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Víkend pln˘ spfieÏení

VII. roãník                        ãíslo 9 30. 4. - 13. 5. 1999

Poslední dubnový víkend patřil v ČR spřežení. Dvojspřeží soutěžila v Kolesách a jedno-
spřeží a čtyřspřeží měla své prvé letošní soutěže v Heřmanově Městci. Zdá se, že rok
1999 bude pro naše spřežení rokem termínových souběhů a i víkend 23.-25. dubna kom-
plikovanost letošního kalendáře potvrdil. Oproti původnímu termínu proto u koleských
pořadatelů došlo k datovému posunu a dvojspřeží v Kolesách se dostala na program již
v pátek. Soutěž tak mohla být ukončena v sobotu a zápřahová společnost tak měla mož-
nost přesunu do Heřmanova Městce. Že však tímto zahajovacím víkendem letošní termí-
nové problémy spřežení zdaleka nekončí, poznáte z následujících řádků.

L. Jirgala z JK Hubička Telnice zvítězil v Kolesách způsobem
start – cíl.

Jiří Škodný z Národního hřebčína, závod Slatiňany, byl při první letoš-
ní soutěži čtyřspřeží nejlepší.

Jarní Kolesa
Program v Kolesách tedy začal 23. dubna

a na start zkrácené soutěže dvojspřeží se
dostavilo jedenáct jezdců. Pro naší reprezentač-
ní elitu pak soutěž v Kolesách byla závěrem
dvoudenního soustředění, ke kterému se dosta-
vila šestice našich nejlepších. Pod vedením
C. Konieczneho a E. Dudy se tak letos sešli
uchazeči o reprezentaci již podruhé a o výsled-
cích jarní přípravy nám E. Duda řekl:

„Vedle trenérské práce s jezdci byla úkolem
soustředění jakási výkonnostní inventura. Podle
té pak došlo k prvému výběru v současnosti
nejlepší trojice, jejímž cílem by mělo být letošní
MS v maďarském Kecskemetu 18.-22.srpna
(finále Zlaté podkovy v Humpolci pozn.red.).
V této chvíli se jako nejlepší jeví trojice L. Jelí-

nek, J. Nesvačil a L. Jirgala. Ze zbylých
J. Kohouta, R. Kaly a Z. Jiráska záměrně
nejmenuji nikoho jako náhradníka, protože
momentálně jsou jejich šance na konečnou
nominace do Maďarska zcela otevřené
a o všem bude rozhodovat výkonnost celé šes-
tice v následujících týdnech a měsících.

V letošním roce musí všichni jezdci splnit
nové pravidlo k účasti na CAI, které ukládá
i náhradnímu koni absolvovat minimálně jednu
kompletní mezinárodní soutěž. K tomu máme
před MS vybrány soutěže CAI Poznaň 4.-
6.června (ve stejném termínu první kompletní
soutěž v ČR v Moravském Krumlově), CAI
Altenfelden 17.-20. června a CAI v Kladrubech
nad Labem 2.-4. července (o souběhu se závo-
dy Kolesách jsme již psali). V tomto termínu
jsou navíc námi tradičně obesílané CAI v Min-

delstettenu. I když ČJF nevyšle v termínu
našich domácích mezinárodních závodů oficiel-
ní reprezentační tým do zahraničí, eventuelnímu
soukromému výjezdu některého z jezdců zabrá-
nit nebudeme moci a do jisté míry touhu ukázat
se v cizině a porovnat se s rozsáhlejší zahranič-
ní konkurencí chápu.

Poslední mezinárodní soutěž před MS pak
bude CAI v Nebanicích 23.-25. července. Ve
spolupráci s naším přítelem C. Koniecznym pak
ještě připravujeme možné obeslání národní zkrá-
cené soutěže 21.-23. května v polském Ksiazu.“

Ke slovům našeho současného muže na tre-
nérském reprezentačním postu dodejme, že
v jednání je i žádost NH v Kladrubech o přelo-
žení MČR čtyřspřeží z Humpolce 17.-19.září
(současně CSIO Praha) na CAI do Kladrub,
protože v zářijovém termínu by se NH chtěl
zúčastnit CAI v Donaueschingenu. Protože, zde
je však nutné změnit sportovně technické pod-
mínky šampionátu, konečné rozhodnutí bude
mít Rada ČJF.

Jakkoliv však bude letošní rok pro jezdce
spřežení termínově komplikovaný, Jarní Kolesa
byla jako vždy připravena perfektně.

Vše pro jezdectví a chov koní
– první obchod svého druhu na internetu

http://www.kone.cz, E-mail: obchod@kone.cz

– nová prodejna jezdeckých potřeb:
Čujkova 52, 700 30 Ostrava-Zábřeh
tel.: 0603/527 062, 0603/527 061
fax: 069/370 163
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A. Tůmová připravila jezdcům jarní parkúr.
Obtížnost skoků jistě dobře zapadla do rozbíhají-
cí se sezóny, nicméně technická náročnost
kursů byla až příliš snadná. Zajímavostí parkúrů
byla sice kombinace trojskoku se skokem ve
vzdálenosti tří cvalových skoků, což vytvářelo na
diagonále kolbiště jakýsi čtyřskok, ale možná by
si jezdci, přicházející ze sevřených prostor kry-
tých hal, zasloužili přeci jen technicky více pro-
věřit.

S prvým -ST- si bezchybně poradila pětice
jezdců. Z nich dva, P. Doležal s nováčkem stáje
Bost, figurantním ryzákem CARUSO (holšt. po
CALETO I, ze SRN ověnčený vítězstvím v těžké
soutěži) a J. Jindra se SIRAH překonali bez
chyb i rozeskakování. Rychlejší CARUSO získal

nejen další vítězství pro stáj
Bost, ale navíc se předvedl
v nejlepším světle a určitě
bude pro české barvy znač-
nou posilou.

V nedělním -S- si nejlépe
v rozeskakování osmi dvojic
vedla domácí Z. Zelinková
s BEJBÚTEM. Svým bez-
chybným rozeskakováním
naznačila M. Kubištová
s hřebcem LAND PRINZ
(Hřebčín Měník), že letošní
mistrovská soutěž žen má
nového zájemce.

Závěrečné nedělní -ST-
pak svedlo na startovní listi-
nu dokonce 25 dvojic
a i zde viděli diváci řadu
velmi dobrých výkonů. Cel-
kově jedenáct dvojic překo-
nalo bez chyb a mezi nimi
to byla dvakrát i L. Poláko-
vá (KASKAD, CAROL) star-
tující letos nově za Spálené
Poříčí. Zvlášť její výkon
s CAROLEM (0+0 a celko-
vě 5. místo) potěšil určitě
nejen Jiřího Pecháčka,
vedoucího naší juniorské
reprezentace.

Vedle L. Polákové se na
kontech dalších čtyř jezdců

objevila i v rozeskakování nula a jarní atak stáje
Bost pokračoval. Skutečně neporazitelným se
totiž stal CRAZY BOY s P. Doležalem, který
překonal všechny své soupeře o téměř dvě vte-
řiny. Podruhé druhý byl J. Jindra a SIRAH (Spá-
lené Poříčí) a na dalších
místech skončil Z.Žíla
s JETRO (Smrček) a T.
Navrátil s AKTIVEM (Sinus
Bříza).

Vedle vrcholového spor-
tu však v Mělníku nikdy
nezapomenou na naši
dorůstající generaci a tak
souběžně s mnohahodino-
vým programem na hlavním
kolbišti opět probíhaly dět-
ské pony soutěže. Již
podruhé v Mělníku oboha-
cené o novinku našich kol-
bišť - jezdecké hry. Ty
v Mělníku opět naznačily,
že díky možnosti zapojení
široké obce rodičů a obrov-
ského věkového spektra
jezdců mohou být pro jez-
dectví tolik potřebným pro-
středníkem pro příl iv
nových zájemů. I proto,
přes jarní rozmary počasí,
mohou být mělničtí pořada-
telé spokojeni a zaslouží
uznání.
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CARUSO Show na Mělníku

Michaela Kubištová a LAND PRINZ z hřeb-
čína Měník byli úspěšní v soutěži -S-

Nováček českých kolbišť CARUSO

Jiří Pecháček a FINN KOREA (Spolfinn Bruntál)

Jezdecký areál v Mělníku patří již desetiletí
k důležitým pořadatelům a v průběhu let si získal
značnou prestiž. I proto se letos již poněkolikáté
staly úvodní závody bohaté pořadatelské sezóny
v Mělníku závěrečnou tečkou za nominací naší
skokové elity k prvému zahraničnímu výjezdu.
Bohužel tragické záležitosti na Balkáně zavinily,
že CSI v Kiskunhalas je zrušeno a maďarské
město se více než o sportovní soutěže stará
o uprchlíky před válečným konfliktem. Nepříjem-
né mrazení z obav válečné eskalace tak dolehlo
až do naší jezdecké společnosti.

ČJF se tak musela poohlédnout po náhradní
středoevropské soutěži a naše ekipa je přihláše-
na na CSI-B Treffen - Schneeweisshof do
rakouského Villachu (14.-16. 5.). V případě, že

bude naše dodatečná přihláška akceptována,
odjedou k prvním reprezentačním startům
J. Skřivan (LABE JEFF LB TECH, NARACON-
DO PROFISTAF), P. Doležal (CRAZY BOY,
CARUSO), T. Navrátil (LE CORDIAL S, AKTIV)
a M. Matějka (EQUISERVIS GRAND, LINO J).
O této nominaci rozhodl manažer skokové komi-
se A. Starosta i na základě průběhu soutěží
v Mělníku, kde byla na programu v sobotu
i v neděli soutěž úrovně -ST-.

Jednou z tradic, které by mělničtí pořadatelé
raději zrušili, je špatné počasí. Ještě průběh
týdne před 14.-16. dubnem nenasvědčoval krát-
kému návratu zimy, ale znalcům bylo vše jasné.
Do Mělníka nejezdi bez zimního oblečení. Důle-
žité však je, že v průběhu let se podařilo pod-
klad kolbiště natolik zdokonalit, že ani to nejhor-
ší počasí, a k němu záplava startuchtivých jezd-
ců výrazně nezhorší povrch. A tak přes téměř
300 startů v pátek a skoro 200 v sobotu, které
předcházely prvému sobotnímu -ST- nemuseli
mít naši nejlepší jezdci z regulérnosti povrchu
žádné obavy.

Před prvým vyvrcholením závodů se z dvoj-
násobného vítězství v -S- radoval Jiří Pecháček
(FINN KOREA a M.S.STING). K -ST- pak
nastoupilo 19 dvojic. Již tento počet svědčí
o rozrůstající se obci našich nejlepších skokanů,
stejně jako skutečnost, že ještě 14. místo patřilo
jezdci z pouhými dvěma shozeními. Mezi nováč-
ky této úrovně zapůsobil velmi dobře 7letý
KAŠMÍR J. Koudely (4tr.b.), když dvojice půso-
bila jistě až suverénně.

Caprilli v Nebanicích
Již podruhé uspořádali pořadatelé v Nebani-

cích veřejný trénink formou skokových zkoušek
Caprilli 1 a 2. Opět byl o účast velký zájem a tak
byl poslední účastník tréninku dekorován téměř
ve 21 hodin. Kontrolu připravennosti koní hod-
notil V. Nágr a M. Šímová, kteří každému absol-
vujícímu vysvětlili chyby. Celkově se ve čtyřech
odděleních účastnilo testu 40 dvojic.

Současně s testy byly v Nebanicích drezúrní
závody, které vyvrcholily drzúrní zkouškou úrov-
ně -S-, ve které mezi 11 účastníky zvítězil
T. Kavka s IMAGOU z JK Kavka.

Forfin Cup 
v Drásově

Stejně jako v loňském roce připravili pořada-
telé z TJJ Lucky Drásov pro účastníky drásov-
ských závodů seriálovou soutěž. Z výsledků ze
soutěží, které se zde konaly 17.4. a budou
konat 3.7. a 21.8., budou jezdcům započítávány
body za umístění a celá soutěž nakonec vyvr-
cholí při závěrečném finále. Celkově bude při
seriálu Forfin Cupu vyplaceno 114 000,- Kč
(z toho při finále 50 000,- Kč).
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Š. Charvátová a DREAM DANCER zvítězila
při drezúrní Dubnové ceně dvakrát v soutěži
-S- a podvakrát i velmi silně útočila na vedou-
cí místo v soutěži St. Georg -čiš-

Dubnová cena
Tři úrovně obtížností drezúrních úloh měly

v Praze 17. a 18. dubna tři vítězky. Při tradiční
Dubnové ceně, kterou uspořádala TJ Žižka
Praha podvakrát v úloze -L- (JÚ93,JJ93) zvítě-
zila Š. Koblížková s AURELIÁNEM (Stáj Hlinov-
ská), v úloze -S- (JÚ97,YÚ93) Š. Charvátová
s DREAM DANCER (JK Panská Lícha) a v -ST-
(St. Georg 95) H. Žižková s POZOREM (TJ
Žižka Praha).

V úloze St. Georg, ke které nastoupila vždy
šestice startujících, byla nejtěžším soupeřem
H. Žižkové Š. Charvátová, která se s DREAM
DANCER umísti la vždy těsně druhá a se
SAMEM ji patři lo podvakrát i třetí místo.
Nešťastně zahájil sezónu mistr ČR 97             D.
Komenda. Ten sice dorazil do Prahy ověnčen
halovým vítězstvím v úloze -S- v Plzni (3.4.), ale
na Trojském ostrově byl vyloučen pro nepravi-
delnost chodu klisny JENA. U naší předloňské
drezúrní naděje tak pravděpodobně přetrvávají
zdravotní problémy a je otázkou, zda se je
podaří pro rok 1999 zvládnout.

Výsledkový
pokus

Na tomto místě jsme Vás v minulém čísle
informovali o naší snaze o prohloubení
informační struktury našich zpráv při tvorbě
výsledkové statistiky. Stejně jako každá čin-
nost vyvolal náš sloupek řadu reakcí od
vysloveně pozitivních a pro nás povzbuzují-
cích, až po zcela negativní a nám poněkud
nepochopitelných. Pokud však nepochopení
naší snahy bylo i naší vinou, ještě jednou se
k této problematice vracíme.

V našem velmi opatrně formulovaném
sloupku jsme chtěli jen vysvětlit, že pro
doplnění komplexní informace z průběhu
soutěží bychom chtěli pro zájemce, a podle
reakcí některých čtenářů jsme dospěli
k závěru, že tito zájemci existují, vytvořit
médium, které umožní komplexní, rychlou
a přehlednou statistickou informaci o sou-
těžních výsledcích jezdců, koní i závodů.

Rozhodně nechceme a ani nemůžeme
nikoho do ničeho nutit. Informací o chybějí-
cích výsledcích rozhodně nechceme pořa-
datele z čehokoliv obviňovat, či úkolovat,
ale pouze informovat, že právě výsledky
z jeho závodů k nám nedorazily. Předpoklá-
dáme, že řada pořadatelů ani netuší jakými
cestami k nám informace putují a mnozí se
mohou domnívat, že je vše v pořádku. Roz-
hodně je však naše aktivita zaměřena, tak
jako celé naše snažení, jen ve prospěch
celkové informovanosti.

V drezúrní zkoušce si nejlépe vedl L. Jirgala
(48 bodů) z JK Hubička Telnice, který tak pře-
konal vloni drezúrně nejlepšího Jaroslava
Nesvačila (54). Další místo patřilo poslednímu
z trojice našich současně nejlepších Leoši Jelín-
kovi.

Odpolední zkrácený maraton se nejlépe
vydařil opět L. Jirgalovi, který se v překážkách
závěrečného úseku pohyboval plynule a s bra-
vurním přehledem. Těsně za něho se však
posunul tradičně v maratonu velmi rychlý
Z. Jirásek (JK Robousy), který tak odsunul
J. Nesvačila (Aranka Doubravice) na třetí pozici.
Pro technickou chybu v překážce z pořadí úplně
vypadl L. Jelínek.

V sobotním parkúru si přes jednu chybu již
konečné vítězství nenechal L. Jirgala ujít, i když
Z. Jiráska na druhé pozici dělilo jen 1,7 bodu.
Na toho ztrácel třetí J. Nesvačil pouhých 0,4
bodu a za ním další, J. Kohout, jen 1,7 bodu.
I z těchto velmi těsných výsledků je patrné, že
boj o konečnou nominace na světový šampio-
nát bude letos velmi zajímavý.

Sobota měla na programu i dvě zkrácené
soutěže všestrannosti (-Z- a -L-) kdy v lehčí zví-
tězila P. Ludvigová (CENTIM) z I.SPZ Pardubi-
ce a v obtížnější J. Hatla (IVORY COUNT)
z hřebčína Měník.

Škodný před Vozábem
Jednospřeží a čtyřspřeží se letos poprvé

sešla v neděli 25. dubna v bažantnici v Heřma-
nově Městci. Z účastníků z Koles využili příleži-
tosti Z. Jirásek, který v Heřmanově Městci
zapřáhl jednospřeží a K. Kastnerová, která se již
definitivně zabydlela ve společnosti čtyřspřeží.

Obě discipliny měly na programu kombinova-
nou soutěž úrovně -S- (drezúra a parkur). V jed-
ničkách potvrdil svoji dobrou formu Z. Jirásek,
který zvítězil před J. Konířem (Koníř) a T. Bartá-
kem ml. (Favory Benice).

Mezi čtyřmi čtyřspřežími (P. Vozáb, J. Škod-
ný, K. Kastnerová a T. Barták) si v drezúrní
zkoušce nejlépe vedl podle očekávání P. Vozáb
před J. Škodným (oba NH) a K. Kastnerovou
(Martin Mor. Krumlov). V překážkové jízdě však
svého stájového kolegu J. Škodný překonal
a stal se o 2,5 bodu i konečným vítězem soutě-
že.

Nedělní odpoledne pak mělo na programu
i ukázkové soutěže. V terénním parkúru -Z- se
největšímu zájmu těšil nestor české military
V. Matoušek (71), který připomněl svoji slavnou
soutěžní minulost.

V divácky vděčných ukázkách terénních par-
kúrů spřežení (vedle překážek z kuželů i tři
maratonní překážky) si i na závěr nejlépe vedl
Z. Jirásek a za NH tentokrát P. Vozáb.

Potlesk diváků sklidil po ukázce honebního
parkuru V. Matoušek

Víkend plný spřežení

PragaAgro 99
Ve dnech 23.-25.dubna uspořádala výstavní

společnost ABF ve výstavním areálu v Praze
Letňanech 1. ročník výstavy hospodářských zví-
řat PragaAgro 99. Prostřednictvím ASCHK byla
přítomna i kolekce 36 koní velkého spektra ple-
men. Pro návštěvníky byl také připraven ukáz-
kový program podobného typu jak jej známe
z výstavy v Lysé nad Labem. Součástí výstavy
byl i cyklus hipologických přednášek.

Jarní Ostrava
JK Baník Ostrava je na kolbišti ve Staré Bělé

pravidelně pořadatelem Jarních závodů, v rámci
kterých se koná i jedno z prvých kol KMK. To
dohromady obnáší neuvěřitelné počty startují-
cích. Nebylo tomu jinak ani o víkendu 23.-
25.dubna, kdy se od pátku do neděle představi-
lo celkem 443 startujích.

V nedělní hlavní soutěži -S- bylo na startu 30
dvojic. Osmi z nich se podařilo základní kolo
absolvovat bez penalizace. V rozeskakování
byly bezchybní čtyři a lepším časem zvítězil
K. Lamich s CREDITEm (Opava Kateřinky)
před domácím L. Masárem (RAMON NICE
HORSE) a dalším opavským J. Hruškou
s ÚSKOKEM. Čtvrtý byl J. Kopiš - KLASIKA ze
Slovanu Frenštát p.R.

RIAS F-M děkuje
JK RIAS Frýdek-Místek děkuje za poskytnutí

pomoci v době, kdy jsme řešili problém střechy
nad hlavou. Velký dík za zajištění stájí pro koně
patří panu J. Míčovi, OV ČJF Sev. Moravy
a Slezka a firmě Kentaur Prostějov. Současně
chceme oznámit, že JK RIAS F-M nekončí svoji
činnost a těšíme se s Vámi na shledání při
našich závodech, které budeme již od července
pořádat v plánovaných termínech. 

Za JK RIAS D. Hrůzková

Přehlídka pony
OÚ Valeč, SPCHWPC a hřebčín Dollom

pořádají 15. května v zámeckém parku ve Vale-
či (okr. KV) I. Jarní regionální výstavu pony
a malých koní. Přehlídka se koná v rámci tradič-
ní Slavnosti květů, která má ve Valeči 160 letou
tradici a je každoroční oslavou příchodu jara.
Pony se budou vystavovat v obvyklých kategori-
ích a zájemci si mohou vyžádat podrobnosti na
adr.: Hřebčín Dollom, Mostec 6, 364 52 Žlutice,
tel.: 0602 38 15 92.
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Blahopřejeme...

Vzpomínáme...

Memoriál 
Ludvíka Jandourka

První jarní závody ve Staré Boleslavi patří
tradičně Memoriálu L. Jandourka (-L+L-), který
je věnován památce zakladatele tohoto jezdec-
kého oddílu, od jehož náhlé smrti uplynulo 10.
března již neuvěřitelných 31 let. Kolbiště v Hlu-
chově je s tímto jménem nadále pevně spojeno
a L. Jandourek nejml. již tuto trofej také v minu-
losti získal. V letošní roce byl ve hře také až do
poslední chvilky, když do závěrečného rozeska-
kování postoupila čtveřice dvojic s bezchybným
kontem po obou kolech. L. Jandourek zde byl
zastoupen hned dvakrát s koňmi MARCO
POLO DUBLET a LUMP. Spolu s ním to byl
ještě M. Šimun s QUEBECK DUBLET a
O. Vacek s ROCK’N’ROLLEM. I když se L. Jan-
dourkovi podařilo s MORCO POLO DUBLET
překonat i rozeskakování čistě, nakonec jej od
dalšího zisku trofeje jeho děda dělilo 0,29 vteři-
ny, o které byl lepší O. Vacek s ROCK’N’ROL-
LEM ze stájí JK Vacek.

Dvoudenní jezdecké závody vrcholily každý
den skokovou soutěží -S-. V sobotní dvojnásob-
ně triumfoval, po rozeskakování osmi dvojic,
J. Pecháček s M.S. STING a s FINN KOREOU
a poslední soutěž v neděli patřila V. Švarcovi
s VALERIÍ (Švarc Rádlo). Ten bojoval o vítěz-
ství s dalšími šesti bezchybnými. Bezchybné
rozeskakování měla ještě M. Prokůpková
s VINAJEM (Václav Kolín), která skončila
druhá.

Vítězem letošnho Memoriálu L. Jandourka
se stal O. Vacek s koněm ROCK’N ’ROLL

Pessoa podruhé
Ve dnech 21.-25. dubna vyvrcholil ve švéd-

ském Göteborgu světový pohár skokových jezd-
ců svým již 21. finálem.

Poslední západoevropská kvalifikace byla
ukončena 11. dubna v německém Dortmundu,
kde zvítězil M. Fuchs ze Švýcarska před vedou-
cím jezdcem nejprestižnější ligy, svým krajanem
B. Mändli.

Po této soutěži byla ukončena kvalifikace pro
Göteborg a byla známa postupující dvacítka
západoevropských jezdců. K té se ještě přičle-
nila dvojice domácích jezdců (pořadatelské
karty) a pochopitelně loňský vítěz R. Pessoa.

Stavby kursů letošního finále ve Švédsku se
ujal sám O. Petersen a do pětice rozhodčích
zasedl i P. Herchel ze Slovenska.

Náročnou soutěž začal nejlépe R. Pessoa
(BALOUBET), který zvítězil v prvním kole před
B. Mändli (POZITANO). Třetí místo patřilo
L. Beerbaumovi s RATINOU Z.

Druhý den triumfoval J. Whitaker s V.V. HEY-
MEN a R. Pessoa se musel spokojit se 4. mís-
tem.

Závěrečná dvoukolová soutěž však zastihla
R. Pessou v dobré formě a s celkovou penaliza-
cí 4 tr. body získal podruhé za sebou celkové
finálové vítězství. Druhý skončil T. Coyle
s CRUISING (IRL) a na třetí místo se probojoval
výborně finišující R. Tebbel s RADIÁTOREM.
Ten byl po 8. a 12. místě v prvých kvalifikacích
v závěrečné soutěži, po výsledku 0 + 0,25,
druhý.

Nedělní odpoledne se však také velmi vydaři-
lo M. Whitakerovi (V.V. ASHLEY) který se
dvěma nulami nadchnul göteborskou halu a zví-
tězil ve třetím kole, i když pro neúspěch
v prvých dvou na něho zbylo celkově páté
místo. Čtvrtou pozici obsadil vedoucí jezdec
průběžné kvalifikace B. Mändli (POZITANO).

Na dalších pozicích celkové výsledkové listi-
ny skončili: 6. ex equo L. Beerbaum (RATINA Z,
P.S. PRIAMOS), L. McNaught (DULF)
a M.Michaels-Beerbaum (S.STELLA), 9. E.
Henrix (FINESSE) a J. Whitaker (V.V. GRAN-
NUSCH, V.V. HEYMEN).

Sportovní 
kalendáfi

30.4.-2.5. Rudná p.Pr. Cd/Z,L
1.5. Vlašim ZM,Z,ZL,L
1.5. Stará Boleslav Z,ZL,L
1.5. Hostouň Z,ZL,L
1.5. Liberec ZM,Z,ZL,L
1.5. Litomyšl ZM,Z,ZL
1.5. Brno-Žebětín ZM,Z,ZL
1.5. Skaštice Z,ZL drez. Z
1.5. Boskovice ZM,Z,ZL,L
1.-2.5. Frenštát p.R. 

ZM,KMK Z,ZL,L,PREM.S
1.-2.5. Čejov Cd/Z,L
1.-2.5. Heroutice ZM,KMK Z,ZL,L
1.-2.5. Husinec Z,ZL,L,PREM.S
1.-2.5. Mariánské Lázně ZM,Z,ZL,L,S
1.-2.5. Svinčice ZM,KMK Z,ZL,L,PREM.S
2.5. Poděbrady Z,L
2.5. Slavkov Z,ZL,L,S
1.5. Štiřín endurance
1.5. Chomutov V
7.-9.5. Brno Veveří Z,ZL,L,S,PREM.ST
7.-9.5. Čejov Cd/Z,L,AL/2
8.5. Albertovec V
8.5. Plzeň Valcha endurance
8.5. Kutná Hora Z,ZL,L
8.5. Bukovice ZM,Z,ZL,L
8.5. Hnánice ZM,Z,ZL
8.5. Brozany ZM,Z,ZL,L
8.5. Lanškroun ZM,Z,ZL,L
8.5. Moravany drez Z,L,S,ST
8.5. Pravčice ZM,Z,ZL,L
8.5. Henčlov Z,ZL,L,S
8.5. Tachov ZM,KMK Z,ZL,L
8.5. Litovel ZM,Z,ZL
9.5. Černožice ZM,Z,ZL,L
9.5. Orlová Z,ZL,L
8.-9.5. Heroutice ZM,Z,ZL,L,PREM.S
8.-9.5. Mečeříž ZM,Z,ZL,L,S
8.-9.5. Plzeň Z,ZL,L,PREM.S, drez. Z
8.-9.5. Stará Role 

ZM,Z,ZL,L drez. Z,L,S,T
8.-9.5. Praha-Gabrielka Z,ZL,L Cd/Z
8.-9.5. Frýdek-Místek zrušeno
15.5. Liberec ZM,KMK Z,ZL,S
15.5. Chrudim ZL,L,S
15.5. Kamenice ZM,Z,ZL,L
15.5. Jeseník Z,ZL,L
15.5. Jeníkov endurance
15.-16.5. Páterov ZM,Z,ZL,L,S,PREM.ST
15.-16.5. Hořovice ZM,Z,ZL,L,S,ST
15.-16.5. Osnice ZM,Z,ZL,L drez. Z,L,S
15.-16.5. Louňovice ZM,Z,ZL,L
15.-16.5. Plzeň-Bory drez. Z,L,S,ST
15.-16.5. Karlovy Vary

ZM,Z,ZL,L,S,PREM.ST,PREM.T
15.-16.5. Hořice v.P. drez. Z,L
15.-16.5. Hradec n.M. KMK Z,ZL,L,S
16.5. Jindřichův Hradec Z,ZL,L
16.5. Popice Z,ZL,L,PREM.S
16.5. Olšany ZM,Z,ZL,L

... jezdci Zdeňku Mrázkovi k padesátinám,
které připadají na 30. dubna

... trenérovi, jezdci a chovateli Janu Šímovi
z Chebu k padesátinám, které oslaví 7. května

... rozhodčímu a neúnavnému pořadateli
a funkcionáři Otovi Teplému k 65. narozeni-
nám, které oslaví 28. května

V sobotu 24. dubna se ve Veverských Knínicích
konalo poslední rozloučení s Josefem Dráb-
kem, několikanásobným mistrem ČR ve spře-
žení a reprezentantem ČR, který zemřel po
dlouhé těžké nemoci ve věku 52 let.

Z jednání VV ČJF
Na Strahově jednal

13. dubna VV ČJF.
Z jeho jednání vybírá-
me:

● oba uchazeči
o pořadatelství letošní-
ho finále KMK (ZH
Písek, Chotýšany) se
dohodli na spolupořa-
datelství v areálu
v Chotýšanech

● na sekretariátu ČJF a na všech oblastních
sekretariátech jsou k dispozici všechny dodatky
pravidel, stejně jako nové drezúrní úlohy (YJ,
YD, YU) a nová pravidla voltiže

● v dodatcích pravidel pro skokový sport je
důležité pravidlo o povinném používání bezpeč-
nostních háků u šířkových skoků. Od letošního
roku u soutěží -T- a -TT- a od roku 2000 u sou-
těží -S- a vyšších

● byly upřesněny podmínky pro účast na ME
J/Y v drezúře (J - 25.-29.8. Schloss Achleiten,
Y - 12.-15. 8. Ksiaz). Uchazeč musí absolvovat
minimálně jeden mezinárodní start v zahraničí
se ziskem minimálně 60% bodů.

● zástupce komise spřežení informoval VV
o jarním semináři v Kladrubech. VV vzal na
vědomí protestní petici účastníků týkající se plá-
nované změny sportovně technických podmínek
MČR čtyřspřeží. VV doporučil Radě ČJF změnu
sportovně technických podmínek MČR čtyřspře-
ží (dokončení jedné kompletní soutěže -T-
v roce 98 a dokončení jedné kompletní soutěže
-T- v roce 99), stejně jako přeložení termínu
MČR na CAI do Kladrub n.L.

● byl stanoven nový termín pro Dunajsko-
alpský pohár - 10.-13. srpna 2000

● byla schválena nominativní přihláška na
CVI Šaĺa

● VV přijal zprávu manažera komise endu-
rance o školení s J. Mallison (GB) a informaci
o neoficielním pozvání k účasti na ME
J/Y v endurance

● byl schválen systém hmotné stimulace
reprezentantů

● manažeři všech disciplin předložil koncep-
ce práce s mládeží

● prezident Jar. Pecháček předložil návrh
koncepce práce ČJF, který bude ke schválení
předložen Radě ČJF. Zároveň byl vyjádřen
podiv nad formou, metodou a postupem jakým
po tomto materiálu volal J. Staněk, který je čle-
nem legislativní komise

● pro všechny rozhodčí byl upřesněn výklad
„kůň startující 1.rokem“. Jedná se o koně, který
se objeví poprvé na startu soutěže v jakékoliv
disciplině.

● byl předložen návrh rozpisu CSIO Praha 99
● byla přednesena informace o podmínkách

nominace českých sportovců na OH do Sydney,
jak je ukládá ČOV
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FEI Stewards
Seminar

Pod vedením P. Weiera se ve
dnech 27.-29. března konal ve
Švýcarsku, při CSI Zürich, seminář
pro stewardy FEI. Semináře se
zúčastnili zástupci 26 států včetně
ČR. Naši federaci zastupoval
J. Metelka a R. Šalek. Ten nám
o semináři řekl: „Teoretická část

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

Jezdecká škola Mariánské Lázně
● nákup a prodej sportovních a chovných koní doma i v zahraničí
● připouštění chov. klisen (včetně ustájení před a po porodu) hřebci světových sportovních linií

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

tel. 00420-165-31 53 (69 13 12), 0602 44 99 72, fax 00420-165-62 20 70
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

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

ny druhy vozíků možnost leasingu

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 08 PlzeÀ
Tel./fax: 019/600 79

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

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

PARKURÒ
● PRODEJNA JEZDECK¯CH 

POT¤EB

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

Fax/zázn.: 048/511 01 47

Prodám kvalitní balíkové
luční seno, vojtěšku, balí-
kovou slámu a kvalitní
oves. K dodání do 48
hodin. 

Tel.: 0602 23 73 54.

MANON
Firma Manon nabízí:
● trenink koní pro parkúro-

vé soutěže
● skokový trenink jezdců,

pro skupiny i jednotlivce
● nákup, výcvik a prodej

sportovních koní
Informace a objednávky 

přijímá 
stáj Manon,  

J. Skřivan, Litomyšl. 
Tel.: 0464/3302, 
0602/45 19 18
fax 0464/3220.

Cestovní kancelář Pegason, Ve Lhotce 23
142 00  Praha 4 - Tel/Fax: 02/496 301

pořádá zájezdy
7. - 8. 5. ŠPANĚLSKÁ JEZDECKÁ ŠKOLA - Vídeň - Rakousko Cena: 2.550,- Kč
KLASICKÉ JEZDECKÉ UMĚNÍ 
Opakování oblíbeného zájezdu na jednu z ukázek práce Španělské jezdecké školy
Cena zahrnuje: STANDART PEGAS (l noc) + večeře + vstup ŠJŠ

28.5. - 1.6 POLSKÝ ŠAMPIONÁT MLADÝCH ARABSKÝCH KONÍ - Bialka -
Polsko + VYZNAMNÉ POLSKÉ HŘEBČÍNY II. Cena: 4.990,- Kč
JANOW PODLASKI /arab/ - PRUCHNA /angloarab/, MICHALÓW /arab/, KUROZWEKI
/arab/
Polský chov koní je na vysoké úrovni a chov arabských koní je jednou z jeho perel. Hřebčín
Janow Podlaski je světoznámým pojmem. Navazujeme tak na předchozí úspěšný zájezd po
polských hřebčínech.
Cena zahrnuje: STANDART PEGAS (3 noci) + vstup do hřebčínů

12. 6. KRÁLOVSKÉ JEZDECKÉ GALA - Erfurt - BRD
Cena: 2.130,- Kč   (2. kat.) 2.650,- Kč (1. kat)

Dvacet vystoupení lipických, arabských, andaluzských a fríských koní z předních evropských
hřebčínů a Vysokých jezdeckých škol.

Uzávěrka přihlášek 30 dní před datem odjezdu.

byla věnována diskuzi o problé-
mech v jednotlivých zemích. Dis-
kutovalo se o etice v jezdeckém
sportu, o postavení stewarda ap.
Problémy stewardů jsou na celém
světě podobné (nepochopení
poslání stewarda ze strany jezdců
a trenérů a někdy i organizačních
výborů závodů). Velmi zajímavé
byly zprávy chef stewardů z OH
v Atlantě, Asijských her či MS
v endurance v Dubaji. Nejhodnot-
nější však určitě byly rady

a poznatky P. Weiera, které byly
podloženy bohatou (avšak velmi
drastickou) fotodokumentací.

Praktická část probíhala v hale
závodů (CSI Zürich). Měli jsme
možnost nahlédnou do všech
zákoutí zázemí závodů. Velmi
podstatná část semináře se
konala i v jezdeckém středisku za
Zürichem, kde se diskutovala
vhodnost skoků na opracovišti,
zacházení s koněm ap. Součástí
semináře pak byla i přednáška

na klinice veterinární univerzity
Zürich.

Pro nás osobně byly také velmi
důležité osobní kontakty, které
jsme navázali se svými středoev-
ropskými kolegy. Dozvěděli jsme
se také změnu ve vedení Ruské
jezdecké federace, jejíž prezident-
kou se stala p. Lužkovová, manžel-
ka velmi vlivného primátora Mosk-
vy, a i proto je letošní CSI Moskva
plánováno ve velkém stylu na cent-
rálním stadionu v Lužnikách.“

Sportovní a obchodní stáj
Vondráček - Starosta

n a b í z í
● ustájení koní v areálu na okra-

ji Prahy v dosahu MHD
● duben – září zlevněné tarify
● výcvik koní a jezdců dle dohody
● prodej kvalitních sportovních

koní
● hala 28x18 m k dispozici

Tel.: 02/209 504 65 přes den
206 104 19 po 20.00 hodině.

Drobnosti
● V pátek 16. dubna se sešli
v Brně zástupci jezdeckých oddílů
JmO. Na setkání bylo předáno 13
bronzových výkonnostních odzna-
ků ČJF. Při příležitosti životních
jubileí obdrželi pamětní medaile F.
Honč a O. Hudec.
● Stejně jako vloni i pro rok 1999
vydala ZČ oblast Souhrn rozpisů
jezdeckých závodů pořádaných
v ZČ oblasti, který na téměř 100
stránkách nabízí rozpisy 46 závo-
dů pořádaných v ZČ oblasti.



Výsledky

Inzerce

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

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

Ing. J. Kutěj Ing. J. Hanulay
Purkyňova 10, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.:0616/ 22774 tel.: 07/81 52 30
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Potřeby pro jezdecký sport
Výroba-Velkoobchod

● Největší výrobce a dovozce
potřeb pro jezdecký sport
v České republice.

● Vlastní výroba více než 100
druhů jezdeckých potřeb,
jejichž vývoj a testování probí-
há ve spolupráci s profesionál-
ními jezdci ing.J. Hanulayem
a J. Skřivanem.

● Na veškeré zboží poskytuje-
me odborný a kvalitní záruční
a pozáruční servis.

● Naše výrobky si můžete kou-
pit ve všech dobrých prodej-
nách v ČR. Žádejte je u svých
prodejců!

● V našem katalogu se můžete
přesvědčit o neustálém rozši-
řování naší nabídky.

● Zavolejte nám, objednané
zboží Vám zašleme na dobír-
ku nebo Vám poradíme nej-
bližší 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

JEZDECKÉ A WESTERNOVÉ POT¤EBY
GALERIE A VETE·NICTVÍ

Po - Pá: 10.00 - 19.00 hod
¤ehofiova 9, 130 00 Praha 3, tel.: 02/627 98 83

SSEERRVVIISS  PPRROO  VVÁÁSS  AA VVAAŠŠEEHHOO
KKOONNĚĚ

Kompletní sortiment jezdeckých 
potřeb v prodejnách v Praze a Plzni

●● Equiservis Praha
Na Celné 8, Praha 5 Smíchov
Tel.+Fax: 02/54 75 96

●● Equiservis Plzeň - Chovatel
Habrmanova 52, Plzeň Slovany
Tel.+Fax: 019/744 50 78

Vyžádejte si náš barevný katalog v češtině
Při zasílání zboží nad 500 Kč na dobírku neúčtujeme poštovné

Garantujeme vrácení peněz nebo výměnu zboží

ZÁSILKOVÝ PRODEJ

●● Prodám oves s dodávkou až na místo dle dohody. Tel.: 02/209 504 65, 02/206 104 19.
●● Přijmeme ošetřovatele-ku sportovních koní. Možnost sportování. Tel.: 0184/78 09 51.
●● Přijmemem ošetřovatelku - jezdkyni. Ubyt. a strav. zajištěno. Tel.: 05/44 22 07 15.
●● Prodám 2 kobyly 13l. skok -L- za 35 tis. Kč a 6l. v zákl. výcviku za 45 tis. Vhodné pro sport, rekreační ježdě-

ní, zdravé, hodné. Tel.: 0438/94 769.
●● Umožním ježdění, za příspěvek na ustájení, na šikovné klisně. MHD Praha 6. Tel.: 02/47 27 40.
●● Ustájím koně, boxy, zelený výběh, u Dobříše. Krmný den 100,- Kč. Tel.: 0602 102 136.
●● Prodám 6l. tepl. kl., zdravá, hodná, parkúr -Z-ZL- spolehlivě a čistě, cena 50 000,- Kč. Tel.: 0326/913 188,

0603 463 515.
●● Školní statek Benešov, farma Paměnice nabízí ustájení koní, boxy volné, 3 000,- Kč/měs. Tel.: přes den

0301/214 19, po 18.00 hod. 0301/25 260.
●● Prodám 4l. stř. velkého žluťáka. Velmi hodný k dětem, schop. samost. práce, hezký skok. styl. Dále prodám

stř. klisničku, 5l. pro děti, velice dobře přiježděnou a ovladatelnou a 10l. valacha po Furioso 38, moh. hně-
dák, 100% zdráv, skok -S-. Tel.: 0314/58 91 55.

●● Pořádáme letní tábor na koních v překrásném malebném prostředí. Tel.: 0314/589 155.
●● Prodám val. 6 a 8l., o: Walzerkönig a Quoniam 145. Dohoda jistá. Tel.: 0306/98 31 78.
●● Prodám val. A1/1 připraveného do sezóny, výkonnost -ZL- military, tm.hd., 7 let, figurantní a hř. 10l. A1/1

pro rekreaci, hodný. Volejte večer 0455/638 335.
●● 26letý jezdec s vlastním bytem hledá hodnou, milou, něžnou a upřímnou jezdkyni (s fotem) z východních

Čech, jezdící parkurové skákání a drezury, pro krásný rodinný život, plný lásky, věrnosti a možnosti spo-
lehnutí jeden na druhého. Zn. Žít pro vlání koňské hřívy. Odpovědi na adr. redakce.

●● Prodáme 11-ti letou klisnu ruského původu, výk. st. -L- park., březí po Duelano II, hřebná květen 99, výbor-
ný školní kůň, 50 tis. Kč, tel.: 0602 49 07 69.

(Hor.Bludovice), sen. koně 4. a 5l. (18) 1. Masár
- MGT CARAF (MGT), koně 6l. (43) 1. Žilinský -
KARO (Newport), -L- (24) 1. Masár - NEW-
PORT NESTOR (Baník), 2. Hošák - FLORETTE
(Mustang Havířov), 3. Urbantský - HURIKÁN
ČSAD OPAVA (Op.Kat.), -ZL- jun. (5) 1. Bajnar
- NELLY (Baník), koně 4 a 5l. (6) 1. Masár -
MGT DIAS (MGT), ost. (15) 1. Kalužová -
KRÁSNA (Račiněves), -L- (44) 1. Hrušková -
FLÍČEK AGROMARKET H+B, 2. Humplík -
MANDY CIMINGA (oba Op.Kat.), 3. Bosák -
BURA (Albert.), -S- (30) 1. Lamich - CREDIT
(Op.Kat.), 2. Masár - RAMON NICE HORSE
(Baník), 3. Hruška - ÚSKOK (Op.Kat.).

Kolesa 23.-24.4. zkr.soutěž dvojspřeží (11)
1. Jirgala (Telnice), 2. Z. Jirásek (Robousy), 3.
Nesvačil (Doubravice), zkrácená soutěž vše-
strannosti -Z- (20) 1. Ludvigová - CENTIM (Par-
dubice), 2. Dušek - RINO (Jeřice), 3. Plutnar -
ADEPTUS-K (Slatiňany), -ZL- (21) 1. Hatla -
IVORY COUNT (Měník), 2. Vrtek - DINÁR (Hor.
Heřmanice), 3. Mack - DIEGO (Vasury).

Nebanice 24.-25.4. drezúra -Z- děti (6) 1.
Balcar - KAVAL (KV), jun. (12) 1. Milecová -
BRODWAY (Nebanice), -L- (21) 1. Komenda -
PASTEl (Slavia Plzeň), 2. Kavka - IMAGA
(Kavka), 3. Szappanos - DAX (Atrium KV), -S-
(13) 1. Kavka - IMAGA (Kavka), 2. Holcbecher -
ZAR, 3. Holcbecher - NOEL (Čapková).

Přední Kopanina 24.-25.4. drez. -Z- 4l. (8)
1. Diringerová - RENO NOVAPOL (Žabčice),
koně start.2 rokem (17) 1. Diringerová - DANTE
TASY (Žabčice), -L- jun. (11) 1. Škardová -
HAJDAS, 2. Škardová - ORI (Havl.Brod), 3.
Walinger - JAGA (Tursko), -S- (3) 1. Kružíková -
PRINT (Certa Brno), Sv.Jiří (6) 1. Kadlecová -
VERONA (Př.Kop.), 2. Jeřábková - KAMILLA
(Havl.Brod), 3. Kružíková - TIME OUT (Žabči-
ce), -IM I- (4) 1. Kadlecová - VERONA
(Př.Kop.), 2. Diringerová - TIME OUT (žabčice),
3. Jeřábková - KAMILA (Havl.Brod), -L- (17) 1.
Majznerová - DON ROMERO, 2. Fráterová -

PICASSO (obě Tursko), 3. Škardová - HAJDAS
(Havl.Brod), -S- (7) 1. Koblížková - ARIE (Elán),
2. Kadlecová - KANT (Př.Kop.), 3. Fráterová -
PICASSO (Tursko).

Stará Boleslav 24.-25.4. Memoriál L.Jan-
dourka dvouf.sk. 110/120 1.odd. (33) 1. Jan-
dourek - MARCO POLO DUBLET (St.Bol.),
2.odd. (33) 1. Vodseďálková - AMONA (Horky),
-L- 1.odd. (37) 1. Hadžia - NASSIR (Tarpan), 2.
Jandourek - MARCO POLO DUBLET (St.Bol.),
3. Vacek - ROCK’N’ROLL (Vacek), 2.odd. (37)
1. Jandourek - LUMP (St.Bol.), 2. Šimun - QUE-
BECK DUBL (SECO), 3. Pokorný - ALESWO
(K.Hora), -S- (27) 1. Pecháček - M.S.STING
(Pecháček), 2. Pecháček - FINN KOREA (Spol-
finn Bruntál), 3. Voksa - BLACK (Tarpan),
stupň.obt. do 120 (34) 1. Sloup - MONET
(Lysá n.L.), -L- (50) 1. Doležal R. - QUELA-
K (Bohdaneč), 2. Švarc - VALERIE (Švarc), 3.
Jandourek - MARCO POLO DUBLET (St.Bol.),
Memoriál L. Jandourka -L+L- (30) 1. Vacek -
ROCK’N’ROLL (Vacek), 2. Jandourek -
MARCO POLO DUBLET, 3. Jandourek - LUMP
(St.Bol.), -S- (25) 1. Švarc - VALERIE (Švarc),
2. Prokůpková - VINAJ (Kolín), 3. Ditl - RED
BULL (Horky).

Heřmanův Městec 25.4. kombinovaná sou-
těž -S- jednospřeží (5) 1. Z. Jirásek (Robousy),
2. Koníř (Koníř), 3. Barták ml. (Benice), čtyř-
spřeží (4) 1. Škodný (NH hř. Slatiňany), 2.
Vozáb (NH Kladruby), 3. Kastnerová
(Mor.Krumlov).

4. Navrátil - AKTIV (Sinus Bříza), 5. Poláková -
CAROL (Sp.Poříčí).

Drásov 17.4. post.obt. do 100 (46) 1. Sle-
zák - ENAZ (Pravlov), -Z- (52) 1. Honč - MÁJ
(Panská Lícha), -ZL- (32) 1. Toth - AVION (Žďár
n.S.)

Praha 17.-18.4. Dubnová cena v drezúře -JÚ
93- (16) 1. Kobližková - AURELIÁN (Hlinovská),
2. Komenda - PASTEL (Caballo), 3. Hladíková -
LIBRA (Uhříněves), -JÚ 97- (12) 1. Charvátová
- DREAM DANCER (Panská Lícha), 2. Koblíž-
ková - ÁRIE (Hlinovská), 3. Charvátová - SAM
(Panská Lícha), St.Georg (6) 1. Žižková -
POZOR (Žižka), 2. Charvátová - DREAM DAN-
CER, 3. Charvátová - SAM (Panská Lícha), -JJ
93- (9) 1. Koblížková - AURELIÁN (Hlinovská),
2. Ronisová - ALADIN (Troja), 3. Marešová -
SWEET KISS (Iluze Praha), -YÚ 93- (8) 1.
Charvátová - DREAM DANCER (Panská
Lícha), 2. Koblížková - ÁRIE (Hlinovská), 3.
Charvátová - SAM (Panská Lícha), St.Georg
(6) 1. Žižková - POZOR (Žižka), 2. Charvátová -
DREAM DANCER, 3. Charvátová - SAM (Pan-
ská Lícha).

Ostrava 23.-25.4. -ZM- 4l. 1.odd. (17) 1.
Holub - SINDERELA (Avarus), 2.odd. (14) 1.
Fialka - ALOUBE A (Hor.Bludovice), -Z- 5l.
1.odd. (14) 1. Živníček - AMARCORD (Gladiš),
2.odd. (17) 1. Lamich - SKAZKA HAGEMAN
(Op.Kat.), -ZL- 6l. (20) 1. Fialka - GOLDBERG
(Hor.Blud.), KMK -Z- (31) 1. GIJOM - Olšák
(Havířov), -ZL- (31) 1. DIGET - Zuvač (Vítková),
-L- (20) 1. GOLDBERG - Fialka (Hor.Bludovi-
ce), 2. LERY - Šopíková (Hor.Město), 3.
CALETTA ČSAD OPAVA - Hruška (Sokol
Opava Kateřinky) kom. J. Jindra, -ZM 4l. (12) 1.
Špalková - LADA (Baník), -Z- děti (2) 1. Hentšel
- ULTIMA TULA (Baník), sen. + koně 1.rokem
(17) 1. Hruška - IDEA (Opava Kat.), ost. 1.odd.
(21) 1. Šopíková - BOREC (Horní Město),
2.odd. (21) 1. Fialka - KARAFA (Horní Bludovi-
ce), -ZL- jun. (16) 1. Kajpušová - PRETT

Plzeň - Bory 3.4. halové drezúrní závody -Z-
4l. (6) 1. Hybnerová - LAREDO (St. Role), -Z-
děti (4) 1. Večerková - FINTA (Atrium), -L- jun.
(11) 1. Kavka - GRANAT, 2. Kavka - IMÁGA
(Kavka), 3. Havelková - SIMON (Př.Kop.), -L-
(20) 1. Krýsová - MÁRIA (Plzeň Bory), 2. Chito-
vová - TALANT (Balcar KV), 3. Szappanos -
DAX (Atrium), -S- (8) 1. Komenda - JENA
(Caballo), 2. Kadlecová - MASTER, 3. Kadleco-
vá - SIMON (Př.Kop.), Kür L (3) 1. Čmolíková -
MANGIA (St.Role), Kür S (3) 1. Kavka - IMÁGA
(Kavka).

Mělník 16.-18.4. -ZM- děti (11) 1. Vobořilo-
vá - LITERA (Měník), dvouf.sk. do 100cm
1.odd. (45) 1. Vodseďálková - KADET (Horky),
2.odd. (52) 1. Hadžia - SUNNY (Tarpan),
dvouf.sk. 100/110 1.odd. (54) 1. Švarc -
DEKLINÁTOR (Rádlo), 2.odd. (56) 1. Techlov-
ský - ROMŽE (Kojovice), dvouf.sk. 110/120
(54) 1. Zelinková - KAJA (Mělník), -ZM- děti
(13) 1. Bardonová - CIMBURA (Hořovice),
dvouf.sk. 110/120 1.odd. (33) 1. Žíla - RAFI-
NESE (Smrček), 2.odd. (29) 1. Ledecký -
KORA KOOPERATIVA PRAHA (St.Bol.), -L-
(59) 1. Hruška - CONTENDER (Chlaponice),
2. Opatrná - LIPAN (Hořovice), 3. Prokůpková
- VINAJ (Kolín), -S- (34) 1. Pecháček - FINN
KOREA (Spolfinn Bruntál), 2. Pecháček -
M.S.STING (Pecháček), 3. Žíla - JETRO (Smr-
ček), -ST- (19) 1. Doležal - CARUSO (Bost), 2.
Jindra - SIRAH (Sp.Poříčí), 3. Doležal - ROMI-
NA (Bost), 4. Pecháček - FINN KOREA (Spol-
finn Bruntál), 5. Žíla - JETRO (Smrček),
dvouf.sk. do 100cm děti (6) 1. Bardonová -
CIMBURA (Hořovice), -L- (25) 1. Ledecký -
KORA KOOPERATIVA PRAHA (St.Bol.), 2.
Žíla - NOTIFAI, 3. Žíla - RAFINESE (Smrček), -
S- (33) 1. Zelinková - BEJBÚT (Mělník), 2.
Navrátil - AKTIV (Chlaponice), 3. Matějka -
EQUISERVIS GRAND (Chomutov), -ST- (25)
1. Doležal - CRAZY BOY (Bost), 2. Jindra -
SIRAH (Sp.Poříčí), 3. Žíla - JETRO (Smrček),


