličín. Tel.: 02/302 57 34.
●● Stáj „Václav“ Kolín nabízí k prodeji: mohutný valach (KV 175), nar. 1993, vhodný pro výcvik začátečníků,

spolehlivý pro provoz, cena 50 000,- Kč.
●● Nejlacinější přeprava koní po ČR ve vleku na dva koně. Tel.: 0602 29 20 62, 02/83 92 14 75.
●● Prodám balíkové seno vč. dopravy. Tel.: 0602 215 484, 0321/797 073.
●● Ustájím koně 30km od Prahy, směr Kostelec n.Černými lesy. Tel.: 0602 215 484, 0321/797 073.
●● Do Německa sháním mladého ale zkušeného a zodpovědného muže k přípravě mladých hřebců k výběrům

- lonžování, vodění, ošetřování, červen až říjen, možno i déle, spěchá. Tel.: 0603 269 705.
●● Pro drezúrní stáj 50km od Norinberka hledám ošetřovatelku (-le). Tel.: 0602 268 322, 02/27 63 88.
●● Prodáme nebo vyměníme za koně s drez. výkonností či předpoklady, vyššího valacha, kaštan. hnědák,

výkonnost skok -ZL- po Hugben II, stáří 5 let v ceně 55 000,-. Dobře přiježděný, připraven k parkúru (jarní
práce v hale, ale bez drez. chodů). Tel.: 0603 220 949 nebo 0603 214 096.

Výsledky
2. LORD - Vítek (Končiny), 3. FINN VAL -
Pecháček (Bruntál), kom. J. Pellar.

Olšany 16.5. post.obt. do 100 (37) 1. Urban
- DOLLY (Pravčice), dvouf.sk. do 100 (57) 1.
Němcová - NIVEA (Drásov), -ZL+finále- (29) 1.
Daněk - HRDINKA (Dubňany), 2. Štěrba - KAR-
PATKA (Vyškov), 3. Němcová - JESSIKA (Tře-
bíč), -L- (6) 1. Bulíčková - ROMIK (Třebíč), 2.
Cinerová - VOKARA (Drásov), 3. Zemanová -
VEGA (Vyškov).

Plzeň - Bory 16.-17.5. drez. -JU- (19) 1. Kad-
lecová - MASTER (Př.Kop.), 2. Ronisová -
ADMIRÁL (Troja), 3. Čmolíková - VANITAS
(St.Role), -JJ- (14) 1. Čmolíková - VANITAS
(St.Role), 2. Zajíčková - NONETA (Troja), 3.
Kadlecová - MASTER (Př.Kop.), -L- (12) 1.
Ronisová - ADMIRÁL (Troja), 2. Zubkovská -
CARTHAGO (Plzeň Bory), 3. Ronisová - ALA-
DIN (Troja), -L- (10) 1. Krýslová - MÁRIA, 2.
Zubkovská - CARTHAGO, 3. Sýkorová - MON-
ZUN (všichni Plzeň Bory), -SG- (7) 1. Mikolaso-
vá - WATZMANN (St.Role), 2. Chelbergová -
NIGHT CUP (Žižka), 3. Kadlecová - AKIMA
(Př.Kop.), -YU 93- (6) 1. Titová - DEVIZ (Tře-
boň), 2. Malá - MONZUN (Plzeň Bory), 3. Hyťho-
vá - VIKING (Plzeň Bory), -IM I- (5) 1. Mikolaso-
vá - WATZMANN (St.Role), 2. Kadlecová -
AKIMA (Př.Kop.), 3. Čmolík - VANITAS
(St.Role), -Z- (5) 1. Havelková - PAMÍR
(Př.Kop.), -Kür S- 1. Kadlecová -
MASTER/KANT (Př.Kop.), 2. Hybnerová -
ROMAN (St.Role), 3. Hyťhová - VIKING (Plzeň-
Bory), -Kür SG- 1. Kadlecová - AKIMA
(Př.Kop.), 2. Čmolík - VANITAS (St.Role), 3. Jir-
sová - OHIO (Jirsová).

Hradec nad Moravicí 16.-17.5. -ZL- jun. (11)
1. Urbanský - HURIKÁN (Op.Kat.), -ZL- (34) 1.
Ludvík - SUZI (Velká Polom), -L- (19) 1. Vítková
- INTRIGA (Vítek), 2. Vachutka - MONTY
(Dubicko), 3. Živníček - LAMB (Hradec n.M.), -
ZL- jun. (15) 1. Gladišová - KALKA (Gladiš), -
ZL- (30) 1. Romsyová - ALGIDA (Pegas), -L-

(22) 1. Gladišová - KALKA (Gladiš), 2. Romsyo-
vá - SLAVÍN (Pegas), 3. Živníček - LAMB (Hra-
dec n.M.).

Bělá pod Bezdězem 16.-17.5. -ZM- děti (6)
1. Tešlová - VARNA (Horky), -ZM- 4l. (11) 1.
Šebesta - ODETA (Hořín), dvouf. sk. 100/110
1.odd. (40) 1. Jandourek - BONETTE (St. Bole-
slav), 2.odd. (46) 1. Sloup - VALERIANA (Lysá
n.L), -ZL- 1.odd. (34) 1. Voslařová - PEGAS
(Šidlov), 2. odd. (30) 1. Sloup - VALERIANA
(Lysá n.L.), Přebor okr. Ml.Boleslav -ZL- (7) 1.
Štěpán - TORO (Mečeříž), stupň. obt. do120
(43) 1. Moudrý - ESPRIT (Moudrý), -L- (57) 1.
Zelinková - LABE JAMES (Mělník), 2. Plimlová -
FRESKA (Poříčí), 3. Libich - DIXON (Lysá n.L.),
-S- (33) 1. Půlpán - CARMEL-S (Chotýšany), 2.
Plimlová - FRESKA (Poříčí), 3. Prokůpková -
VINAJ (Kolín).

Kamenice n.Lipou 17.5. -Z- (48) 1. Dvořáko-
vá - DUKAR (Rynárec), -ZL- (32) 1. Dvořáková -
DUKAR (Rynárec), -ZL- dvoučlenné štafety (13)
1. Malkovská - KANGARO (Malkovská), Ságl -
BARON (Humpolec).

Popice 17.5. dvouf.sk. 100/110 (37) 1. Jelí-
nek - ROXENA (VFU Brno), -L- (22) 1. Přibyl -
PRINC (Dosta Brno), 2. Koláček - PARADOS
(Popice), 3. Bednářová - XANDRA (Domašov), -
S- (11) 1. Přibyl - PRINC (Dosta Brno), 2. Kolá-
ček - PARADOS, 3. Straka - TROPHY (oba
Popice).

Hořice 17.5. drez. -Z- (29) 1. Dušek - DOLLY
(Jeřice), -L- (15) 1. Kotyzová - NARCIS (Kotyza),
2. Hlaváčková - NEPÁL (Hořice), 3. Kotyzová -
DONFAS (Kotyza), -JÚ- (11) 1. Kotyzová - DON-
FAS (Kotyza), 2. Hlaváčková - NEPÁL (Hořice),
3. Kotyzová - NARCIS (Kotyza), skok -ZM- 4l.(37)
1. Vítek - HERMA (Končiny), -ZM- děti (12) 1.
Pourová - PARMA (Jeřice), -Z- (58) 1. Hatla -
LAMA (Měník), dvouf.sk. 100/110 (45) 1. Vítek -
VANETA (Hořice), dvouf.sk. 110/120 (49) 1.
Vítek - LORD (Končiny), 2. Bečková - LUNA II
(Měník), 3. Douchová - MONIKA (Zbečník).

Chrudim 17.5. -ZL- (41) 1. Malá - SHERY
(Přelouč), -L- (44) 1. Skřivan - SÁGA, 2. Skři-
van - SLIN HRG (Manon), 3. Toth - RAQUEL
(Žďár), -S- (20) 1. Hatla - PRÁTER (Měník), 2.
Toth - RAQUEL (Žďár), 3. Jeníková - PABLO
(Pablo).

Ostrava 22.-24. 5. stupň.obt. do 130 (35) 1.
Humplík - JODID (Op.Kat.), 2. Rusek - NEW-
PORT NESTOR (Baník), 3. Doležal - TURBO
(Bost), -S- (33) 1. Živníčková - BOURBON (Hra-
dec n.M.), 2. Obert - CHARLIE PAŠA (Lipt.Miku-
láš), 3. Navrátil - AKTIV (Bříza), -ST- (22) 1.
Skřivan - LABE JEFF LB TECH (Manon), 2.
Navrátil - AKTIV (Bříza), 3. Skřivan - GARGANO
WEPOL (Manon), 4. Doležal - CRAZY BOY, 5.
Doležal - ROMINA (Bost), dvouf.sk. 130/140
(23) 1. Špalková - SINDY MARTEX (Baník), 2.
Poláková - KASKÁD (Polák Strakonice), 3.
Hadžia - LIBERTUS (Tarpan), 4. Obert - CHAR-
LIE PAŠA (Lipt.Mikuláš), 5. Humplík - MANDY
(Op.Kat.),

Stará Boleslav 23.-24.5. stupň.obt. do 120
(39) 1. Jandourková - IDYLA (St.Bol.), 2. Moudrý
- ESPRIT (Moudrý), 3. Jandourek - BONNETTE
(St.Bol.), -L- (59) 1. Hanuš - VANDA (Vlkava), 2.
Hatla - SAHIB KUBIŠTA (Měník), 3. Vodseďál-
ková - AMONA (Horky), -S- (52) 1. Suttr -
LOPEZ 11 (Písek), 2. Hatla - SAHIB KUBIŠTA
(Měník), 3. Půlpán - CARMEL-S (Chotýšany),
Mistr.středočeské oblasti skok sen.muži -S- 1.
Půlpán - CARMEL-S (Chotýšany), ženy -L- 1.
Holíková - RITA (Ramiro), dvouf.sk. 120/130
(23) 1. Mayer - KAMAZ (Poncar), 2. Chmelař -
PRZEDSWIT XVI-64 (Písek), 3. Jandourek -
QEEN TRANQUILLITAS (St.Bol.), stupň.obt.do
130 (23) 1. Pecháček - FINN KOREA (Bruntál),
2. Hatla - SAHIB KUBIŠTA, 3. Hatla - PRATER
(Měník), -ST- (19) 1. Pecháček - FRAMIREE
F (Pecháček), 2. Chmelař - PRZEDSWIT XVI-64
(Písek), 3. Pecháček - FINN KOREA (Bruntál),
4. Hatla - PRATER (Měník), 5. Jandourek -
ROCK AND ROLL (St.Bol.).

Ústí nad Labem 23.-24.5. -Z- (28) 1. Dontho-
vá - GARFA (Donthová), -ZL- (42) 1. Matějka -
JUMBO (Chomutov), -L- (33) 1. Jindra - SHAR-
KE (Sp.Poříčí), 2. Zatloukalová - AROT (Ústí), 3.
Koudela - KASMIR (Lombard), -S- (13) 1.
Zatloukalová - TESAVELA (Ústí), 2. Švarc -
VALERIE (Švarc), 3. Zamrazilová - MÁRIO
(Louny), -ZL- (24) 1. Matějka - JUMBO (Chomu-
tov), -L- (25) 1. Koželuh - BENTO (Svinčice), 2.
Matějka - JUMBO (Chomutov), 3. Koudela -
KASMIR (Lombard), -S- (13) 1. Koželuh - ELITA,
2. Koželuh - BENTO, 3. Koželuh - MIO (Svinči-
ce), -ST- (11) 1. Matějka - LINO J, 2. Matějka -
LIPKA UNIREN (Chomutov), 3. Koželuh - MIO
(Svinčice), 4. Švarc - VALERIE (Švarc), 5.
Zamrazilová - MÁRIO (Louny).

Praha-Trojský ostrov 23.-24.5. drez. -JJ 93-
(18) 1. Henriksen - KAMÍR (Žižka), 2. Kadlecová
- KANT (Př.Kop.), 3. Ronisová - ALADIN (Troja),
-JU 97- (11) 1. Leitnerová - ATAMAN (Pegas),
2. Titová - DEVIZ, 3. Titová - DIVNÝ (Třeboň), -
YU 93- (10) 1. Leitnerová - ATAMAN (Pegas), 2.
Titová - DIVNÝ, 3. Titová - DEVIZ (Třeboň),
St.Georg (7) 1. Žižková - POZOR (Žižka), 2.
Leitnerová - ATAMAN (Pegas), 3. Kadlecová -
AKIMA (Př.Kop.), St.Georg (5) 1. Žižková -
POZOR (Žižka), 2. Leitnerová - ATAMAN
(Pegas), 3. Schützová - ROMEO (Pegas), -IM I-
(4) 1. Žižková - POZOR (Žižka), 2. Kadlecová -
AKIMA, 3. Kadlecová - GÁBOR (Př.Kop.).


