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PROSTĚJOV

Nejlepší českou skupinu připravila TJJ
Lucky Drásov pod vedením P. Cinerové.

Sympatickou dvojici švédských rozhodčích
M. Eriksson a C. Ingelsson doplnil při letošním už
8. ročníku CVI, které probíhalo ve dnech 13. - 14.
května ve Frenštátu pod Radhoštěm, J. Golembi-
ovský. Ten v tomto roce získal kredit mezinárod-
ního rozhodčího pro voltiž. Během dvou dní tento
sbor rozhodčích uděloval známky 46 závodníkům
v soutěži jednotlivců a sedmi skupinám. Letošní
závod hostil soutěžící z Holandska, Dánska,
Německa, Slovenska a domácí reprezentanty.
Úroveň soutěží byla velmi kvalitní, když národní
týmy Dánska, Holandska, Slovenska a ČR na
těchto závodech  rozhodovaly o kvalifikaci na MS
v Manheimu. Velmi dobře připravena přijela slo-
venská ekipa a její reprezentanti postupně zvítě-
zili ve všech kategoriích. E. Dravecká se stala
vítězkou soutěže žen, M. Necela vítězem mezi
muži (oba ÚVL Košice) a ve skupinách byly na
prvních dvou místech hned dva slovenské týmy.

Naši cvičenci si vedli velmi dobře a M. Grůzo-

vá (Lucky Drásov) a I. Vaverková (Slovan Fren-
štát) obsadily v ženách 3. a 4. místo. Do prvé
desítky (celkově 15 účastnic) se mezi slovenské
cvičenky ještě vešly K. Mertová (Frenštát)
6. místo a S. Petrboková (ZOO Park  Chomutov)
10. místo.

Mezi muži byl z našich nejlepší O. Svoboda
(Frenštát) na třetím místě a dále pak D. Mikulka,
L. Klouda (oba Drásov), P. Eim (Tlumačov) a
D. Jablonský (Sviadnov) na 6.-10. místě.

I ve skupinách byli naši cvičenci Slovákům
jedinými skutečnými soupeři a za týmem SOUP
Šaĺa a ÚVL Košice skončily skupiny z TJJ Lucky
Drásov na třetím a TJ Voltiž Tlumačov na čtvrtém
místě. Teprve za nimi se seřadily skupiny
Holandska, Dánska a Německa.

Pěkné počasí, zkušený tým frenštátských
pořadatelů, příjemné povídání hlasatele B.Oslíka,
to všechno přispělo k pěkné atmosféře závodů. 

-han-

CCI* Kolesa pro Markovou
Naši militaristé sice prodělali první mezinárodní

prověrku v zahraničí, to však nijak nesnižuje
důležitost prvního mezinárodního střetnutí na
domácí půdě, kterým bylo ve dnech 19.-21. květ-
na CCI* Kolesa.

Účast v Kolesách byla velmi slušná a v podsta-
tě nechyběl nikdo důležitý s výjimkou J. Hatly,
který reprezentoval ČR ve Wroclavi. Obě další
účastnice úspěšného polského zájezdu P. Sůrová
a R. Marková představily v Kolesách jiné koně.
Vývoj soutěže ukázal, že stejně jako ve světě
i u nás se v této obtížné disciplině stále častěji

prosazují právě ženy. Pro vítězku CCI* R. Marko-
vou s TARASEM (Remark Poříčí) potvrdil navíc
start její velmi úspěšný vstup do sezóny 2000.

Na start soutěže CCI* se ve čtvrtek 18. května
chystalo nastoupit 20 dvojic, ale jeden účastník
neprošel veterinární přejímkou. Po drezurní
zkoušce se ujali vedení zahraniční účastníci.
S ekipou tří mladých jezdců dorazili do Koles
Rakušané, dva zástupci přijeli z Německa a Slo-
vensko reprezentoval J. Obert. V drezúře se roz-
hodčím nejvíce líbila Němka C. Bierlein (BOO-
GIE-WOOGIE) před H. Ambrosem (MISS HAILA)
z Rakouska. Na třetím místě skončila R. Marková

(TARAS) a pro těsné rozdíly
bylo jasné, že ještě zdaleka
není rozhodnuto.

V terénní zkoušce starto-
vala z vedoucí trojice první
R. Marková. TARAS neměl
nikde větší potíže a skončil
jen s malou penalizací za
čas. Do té doby přes různé
problémy nebyl na trati
nikdo vyloučen a tak se
s napětím čekalo na vedoucí
zahraniční jezdce.

První ze zahraniční dvoji-
ce na čele soutěže startova-
la C. Bierlein. Ta však měla
hned v prvé části úseku
D zastavení a nakonec po
neposlušnostech na novém
skoku (piáno v zadní části
závodiště) ze soutěže
odstoupila. I druhý v drezúře
úspěšný zahraniční jezdec
H. Ambros měl od počátku
krosu velmi nepřesvědčivý
projev a nakonec byl po pěti
zastaveních vyloučen.

Do čela soutěže se tak velmi těsným rozdílem
dostal bezchybný L. Vrtek s DOMINANTEM
(SOUz H. Heřmanice), který v tu chvíli vedl o 0,6
bodu před R. Markovou. L. Vrtek navíc startoval
i v sedle koně A. Krobotové TRY WALL, která se
dva dny před CCI zranila v tréninku. Ze zahra-
ničních jezdců zůstali ve hře S. Eiler (DUNCOR-
MICK) z Německa a D. Dunst (HARFA)
z Rakouska. Úplnou nulu v terénu předvedli
ještě R. Heindenreich (BONNY) z Loštic a
S. Vrtek (SKIEN) ze Šumperku. Oba tito jezdci
také ještě zůstali ve hře o prvenství a rozhodnout
měl parkur.

Závěrečný den prvenství neudržel L. Vrtek
a dvě chyby jej odsunuly až na konečné třetí
místo. Naopak bezchybná R. Marková a TARAS
zvítězil i konečným výsledkem 61.80 bodů,
k velké radosti  zahraničního rozhodčího R. Kry-
zanowskeho z Polska, který výsledek komentoval
slovy „polský kůň a česká jezdkyně - záruka
vítězství.“

Druhé místo si odvezl S. Eiler do Německa. Tři
chyby na parkuru znamenaly pro R. Heindenrei-
cha 4. místo a za dalším zahraničním účastníkem
D. Dunstem z Rakouska se šestá umístila domá-
cí P. Sůrová s CHÁNEM. Na konečnou 11. příčku
se propadl i do té doby velmi dobrý SKIEN, které-
ho parkur nezastihl ve své kůži.

Součástí programu byla i národní soutěž -Z-,
kde mezi 32 účastníky slavila vítězství také žena,
P. Ludvigová na CENTIM, která si jezdí do Koles
pro vavříny již téměř pravidelně.

O kvalitách a pohostinnosti koleských pořada-

R. Marková – TARAS
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Při CCI byla představena další nová překážka

CCI* Kolesa 
pro Markovou

Podkova pokračuje
Již sedmý rok pořádají na závodišti ve Dvoreč-

ku u Jindřichova Hradce soutěže všestrannosti,
ale letos poprvé bylo tomuto pořadateli svěřeno
předkolo Zlaté podkovy. Organizační tým v čele
s ředitelem závodů S. Šámalem připravil účastní-
kům kvalitní závody a podle účastníků v minulých
letech došlo k mnoha výrazným zlepšením. Stavi-
telem tratí byl tentokrát Z. Ságl, který se vydal za
výrazněji techničtějším pojetím, což bylo hlavním
pozitivem, ale velmi příjemná byla i celková
pohostinnost a snaha o co největší spokojenost
účastníků.

Ve dnech 26.-28. května se do Dvorečku sjela
konkurence celkově 64 dvojic všech čtyř katego-
rií. Největší zájem byl o soutěž Stříbrné podkovy,
ve které startovalo 26 koní a ve svém jarním
úspěšném tažení pokračovala R. Marková, která
si odnesla vítězství v sedle CLEMENTAIN. Že je
však štěstí vrtkavé pocítila i ona, když měla ve
stejné soutěži bolestivý pád se svým druhým
koněm (VORONĚŽ). Ten byl nakonec příčinou,
proč R. Marková nenastoupila do terénní zkoušky
Zlaté podkovy (BLACKIE). Naštěstí jí však již
nezabránil v nedělním dokončení vítězného taže-
ní  s CLEMENTAIN.

V hlavní soutěži, kvalifikaci pro finále Zlaté
podkovy, startovalo celkově devět dvojic. Po dre-
zurní zkoušce se ujala vedení I. Konečná (FLEJ-
TA) z Pegas Loučany. Trestné body v terénu
však tuto jezdkyni odsunuly a již druhý den se do
čela soutěže dostala další jezdkyně Radka Dvo-
řáková na DIORA (Cavalier Rynárec). V terénu
nejlepší P. Sukdolák (ARTHOS) z JK Korzár
Humpolec postoupil ze sedmého místa na třetí
pozici a tak jediným „stabilním“ byl R. Fiala
(IDOOL) z Blatné, který se držel stále na druhém
místě. V neděli si již vítězství nenechala ujít
Radka Dvořáková, ale postup ještě o jednu pozici
zaznamenal P. Sukdolák, který se dostal před
R. Fialu. Soutěž dokončilo sedm účastníků.

Vítězem soutěže -Z- se mezi mladými koňmi
(Soutěž nadějí) stala opět žena A. Plimlová -
SEŇORINA (JK Poříčí) a tak jediné vítězství
zbylo pro muže v Bronzové podkově, kde byl nej-
lepší P. Chvojka s GOYA (Chvojka Stolany).

Dvakrát vítězná Z. Zelinková na fotu
s BEIBUT -běl-

Humpolec 
v Pardubicích

Že se zástupcům Vysočiny v Pardubicích líbí
dokládá, že po prvé kvalifikaci Zlaté podkovy,
kterou zde uspořádal Glod Čejov, konala se 20.-
21. května v Pardubicích Cena města Humpolce.
Pořadateli byly společně JS Humpolecko a Dosti-
hový spolek Pardubice.

Ředitel závodů a manažer provozu Dostihové-
ho spolku V. Šanda mohl být přes konkurenci
Velké ceny Ostravy a CSI Wroclav se zúčastně-
nou konkurencí spokojen. V obou vrcholech
závodů, sobotním i nedělním -ST-, bylo na startu
13 dvojic. Třináctka byla šťastným číslem pro
Z. Zelinkovou (JK Mělník), která zvítězila v obou
soutěžích. V sobotní v sedle ROSEMARY po
rozeskakování jen s V. Hadžiou na NASSIR (Tar-
pan). Třetí místo patřilo R. Chelbergovi a LEONI-
QUE (Žižka), který dokončil se 4. tr. body.
V neděli již, na parkuru J. Kutěje, neviděli diváci
žádný bezchybný výkon. Rozeskakování se však
přeci jen dočkali. Z. Zelinková s BEIBUT a opět
R. Chelberg s LEONIQUE C docílili shodně 4 tr.
bodů a tak se rozeskakovalo na nezvýšených
překážkách. Napodruhé se Z. Zelinkové, na roz-
díl od R. Chelberga, podařila nula a tak se
i druhé vítězství stěhovalo do Mělníka. Na dalších
místech skončila čtveřice se dvěma chybami
J. Pecháček (MORNING STAR), V. Hadžia
( CANTUS-T), Z. Zelinková (ROSEMARY) a
P. Doležal (ROMINA).

Velká cena Ostravy
Dalším důležitým jezdeckým setkáním víkendu

19.-21. května byla tradiční Velká cena, které se
na kolbišti Baníku Ostrava ve Staré Bělé konal již
36. ročník. Díky termínovému souběhu s CSI ve
Wroclavi a Cenou Humpolce v Pardubicích se
očekávala menší účast. Startovní pole však
dostatečně vyplnili jezdci z Moravy, kterým přijeli
dělat konkurenci i závodníci pěti oddílů ze Slo-
venska. Ke startu prvého kola Velké ceny a sou-
časně samostatné soutěže (-ST-) tak nastoupilo
dvacet dvojic a ve finále (do 150cm) pak pokra-
čovalo 15 dvojic.

V rámci závodů byl opět vypsán i Memoriál
Jana Havla současně jako Cena M. Svěrkošové.
Mezi 16 startujícími si nejlépe vedl slovenský
Kuchár na GRANTAS ze Spišské Nové Vsi, který
zvítězil před domácím L. Masárem (NEWPORT
NESTOR) a S. Hošákem s RADEGAST BIOFAK-
TORY (Nový Jičín).

V prvém kole Velké ceny (-ST-) viděli diváci
čtyři bezchybné výkony a jezdci na prvních mís-
tech se seřadili podle času - K. Lamich - CREDIT
(Opava Kat.), S. Hošák - RADEGAST BIOFAK-
TORY (Nový Jičín), O. Merva - SHARON
GROZA a D. Fialka - LATERÁN (oba Amigo
Francův Dvůr).

Ve druhém kole shodně již předvedl nulu
pouze S. Hošák a s RADEGAST BIOFAKTORY
se stal 36. vítězem Velké ceny Ostravy. Tento
jezdec navíc získal i zvláštní cenu J. Svěrkoše
pro nejstylovějšího jezdce. Druhou příčku si zajis-
til výkonem 4,75 bodu O. Merva se SHARON
GROZA před svým stájovým kolegou D. Fialkou
na LATERÁN (Amigo Francův Dvůr Klokočov).
Jezdci na dalších místech byli zatíženi z obou kol
shodně dvěma chybami a o jejich pořadí rozho-
doval čas ze druhého kola. Čtvrtý se tak umístil
K. Lamich s CREDIT (Opava Kateřinky) před
R. Pletnicki - VÁH (JK Pletnicki Karviná). Šesté
místo patřilo J. Hruškovi s ÚSKOKEM, který byl
druhým „čistým“ jezdcem ve finále, ale 8 tr. bodů
z prvého kola bylo příliš velkým zatížením.

Podle všeobecného mínění se pořadatelům poda-
řilo zorganizovat velmi dobré závody, které nijak
nepoškodila neúčast české reprezentace. -jge-

Vítězného S. Hošáka dekoruje ředitel
závodů Z. Polášek -jge-

telů již nemá nikdo pochyb a protože naštěstí
v týdnu před soutěží i trochu zapršelo, byly pod-
mínky pro soutěž skoro ideální. Krásné prostředí,
slušný povrch, zahraniční konkurence, žádná
vážnější zranění na trati, nový skok v crosu,
česká vítězka. Co víc si lze přát.

Kdo je
v Poděbradech?
I druhé české CSI, které pořádá společnost

S&B Odolena Voda v Poděbradech, nevzbudilo
v zahraničí výraznější zájem. Do Poděbrad dora-
zil i z ciziny pouze J. Obert s koňmi PUNČ
a CHARLIE PAŠA, který je tradičním účastníkem,
a D. Tovarňák s MR. COX, LOTUS 126 a GAIZ-
ZEO TM, který sídlí v Německu. Ten však repre-
zentuje ČR a tak jen rozšíří řady českých jezdců.

Aleš v Mnichově
O průlom mezi nejlepší společnost se 1.-4.

června pokusí A. Opatrný. S koňmi KRIS KEN-
TAUR, CONTENDER, KARDINAL startuje na
prestižním CSI-A v Mnichově a podle posledních
jmenovitých přihlášek bude soupeřit společně
s H. Simonem, M. Beerbaumem, R. Tebbelem,
M. Michaels, G. Böckmannem či J. Turim. Na
olympijský stadion v Riemu se chystají zástupci
deseti států a zajímavostí bude i start dcery nor-
ské královské rodiny HRH Princeses M. Louisy.

Mistrovství Prahy
v drezúře

Trojský ostrov patřil o víkendu 20.-21. května
drezurním jezdcům a v rámci soutěží Ceny Sta-
vokomplexu zde probíhal i seniorský přebor
Prahy. Sportovně technické podmínky předepsa-
ly pražským drezuristům soutěž St. Georg a mezi
šesti účastníky si prvá dvě místa vybojovala
K. Chelbergová (POZOR + ABSOLUT) před
A. Henriksen (KAMÍR) obě z TJ Žižka Praha.
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Supertěžká Wroclav
Naše skoková reprezentace má za sebou první

oficielní zahraniční výjezd, kterým byla ve dnech
19.-21. května účast při CSI-W Wroclav.

Pod vedením manažera skokové komise odce-
stovali do Polska: J. Skřivan (LABE JEFF, LABE
JAMES), J. Hatla (PRATER, SAHIB KUBIŠTA),
A. Opatrný (KARDINAL, PANTHA RHEI,
JETRO), J. Jindra (MANA KENTAUR, SIRAH)
a M. Šoupal (GRANNA ARGENTINA).

Díky rozvoji našich nejlepších stájí cestovali
čeští koně v luxusních vozech stáje Bost
a Manon a díky jim nehrozí v nejbližší době
reprezentačním výjezdům žádné přepravní pro-
blémy. Do Wroclavi dorazili všichni koně v pořád-
ku a o přiblížení samotného průběhu závodů
jsme požádali A. Starostu: Do Wroclavi vyslali
vedle našich jezdců a jezdců pořádající země své
zástupce - Slovensko (J. Hanulay - BALAST +
RITUÁL a R. Šilo - KONTÉS), SRN, Dánsko,
Bělorusko, Litva a Lotyšsko.

Podle jmen na startovních listinách se zde
sešla jen průměrná evropská konkurence
s výjimkou Polska. To zastupovali pochopitelně ti
nejlepší a od počátku podávali i nejlepší výkony.

V pátek 19. května čekalo na závodníky skáká-
ní do 130 cm na čas a klasické do 140 cm.
V prvé soutěži byl z našich nejlepší J. Hatla
a PRÁTER, který po nešťastných 3 tr. bodech
skončil na 15. místě.

Již první parkúr naznačil, že soutěže budou
velmi těžké, s dlouhými parkury a s maximálními
počty skoků. To potvrdila druhá zahajovací sou-
těž. Zde se z našich nejvíce dařilo A. Opatrnému
s KARDINÁLEM, který se probojoval mezi šest
bezchybných, ale po dvou chybách v rozeskako-
vání skončil celkově pátý. Velmi dobrý výkon
podal i v sedle JETRA, který ale chyboval dva-
krát. Dvě chyby a konečných 8, 25 tr. bodu měl
i J. Skřivan s LABE JEFF, ale to už stačilo jen na
17. místo z celkově 40 startujících. Ostatní naši
koně (LABE JAMES, GRANNA ARGENTINA
a SAHIB) měli pět chyb. Tento parkur potvrdil
vysokou obtížnost soutěží a podle mého soudu
byl srovnatelný s českými -T- parkury.

V sobotu jsme nejprve startovali ve dvoufázo-
vém skákání do 130 cm a s výsledkem 0 + 8 tr.
bodů se umístil A. Opatrný a PANTHA RHEI na
10. místě. Další naši zástupci (SAHIB, MANA
KENTAUR, GRANNA ARGENTINA a JETRO)
absolvovali s chybou v prvé fázi. Tento jediný
parkur nebyl na horní hranici obtížnosti.

Následovalo bodové minutové skákání do
140cm se žolíkem. Zde jsme se zásluhou J. Jind-
ry radovali nejvíce. J. Jindra a SIRAH nastoupili
jako poslední. Do té chvíle byl ve vedení J. Hanu-
lay a BALAST, ale J. Jindra dokázal být promyš-
lenou a precizně riskantní jízdou lepší a získal pro
ČR vítězství.

I další naši zástupci podali slušné výkony
a LABE JEFF byl jedenáctý a KARDINÁL dva-
náctý. Potíže měl jen LABE JAMES, který stejně
jako v pátek zlobil u východu z kolbiště a díky
tomu soutěž pokazil.

Závěrečný byl skok mohutnosti, kde jsme
nestartovali. Zvítězil polský jezdec P. Morsztyn
na JOKER výkonem 190 cm.

V neděli zahájila dobře PANTHA RHEI a
A. Opatrný v dopolední „130“ na čas, kteří byli,
jako jediný čeští zástupci v této soutěži, po jedné
chybě osmí.

Ve druhém skákání 130 cm klasicky jsme již
měli větší zastoupení. Nejvíce se dařilo J. Skři-
vanovi s LABE JAMES. Ten se po pátečních
i sobotních problémech velmi zlepšil a bezchyb-
ný výkon v základním parkuru i rozeskakování
znamenal pro ČR těsné druhé místo za vítězem
mohutnosti P. Morsztynem na JOKER. Do roze-
skakování se probojoval i A. Opatrný s JETRO.
Tento jezdec ve všech svých výkonech jezdil
vždy velmi riskantně s jasnou snahou zvítězit,
ale ve Wroclavi mu chyběla i ta trocha štěstí.
I v této soutěži nakonec jednou chyboval
a skončil sedmý. Čtyři trestné body MANY KEN-
TAUR a PRÁTERA stačily jen na 20. a 25.
místo.

Poněkud obávaným vyvrcholením byla pocho-
pitelně Velká cena, rozpisem proponovaná až do
výšky 160cm. Z původně přihlášených 29 jezdců
se ještě v předvečer, po shlédnutí již stojícího
trojskoku, odhlásili tři jezdci a po nedělní prohlíd-
ce ze soutěže stáhli své koně další dva. Jedním
z nich byl i B. S. Jaworski, který obtížnost soutě-
že přímo označil za nekorektní vůči přítomné
společnosti a jarní části sezóny. I my jsme tuto
alternativu zvažovali, nakonec jsme se rozhodli
nastoupit, ale jezdci měli jasný order po více chy-
bách soutěž vzdát.

To se nakonec také stalo a postupně po čty-
řech chybách vzdala SIRAH, LABE JEFF
a SAHIB. Jediným naším, který dokončil, se tak
stal A. Opatrný s KARDINAL. Ten skákal velmi
dobře, ale nakonec se ani on v závěrečné fázi

J. Jindra a SIRAH mají na svém kontě další mezinárodní vavřín

parkuru nevyhnul čtyřem chybám. O obtížnosti
soutěže svědčí i to, že jeho 16 tr. bodů stačilo
ještě na 11. místo z 24 startujících dvojic. Zvítězil
jediný bezchybný domácí mladý jezdec J. Zagor
na ERA GSM ELF. Za ním byla pětičlenná skupi-
na jezdců s jednou chybou, po nich dva s 8 tr.
body a dále již měli všichni jezdci dvouciferný
výsledek.

I já si myslím, že stavitel kursů neodhadl dobře
možnosti přítomné společnosti, ani nepřihlédl
k datu soutěže a jinak velmi pěkné závody obtíž-
ností Velké ceny poškodil. S odhlédnutím od
výsledků Velké ceny pak hodnotím české vystou-
pení ve Wroclavi velmi dobře.

Pokud jsme diskutovali další naše zahraniční
starty, tak na řadě je CSIO v Poznani. Podle
vyjádření reprezentantů není naše účast ještě
zcela jistá, ale určitě by se týkala pouze jednot-
livců.

Spřežení
mezinárodně

Další start českých jezdců v Polsku zazname-
nali jezdci spřežení a při CAI-B v Poznani starto-
vala ze ČR z ohlášené trojice Barták, Šimáček,
Kastnerová pouze zástupkyně JK Martin Morav-
ský Krumlov K. Kastnerová se čtyřspřežím.

Vedoucím naší výpravy byla I. Hrdličková,
která nám také o soutěži podala zprávu.

„Do Poznaně dorazili vedle naší jezdkyně ještě
jezdci Francie. Ti přivezli silnější tým a dvěma
spřeženími obeslali soutěž dvojspřeží a po jed-
nom se účastnili jednospřeží a čtyřspřeží. Star-
tovní pole nebyla rozsáhlá a celkem se na startu
sešlo osm dvojspřeží, devět jednospřeží a pouze
tři čtyřspřeží.

Naše jezdkyně měla v konkurenci Poláka
J. Andrzejewskeho a Francouze L. Basty těžkou
pozici. Po drezúře se zařadila na třetí místo roz-
dílem 12 dobrých bodů, když docílila 96 kladných
bodů. Terénní zkouška byla vedena po trati dvoj-
spřeží a myslím, že byla poměrně velmi náročná.
Naše jezdkyně ji zvládla velmi dobře, i když se,
při precizní jízdě, nevyhnula penalizaci za překro-
čení času. Spřežení však bylo hodnoceno velmi
příznivě a koně zvládli vše bez problémů. Výsle-
dek parkuru pak byl sice lepšího francouzského
jezdce, ale celkově skončila K. Kastnerová třetí.
V každém případě však ostudu ČR neudělala.
Vítězství zůstalo zásluhou J. Andrzejewskeho
v Polsku.“

Další mezinárodní aktivitou jezdců spřežení
bude start J. Koníře a T. Bartáka mladšího ve
dnech 22.-25. června při CAI-A jednospřeží
v německém Dilenburgu. Tím se oba tito jezdci
pokusí splnit první podmínku nominace pro MS
v USA, kterou stanovila komise spřežení a kterou
je umístění v prvé třetině startovního pole právě
této soutěže.

Cena Rotundy
Při drezurních závodech v Praze na Přední

Kopanině kralovala v nejvyšších soutěžích (IM I)
domácí Vlasta Kadlecová se všemi svými koňmi
(VERONA, KANT, HOROSKOP), která v sobotu
(27.5.) i neděli (28.5.) celkem třikrát zvítězila. Po-
dvakrát se mezi její koně dokázala vklínit, jednou
na druhé a jednou na třetí místo jen H. Jeřábková
s KAMILOU (Havl. Brod). V úlohách střední obtíž-
nosti byl třikrát nejlepší F. Sigismondi s EXCALI-
BUR z JK Žabčice.

Memoriál J. Zíbra
V rámci drezurních závodů 6. ročníku Memori-

álu J. Zíbra (13.-14.5.) byl uspořádán i přebor
seniorů západočeské oblasti. Pro západočeské
drezuristy byla vypsána dvoukolová soutěž -SG-
+ Kür SG a nejlépe si podle očekávání vedla
mistryně ČR Ira Mikolasová na koni FLEUR 119
ze Staré Role. Na dalších místech přeboru se
umísti ly J. Jirsová (OHIO) a V. Hyťhová
(VIKING).

V otevřených soutěžích dělala konkurenci
I. Mikolasové i K. Chelbergová na POZOR
a ABSOLUT (Žižka), která se se umístila ve Sv.
Jiří na 2. a 3. místě a s nováčkem na našich
obdélnících GREAT FEELING zvítězila v soutěži
-L-. V dalších úlohách se dokázali prosadit další
naši přední drezuristé D. Komenda (PASTEL) či
J. Buben (BORN) a tak mohli být pořadatelé se
startující konkurencí spokojeni.
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Blahopřejeme...

Cena Chodska
do Hořovic

V rámci 37. ročníku Ceny Chodska, která se
konala ve dnech 27.-28. května v Domažlicích,
se uskutečnil i přebor juniorů a mladých jezdců
západních Čech ve skocích.

Přeborníky ve svých kategoriích se staly dvě
dívky, když mezi juniory (L+L) byla nejlepší
M. Roubalová na koni CAPTAIN (JK Roubal
Plzeň) a v mladých jezdcích (L+S) si nejlépe
vedla D. Balcarová na MAKEBO (Č JK KV).

V hlavní soutěži dvoukolové Ceny Chodska se
rozpoutal rodinný souboj mezi Jitkou a Alešem
Opatrnými z Hořovic. Poté co se tito dva jezdci
ocitli v jedenáctce nejlepších, kteří dokázali pře-
konat obě kola bez chyb, byli to právě jen oni,
kteří absolvovali s nulou i rozeskakování. Vítězství
si nakonec odnesl Aleš, když byl s CONTENDER
rychlejší o 0,37 s před Jitkou na LIPAN. Třetí
a poslední bezchybné rozeskakování předvedl
opět Aleš Opatrný tentokrát v sedle COLUMBIE.
O převaze zástupců z Hořovic v Domažlicích
svědčí i skutečnost, že se do prvé desítky umístě-
ných dostal i J. Dietl s QUENTOU (5.), A. Opatrný
s CORSIL (6.) a R. Drahota s GRAND (9.).

Sportovní 
kalendáfi

1.6. Radíč ZM-L
2.-4.6. Poděbrady PREM.CSI-C
3.6. Ptice ZM-ZL
3.6. Milevsko ZM-ZL
3.6. Hostouň Z-L
3.6. Louny Z-L
3.6. Drásov Z-L
3.6. Pravčice ZM-L
3.6. Horní Heřmanice Z-L
3.-4.6. Netolice ZM-L
3.-4.6. Branná drez. Z-ST
3.-4.6. Stará Role ZM-L, drez.Z-ST
4.6. Vysoká n.L. drez.Z-L
4.6. Blížkovice Z-L
4.6. Brno-Žebětín Z-L
9.6. Albertovec ZM-L
9.-11.6. Moravský Krumlov CAN-A/2
9.-11.6. Šumperk CN/Z-L
10.6. Březnice ZM-ZL
10.6. Benešov-Černý les ZM-L
10.6. Třebívlice Z-L
10.6. Lípa drez.Z-L
10.6. Kolesa Z-ZL
10.6. Nový Dvůr u Brna KMK Z-L
10.6. Havlíčkův Brod drez.Z-S
10.6. Cholunná Z-L
10.6. Jindřichův Hradec ZM-L
10.-11.6. Tursko zrušeno
10.-11.6. Hořátev Z-S
10.-11.6. Plzeň-Bory Z- PREM. S
10.-11.6. Brno-Soběšice Z-ST
10.-11.6. Albertovec ZM-ST
11.6. Třebenice Z-S
11.6. Telč Z-S
16.-18.6. Litomyšl ZL-ST
16.-18.6. Brno - Líšeň Z-S
16.-18.6. Brno - Soběšice PREM.CDI**
16.8. Nový Jičín KMK ZM-L
17.6. Stará Boleslav ZM-S
17.6. Hostomice ZM-L
17.6. Husinec drez.Z-S
17.6. Hrádek ZM-L
17.6. Kroměříž Z
17.6. Horní Město ZM-L
17.-18.6. Úněšov ZM-S
17.-18.6. Louny ZL- PREM.S
17.-18.6. Třebíč drez.Z-L
18.6. Hřibojedy drez.Z-S
18.6. Svoboda n.Ú. Z-S
18.6. Dvoreček ZM-L
23.-25.6. Loštice CN/Z-L
24.-25.6. Praha ZL- PREM.ST
24.-25.6. Praha L-T
24.-25.6. Kolín (Amazonka 2000) Z-S
24.-25.6. Písek KMK ZM-L
24.-25.6. Klatovy ZL- PREM.ST
24.-25.6. Liberec Z-S
24.-25.6. Pardubice KMK ZM-S
24.-25.6. Slavkov u Brna Z-ST
24.-25.6. Hradec n.M. Z-S
24.-25.6. Hradec Králové ZL- PREM.ST
24.6. Kroměříž Z-S
24.6. Žďár n.S. Z-L
24.6. Hrabová ZM-L
25.6. Hřibojedy Z-L
25.6. Olšany drez.Z-S
25.6. Třebíč-Polánka ZM-L
25.6. Boskovice ZM-L
25.6. Deštná ZM-L

...na pražského rozhodčího a trenéra Ervína
Krause, od jehož smrti uplyne 5. června 25 let.

...na známého pražského jezdce Josefa
Tháma, od jehož náhlého úmrtí uplyne 30. červ-
na deset let.

...jezdci, trenérovi a chovateli Františkovi
Zábrodskému, který oslavil 13. května sedmde-
sáté narozeniny.

...jezdci a neúnavnému propagátorovi drezúry
Vítu Čmolíkovi, který 14. června oslaví 50. naro-
zeniny.

...bývalému jezdci a trenérovi a významné
postavě české drezúry Zdeňkovi Benešovi st.,
který se 23. června dožije 80 let.

...mezinárodní rozhodčí a bývalé drezurní jezd-
kyni Evě Nesňalové, která 3.července oslaví
významné životní jubileum.

...jezdkyni a mnohanásobné držitelce mistrov-
ských titulů v drezúře Zuzaně Pecháčkové, jejíž
významné životní jubileum připadá na 19. čer-
vence.

Show v Litomyšli
Pořadatelský tým sdružený okolo J. Skřivana

chystá letošní ročník Velké ceny Litomyšle vedle
sportovní podívané opět i jako zábavnou show.
Závody tentokrát o třídenní délce (16.-18. června)
doplní kostýmové skákání při umělém osvětlení,
kombinovaná soutěž kůň - auto a milovníci terén-
ních aut si přijdou na své při předváděcích jíz-
dách dvou soutěžních jezdců S. Matějovského
a K. Lopraise. Pro jezdce jsou rozpisem připrave-
ny soutěže ZL - ST.

Muzeum kočárů
Od 1. června má Praha novou stálou výstavní

expozici. V zámeckém areálu ve Ctěnicích, který
leží na okraji Prahy ve Vinoři, je otevřeno muze-
um kočárů. Sbírku 19 unikátních kusů, které byly
dosud většinou v depozitářích muzeí či zámků,
shromáždila Pražská informační služba, která je
nejen provozovatelem muzea, ale současně i řídí
rekonstrukci překrásného poplužního dvora Ctě-
nického zámku.

Muzeum bude otevřeno nejprve prvé tři víken-
dy v červnu a od 18. června pak každý den. Roz-
hodně si nenechte ujít další kamínek hipologické
kultury naší země.

CDI** Panská Lícha
Pod záštitou primátora města Brna

P. Duchoně proběhne 16.-18. června v areálu
Panská Lícha druhý ročník mezinárodních dre-
zurních závodů  CDI**. Zatím jsou k soutěžím
přihlášeni jezdci ze Slovinska, Ruska, Maďar-
ska, Rakouska a Německa. České barvy bude
hájit 12 koní. I když definitivní jmenovité při-
hlášky nebyly v době uzávěrky Jezdce ještě
známy, je téměř jisté, že se na startu objeví i
G. Dallos. Ten přislíbil svoji účast při závodech
v maďarském Pilismarot Basahagr, kde starto-
vala za ČR i Š. Charvátová. Ta zde v konku-
renci jezdců z Maďarska, Slovenska a Němec-
ka získala s DREAM DANCER pro české barvy
jedno třetí místo v úloze MEYD-98 se ziskem
61% bodů za maďarským E. Szeiczem (FUR-
MINT) a S. Reissenweber (HYPERION)
z Německa.

Generálkou na CDI** bude drezurní přebor
jižní Moravy, který se koná na Panské Líše
o týden dříve.

Memoriál
L. Jandourka

Letos poprvé se na kolbišti ve Staré Boleslavi
soutěžilo ve dnech 27.-28. května při Memoriálu
L. Jandourka. Ten byl tentokrát vypsán jako jed-
nokolová soutěž -S- a mezi 35 startujícími byl
opět již poněkolikáté nejlepší jezdec stejného
jména a vnuk zakladatele JK ve Staré Boleslavi
na koni MARCO POLO DUBLET.

Závěrečná soutěž -ST- připravila divákům
rozeskakování tří koní a vítězství pro Sparta Cho-
týšany získal P. Doležal na FLORIDA III před
J. Hatlou s LATINUS (Měník) a J. Skřivanem
s NARACONDO PROFISTAV.

Děti v Herouticích
V sobotu 20. května pokračovala soutěžní

sezóna v Herouticích. Na programu byly tentokrát
jezdecké hry určené pouze dětem. Jezdecký den
vyplnilo šest soutěží, ve kterých viděli diváci cel-
kem 120 startů a závodilo se např.: v mini-maxi
pony, parkur pony, ale i soutěži masek. Vedle
sportovních výkonů bylo i hodně zábavy a tak
byly přes nepřízeň počasí účastníci i soutěžící
spokojeni. Příští dětský den v Herouticích je plá-
nován na 22. července a chcete-li se také
zúčastnit, kontaktujte pořadatele: JK Heroutice,
257 56 Neveklov, tel.: 0301/74 13 92.

Na Slavnosti
ke Kinským

Opět po dvou letech jsou v plném proudu pří-
pravy Slavností koní Kinských, které se uskuteční
v hřebčíně Ostrov u Chlumce nad Cidlinou
v neděli 18. června. Pořadatelé zvou všechny
příznivce koní Kinských, ale tradičně i koní všech
rozdílných plemen ke sledování koňské show.
Začátek programu je ve 14.00 hodin.

V Boleslavi náhradně
JK Stará Boleslav vypisuje náhradní závody za

jarní zrušené soutěže. Oboje jednodenní závody
se budou pohybovat v úrovních -ZM-L- a bole-
slavští je plánují na 12. a 26. srpna.

Švédi oslavovali
Senzací skončilo CSIO v Římě, když vítězství

v Poháru národů získalo proti favorizovaným
Francouzům či Švýcarům družstvo Švédska. Oba
favorizované celky Francouzi s M. Robertem či
T. Pomelem a Švýcaři s P. Estermannem a
W. Meligerem an i nepostoupili do druhého kola.

Švédové ve složení P. Eriksson (CARDENTO),
L. Bratt (CASANOVA), H. Lundback (MYNTA)
a Ch. Bjore (NIKLAS) získali prvenství za výsle-
dek 16 tr. bodů před USA (20) a dalším překva-
pením soutěže týmem Japonska (20.25). Domácí
tým skončil na pátém místě.

Po sedmi soutěžích je v čele Samsung Nations
Cup Series USA a Itálie s 18 body a za nimi jsou
Francie (12,5), Irsko a Švýcarsko (12) a Švéd-
sko, Holansko a Bazílie (10).

Jezdecký internet 
Protože nás pravidelný zpravodaj FEI neustále

zásobuje novými internetovými adresami rozhodli
jsme se v pravidelné rubrice sdělovat všem uži-
vatelům internetu možnosti pro jejich cesty elek-
tronickým světem. Většina adres přímo vypovídá
o nabízených zprávách.

Centrální informace o výsledcích, světových žeb-
říčcích, chovatelských žebříčcích ap. najdete na

www.bcm.nl
www.horsesport.org
dále můžete nahlédnout na tyto aktuální adresy:
www.punchestown.com
www.labaule-cheval.com

Vzpomínáme...
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Sportovní stáj
v Tuchoměřicích

n a b í z í :  
● ustájení koní, hala
k dispozici
● lisovanou slámu
100 Kč/q (kulaté balíky)

p ř i j m e :  
● ošetřovatele koní
Tel.: 0602 628 788

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ny druhy vozíků možnost leasingu

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

Tel./fax: 019/745 19 14

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

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. 00420-165-62 31 53, 0602 44 99 72, fax 00420-165-62 20 70, 62 65 59
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně
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●● kvalita + rychlost
●● soudní AJ - NJ- expres
●● rodilí mluvčí
●● technické+odborné texty 
●● bez příplatku
●● výuka jazyků
●● kvalifikovaní lektoři
●● firemní výuka
●● intenzivní individuální výuka

Překladatelský servis 
skřivánek, s. r. o.

Milady Horákové 108, Praha 6
Tel: +42 02 333 20 561-2
Fax: +42 02 333 22 373

překlady,
tlumočení,
37 jazyků

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

NOVÉ TELEFONNÍ 
ČÍSLO:

02/57 32 94 38

SERVIS PRO VÁS 
A VAŠEHO KONĚ

ROZŠÍŘENÁ PRODEJNA V PRAZE
Na Celné 8, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Tel.+Fax: 02/57 31 67 82, 02/57 32 94 38

●● Zdvojnásobená prodejní
plocha

●● Rozšířený sortiment pro
jezdce a koně

Otvírací doba: Po-Pa: 9.00–18.00
So: 9.00–13.00

e-mail: equiservis@equiservis.cz
http://www.equiservis.cz

ZÁSILKOVÝ PRODEJ Z BAREVNÉHO KATALOGU
Další prodejna: 
Chovatel-equiservis, Habrmanova 52, Plzeň - Slovany, T+F: 019/74 450 78

Výsledky
LÉRY (Op-Kat.), 3. Soukalová - SCARLET
(Klokočov), -S- (34) 1. Hruška - RAMIR FER-
RAM (Op:kat.), 2. Mackovjak - HEREC (Spiš-
ská Nová Ves), 3. Hruška - ÚSKOK (Op.Kat.),
-ST- Memoriál Jana Havla (16) 1. Kuchar -
GRANTAS (Spišská Nová Ves), 2. Masár -
NEWPORT NESTOR (Baník), 3. Hošák -
RADEGAST BIOFAKTORY (Nový Jičín), - S-
(22) 1. Humplík - JODID OIL TEAM (2. Hruška
- RAMÍR FERRAm (oba Op.Kat.), 3. Masár -
REZNAK (Baník), -ST- (20) 1. Lamich - CRE-
DIT (Op.Kat.), 2. Hošák - RADEGAST BIO-
FAKTORY (Nový Jičín), 3. Merva - SHARON
GROZA (Klokočov), -ST + finále 150 (15) 1. .
Hošák - RADEGAST BIOFAKTORY (Nový
Jičín), 2 Merva - SHARON GROZA 3. Fialka -
LATERÁN (oba Klokočov), 4. Lamich - CRE-
DIT (op.Kat.), 5. Pletnicki - VÁH (Karviná).

Kolesa 19.-21.5. všestrannost nár.-Z- (32)
1. Ludvigová - CENTIM (1.SPZ Pardubice), 2.
Vereš - PAMELA (H. Hečmnice), 3. Diringer -
AMICUS - K (Žabčice), CCI* (19) 1. Marková -
TARAS (Remark), 2. Eiler - DUNCORMICK
(SRN), 3. Vrtek L. - DOMINANT (H. Heřmani-
ce), 4. Heindenreich - BONNY (Loštice), 5.
Dunst - HARFA (AUT).

Pardubice 20.-21.5. -L- (22) Roubalová -
CAPTAIN (Roubal), 2. Tretera - CASIAN (Tre-
tera), 3.  Chelberg - STELLA ARTOIS (Žižka),
st.obt. do 130 (28) 1. Doležal P. - EASTER-
LIGHT (Chotýšany), 2. Navrátil - MYC KEI
(Navrátil), 3. Hadžia - CANTUS T (Tarpan), -
ST- (13) 1. Zelinková - ROSEMARY (Mělník),
2. Hadžia - NASSIR (Tarpan), 3. Chelberg -
LEONIQUE C (Žižka), 4. Doležal P. - ROMINA
(Chotýšany), 5. Hruška - WALDFURST
(Navrátil), -L- (15) 1. Zelinková - MATEA (Měl-
ník), 2. C helberg - STELLA ARTOIS (Žižka),
3. Pecháček - VENEUR (Pecháček), -S- (25)
1. Pecháček - VENEUR (Pecháček), 2. Navrá-
til - MYCKEI (Navrátil), 3. Vachutka - RAQUEL
(Bohdaneč), -ST- (13) 1. Zelinková - BEIBUT
(Mělník), 2. Chelberg - LEONIQUE C (Žižka),
3. Pecháček - MORNING STAR (Pecháček),
4. Hadžia - CANTUS -T (Tarpan), 5. Zelinková
- ROSEMARY (Mělník).

Praha 20.-21.5. drezúra -L 5- 1. odd. (12) 1.
Hrdličková - LALIQUE (Hlinovská), 2.odd. (12)
1. Beneš - AVALON (Troja), -JÚ 97- (13) 1.
Koblížková - AURELIÁN (JK Hlinovská), 2.
Pelikánová - PAMÍR (Pocínovice), 3. Rychtaří-
ková - NORD (Preláta), -St.Georg (10) 1.
Chelbergová - POZOR (Žižka), 2. Komenda -
PASTEL (VŠ Plzeň), 3. Chelbergová - ABSO-
LUT (Žižka),  Přebor Prahy sen. St.Georg (10)
1. Chelbergová - POZOR (Žižka), - Z 1- (5) 1.
Krajníková - ORESTES (Film Praha), -L 7-
(16) 1. Chelbergová - GREAT FEELING
(Žižka), -JJ 97- (5) 1. Drbohlavová - KAZYM

(Sobotka), 2. Škardová - PEREBOR
(Havl.Brod), 3. Marešová - SWEET KISS
(Iluze).

Brno Moravany 20.5. -Z 1- (5) 1. Leitnerová
- KORZET (Pegas Brno), -Z 3- (4) 1. Bojadzi-
sová - ROMEO (Pegas Brno), -L 1- (18) 1.
Dvořáčková - ORINOKO (Ostrava),  -JU 97-
(15) 1. Erbek - KARINO (Pegas Brno), -JJ 97-
(6) 1. Charvátová - SAM (Panská Lícha), -SG-
(3) 1. Charvátová - SAM (Panská Lícha).

Mariánské Lázně 20. 5. KMK -Z- (19) 1.
ACROS - Nágr, 2. ATLAS - Nágr (Mar.Lázně),

3. CELESTA KALEK - Josefinová (Kalek), -ZL-
(13) 1. C ASANDRA - Luža (Straka), 2. GEMI-
NI-T - Papoušek (Srnín), 3. MOTIVA - Tříska
(Úněšov), -L- (7) 1. MARYLINE - Rédl (Bernar-
tice), 2. TASKA - Kubištová (Měník), 3. VINICE
- Nágr (Mar.Lázně).

Horky n.J. 20.5. -ZL- (22) 1. Bardonová -
C IMBURA (Bardonová-Hauzr), -L- (24) 1.
Pospíšilová - GRANADA (Brest), 2.  Chmelař -
P-XVI-64 (Písek), 3. Bardonová - MAVERIC
K (Bardonová-Hauzr), -S- (17) 1. C hmelař - P-
XVI-64 (Písek), 2. Pospíšilová - GRANADA

Brno-Žebětín 13.5. -ZM- koně 1 rokem (29)
1. Růžička - VADA (Rufa), -Z- (57) 1. Šedá -
NIKOLA (Ideas), -ZL- (53) 1. Kupsa - URAN
(Bořitov), -L- (14) 1. Kupsa - URAN (Bořitov)
KMK -Z- (18) 1. AMOR - Tretera (Tretera), -
ZL- (11) 1. CA TOUCHE - Hošák (Mustang
Havířov), -L- (11) 1. GRAF CZECH - Hošák
(Mustang Havířov).

Plzeň 13.-14. 5. Memoriál J. Zíbra drez. -
L 5- (17) 1. Marešová - SWEET KISS (Makot-
řasy), -YU 98- (5) 1. Komenda - PASTEL
(Caballo), -JU 97- (9) 1. Buben - BORN
(Buben), -IM I- (3) 1. Mikolasová - FLEUR 119
(St.Role), -JD 93- (13) 1. Chelbergová -
GREAT FEELING (Žižka), -SG 2000- (8) 1.
Mikolasová - FLEUR 119 (St.Role),-JD 97- (9)
1. Buben - BORN (Buben), Kür SG (4) 1.
Mikolasová - FLEUR 119 (St.Role), -Z 1- děti
(3) 1. Jirsová ml. - OHIO (Jirsová).

Olšany 14.5. -ZM- děti (9) 1. Goldamerová -
PRIMO (Žabčice), -ZM- ml.koně (14) 1. Dvořá-
ková - DIANA (Žabčice), -Z- (47) 1. Zeman -
PRIMA (Morava Vyškov), post.obt. do 120 +
žolík (58) 1. Malich - BRIX (Žabčice), -L- (15)
1. Veselý - BENTO (Kadryl).

Stará Role 13.-14. 5. -ZM- děti (10) 1.
Lahodná - GOJAR (Děpoltovice), 4l. (15) 1.
Kosta - ENRIQUE (Mar. Lázně), volba př.
1.odd. (3) 1. Pěchouček - VAŠEK (Tachov), 2.
odd. (32) 1. Donthová - GARFA (Donthová), -
ZL- (33) 1. Rédl - NARCIS (Bernartice), -L-
(14) 1. Pěchouček - KEVIN (Tachov), 2. Rédl
st. - NARCIS (Bernartice), 3. Lahodná - ČIRIN
(Děpoltovice), -Z- (36) 1. Donthová ml - TRA-
VIATA (Donthová), -ZL- (24) 1. Donthová -
GARFA (Donthová), dvouf.sk. (9) 1. Iablokov
- - BASTION (Mudra).

Pardubice 14.5. Jarní cena města Pardubic
dvouf.sk. 100/110 (37) 1. Pejřil - LÁVA (HJK),
-ZL- (27) 1. Hlavatá - WALER LILY (Přelouč), -
L- (9) 1. Koc ián - HARD GUN (Udržal), -L-
(12) 1. Doležal R. - MARIA (Bříza), 2. Pejřil -
FANY (Tec hnor), 3. Hlavatá - WATER LILY
(Přelouč), -L+L- (9) 1. Doležal - R. - MARIA, 2.
Kocián - HARD GUN (Udržal), 3. Teplá -
NONET (Pardubice).

Ostrava 19.-21.5. -stupň. obt. do 120 (27)
1. Masár - REZNAK (Baník), -stupň. obt. do
130 (9) 1. Humplík - JODID OIL TEAM
(Op.Kat.), 2. Kopiš - KLASIKA (Frenštát), 3.
Merva - SHARON GROZA (Klokočov), -S- (24)
1. Mackovjak - GRANDEZZA, 2. Mackovjak -
HEREC (Spišská Nová Ves), 3. Masár - NEW-
PORT NESTOR (Baník), dvouf.sk. 120/130
(19) 1. Hruška - RAMIR FERRAM, 2. Hruška -
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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

Od 1.11. 1999
v prodejně v Třebí-

či prodej veške-
rých jezdeckých potřeb na
splátky.
Nový český katalog jezdec-
kých potřeb firmy Equisport
na požádání zašleme na
dobírku.
Naše zboží můžete nakupovat
také v internetovém obchodě 

http://www.equi-shop.cz 
http://www.v2000/sedla.cz

Podrobnější informace -
objednávky, na adrese: 

EQUISPORT Žižkova 505 
Třebíč 674 01

Tel./fax: 0618-84 04 27, 
e-mail: equisport@atlas.cz, 

equisport@volny.cz
http://:www.equisport.cz

Dále nabízíme výcvik a ustájení koní ve stáji p. Jana Bubna - Vysoké Mýto

Prodejna 
jezdeckých potřeb 
HAPPY HORSE 
v Karlových Varech (areál
dostihového závodiště)
nabízí kompletní sortiment
jezdeckých potřeb. 
Zasíláme i na dobírku.
Otevřeno: 
pondělí - pátek 9.30 - 18.00
sobota           9.30 - 13.00

Naše adresa: Happy Horse, Jaroslava Haškovcová
kpt. Jaroše 29, 360 06 Karlovy Vary.

Tel.: do prodejny: 017/43 275
mobil: 0602 41 52 06, privat: 0468/58 52 95

●●   Prodám 7 letého valacha o:Quoniam II - 203 m: po Div - 56. Mohutný světlý hnědák 4 nohy bílé. Velmi
hodný ve stáji i pod sedlem. Vhodný pro rekreaci i sport. Cena 45 000,- Kč. Tel: 0331/24988 - domů,
0331/364116 - do práce.

●●   Přijmeme spolehlivého ošetřovatele - pracovního jezdce do sportovní stáje v okrese Písek, ubytování
zajištěno. Tel. 0602/215331, e-mail pradar@prachen.cz

●●   Prodám krmný oves, vých. Čechy. Tel.: 0604 612 768.
●●   Ustájíme koně v Praze 4 - Komořanech, 4000,- Kč měsíčně. Tel.: 0606 864 133.
●●   Prodám kovářskou výheň s elektr. pohonem. Cena 2 500,- Kč. Tel.: 0606 864 133.
●●   Prodám 9l. kl.., tm.ryz., výkonnost skok -L-, drez. -L-, o: Grando, cena dohodou. Tel.: 0602 500 404.
●●   Prodám A1/1 hřebce, 10 let, drez. výk. -S-ST-, hodný, vyrovnaný, vhodný pro mladého jezdce - naučí. Cena

90 tis. Kč. Spěchá. 0438/24 224.
●●   Koupím nejlépe klisnu o: Landruf, m: A1/1. Tel.: 0658/660 158.
●●   Prodám 9-ti letou bílou klisnu, dosažená výkonnost v parkurech st. -S-, m: po Belendek (HUN), o: Robin-

son 32 (Holšt.), zdravá, velmi pěkná, výborný styl skoku, dobře přiježděná. Výborná učitelka, vhodná pro
drezurní ježdění, k dětem i do chovu, pro parkur jen pro zkušeného jezdce. Nebo vyměním za ml. perspek-
tivního koně pro parkur. skákání. Tel.: po 16 hod.: 0602 244 911.

●●   Prodám lišty a háky na parkurové překážky - sleva. Tel.: 0603 87 87 05.
●●   Sedlové podložky 350,-, bederní deky letní 550,-, zimní 850,-. Tel.: 0606 225 798.

Výsledky

A N K A®

P R E M I U M  Q U A L I T Y
D O G  A N D  C AT  F O O D

ŠPIČKOVÁ 
GRANULOVANÁ KRMIVA 

PRO PSY A KOČKY
Výhradní registrovaný dovozce: 
Kanadská obchodní společnost, 

Osecká 319, 751 31 Lipník nad Bečvou,
tel./fax: 0641/77 33 41 nebo 77 33 42

Nabízíme týdenní kurzy 
pro jezdce připravující se
ke zkouškám ZV. 

Místo konání: 
Přední Lhota u Poděbrad

ve dnech 7.-11.8. 
a 13. - 17.8. 2000.

Zajištěno ustájení, krmivo,
ubytování, stravování a hala.

Celková cena 2650,- Kč.
Přihlášky na adr.: J. Jaku-

balová, Sídliště 1438,
289 22 Lysá nad Labem,

tel.: 0603 52 51 69
Na závěr budou dne 

18. srpna uspořádány 
pro účastníky z obou 

kursů Zkoušky 
základního výcviku

(Brest), 3. Pecháček - FINN VAL (Pecháček), -
ST- (4) 1. Vac ek - ROCK ∞A∞ROLL (Vac ek),
2. Jandourek - VALERIE, 3. Vodseďálková -
KADET PRADAR (oba Horky).

Troubky n.B. 20.5. -ZM- 4 l. (16) 1. Složil -
GOTTWARD RAŠÍN (Jaso Oldřichov), -Z-

koně 2.rokem (33) 1. Sedláčková - SIHANUK
(Tlumačov), -ZL- (36) 1. Eim - VULKÁN (Tlu-
mačov), -L- (12) 1. Kincl - BLANKA (Horní
Město), 2. Mlčušková - DESINA (Hvězdlice), 3.
Eim - VULKÁN (Tlumačov).

Dvoreček 26.-28.5. všestrannost kvalifikac

e pro ZP soutěž nadějí -Z- (12) 1. Plimlová -
SEŇORITA (Poříčí), Bronzová podkova -Z-
(16) 1. Chvojka - GORA (Chvojka Stolany),
Stříbrná podkova -ZL- (26) 1. Marková - CLE-
MENTAIN (Remark), Zlatá podkova -L- (9) 1.
Dvořáková - DIORA (Rynárec ), 2. Sukdolák -
ARTHOS (Korzár Humpolec ), 3. Fiala -
IDOOL (Leon Blatná).

Přední Kopanina 27.-28.5. drezúra -L 1-
(10) 1. Hanzlová - SENTRY (Troja), -IM - (7) 1.
Kadlecová - VERONA (Př.Kop.), -L 5- (14) 1.
Beneš - AVALON (Troja), -JU 97- (4) 1. Sigis-
mondi - EXCALIBUR (Žabčice), -IM I- (5) 1.
Kadlecová - KANT (Př.Kop.), -JU 97- (6) 1.
Kružíková - PRINT (Certa Brno), -L 1- (7) 1.
Kružíková - BARNEY (Certa Brno), -IM - 1.
Kadlecová - VERONA (Př.Kop.), -L 5- (10) 1.
Škardová - PEREBOR (Havl.Brod), -YU 98-
(4) 1. Sigismondi - EXCALIBUR (Žabčice), -YU
98- (3) 1. Jeřábková - HELIO (Havl. Brod), -JU
97- (7) 1. Sigismondi - EXCALIBUR (Žabčice).

Domažlice 27.-28.5. -ZL- 1. odd. (36) 1.
Papoušek - GOLD (Srnín), 2. odd. (35) 1.
Leuchter - JAIPUR (Tachov), -L- (60) 1. Opatr-
ný - COLUMBIE (Bost), 2. Hanušová - WALI
(Čimelice), 3. Roubalová - CAPTAIN (Roubal),
-ZL- (36) 1. Smaha - CUGETA (Dýšina), -L-
(55) 1. Opatrný - COLUMBIE (Bost), 2. Daněk
- FERISON (Schneider), 3. Ditl - QUENTA
(Bost), -L- (33) 1. Smaha - CUGETA (Dýšina),
2. Papoušek - LESTED, 3. Musilová - QEEN
TRANQUILLITAS (oba Srnín), -S- (46) 1. Opa-
trný - C ONTENDER (Bost), 2. Roubalová -
CAPTAIN (Roubal), 3. Motygin - PEREVAL
(Čimelice), -L+S- Cena Chodska (48) 1. Opatr-
ný - CONTENDER (Bost), 2. Opatrná - LIPAN
(Opatrný), 3. Opatrný - COLUMBIE (Bost).

Stará Boleslav 27.-28. 5. dvouf.sk.
100/110 1.odd. (29) 1. Libich - PARÁDA

(Lysá), 2.odd. (32) 1. Nitrayová - KORA C
(St.Boleslav), stupň.obt. do 120 1.odd. (28) 1.
Libich - DIXON (Lysá), 2.odd. (27) 1. Šafrata -
CORADO (Louňovice), -S- (14) 1. Lasabová -
BALETKA (Vaňha), 2. Forejtková - CIRY (Libe-
rec), 3. Gahlertová - CIMINA JOLANKA
(Zahradníková), dvouf.sk. 120/130 (32) 1.
Zelinková - MATEA (Mělník), 2. Vondráček -
NELSON, 3. Vondráček - GRANT (Vondrá-
ček), - S- (35) 1. Jandourek - MARCO POLO
DUBLET (St.Boleslav), 2. Doležal - FLORIDA
III (Chotýšany), 3. Sloup - VENETO (Lysá), -
ST- (12) 1. Doležal - FLORIDA III (Chotýšany),
2. Hatla - LATINUS (Měník), 3. Skřivan -
NARACONDO PROFISTAV (Manon), 4.
Pecháček - FINN VAL (Pecháček), 5. Vodse-
ďálková - KADET PRADAR CHASON (Horky).


