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PROSTĚJOV

Šampionátovým měsícem v jezdectví bývá tra-
dičně červenec. I v roce 2000 tomu tak je.
O víkendu 7.-9. července se začaly rozdělovat
prvé medailové komplety v drezurních a skoko-
vých soutěžích, tentokrát juniorům a mladým
jezdcům. Dějištěm opět spojeného šampionátu
byly Karlovy Vary, kde se pořadatelem stal
Český jezdecký klub. Dostihové závodiště ve
Dvorech i nadále vzkvétá a pravidelní návštěvníci
zaznamenali nová zlepšení. Karlovarští pořadate-
lé přestáli další zkoušku ohněm, když v předve-
čer mistrovství dokázali zorganizovat Karlovarský
dostihový mítink pořádaný na počest filmového
festivalu a sportovní koně se skutečně těsně
míjeli s koňmi dostihovými. Vše se dobře zvládlo
a sportovně dostihový areál ve Dvorech tak sku-
tečně prvý prázdninový týden nezahálel.

Program prvého letošního šampionátu nabíd-
nul jezdcům i divákům pět mistrovských klání.
Vedle šampionátů drezurních juniorů (2x YU)
a mladých jezdců (2x JU 97), soutěžila o medaile
i skoková oblastní družstva (2x -L-), skokoví juni-
oři (-L+S-) a skokoví mladí jezdci (-S+S-).

Zatímco drezurní obdélník přivítal i naší nejlep-
ší mladou jezdkyni Š. Charvátovou, mezi juni-
orskými skokany se naši nejlepší Z. Zelinková
a A. Opatrný neobjevili. Tito naši abonenti na
juniorský evropský šampionát (Hortobágy 16.-
20. 8.) a šampionát mladých jezdců (Hartpury
23.-27.8.) se rozhodli poměřit letos své síly již
mezi dospělými a tak se již připravovali na
Opavu. Pro A. Opatrného je pochopitelně soutěž
mužů dobrou předehrou na Evropu ale pro
Z. Zelinkovou je bohužel výkonnostní rozdíl ve
sportovně technických podmínkách soutěže žen
celkem nepatrný (junioři -L+S-, ženy -S+S-), ale
přesto se BEIBUT alespoň částečně poměří před
ME se silnějšími soupeři.

Drezurní čekání
Drezurní soutěže, které byly tentokrát o stupeň

těžší než v roce 1999, přivábily do Karlových
Varů devět juniorských dvojic a pět dvojic mla-
dých jezdců. Ve skutečnosti se však na obdélní-
ku představilo jen pět juniorů a tři mladí jezdci.
Přes poměrnou spokojenost vrchních představi-
telů naší drezúry je to žalostně málo a bohužel
i úroveň soutěží tomu odpovídala.

Mezi juniory tentokrát kralovala M. Škardová,
která se svými třemi koňmi (KAMILA, PEREBOR
a HAJDAS) doslova převálcovala konkurenci
a jen L. Hybnerová (ROMAN) ze Staré Role ji
dokázala připravit o bronzovou medaili. Přes toto
národní prvenství, však tým z Havlíčkova Brodu
po vzájemné dohodě s představiteli drezurní
komise a po zhodnocení dosažené výkonnosti,
přestal uvažovat o šampionátovém startu na ME
v Lipici.

Prvá dvě místa mezi mladými jezdci zase patři-
la Š. Charvátové (DREAM DANCER a SAM).
Třetí a čtvrté devatenáctiletému F. Sigismondi
(TIME OUT a EXCALIBUR), který je sice velmi
kvalitním jezdce s bezesporu slibnou budoucnos-
tí, ale jeho současní koně nemají potřebnou
výkonnost. Příští rok, po odchodu Š. Charvátové

Nejlepší v čtyřspřeží byl tradičně domácí
P. Vozáb -foto holc-

Severní Morava se v Karlových Varech radovala nejčastěji. Nejprve při
soutěži družstev a po ní i při soutěži juniorů ve které zvítězila L. Gladišo-
vá na JEREMETIEU z JK Gladiš.

mezi seniory, však určitě
ovládne drezurní pole mla-
dých jezdců. 

Přesto se dá bez přílišné
nadsázky říci, že česká
dorostenecká drezúra je
stále ještě v očekávání lep-
ších zítřků.

Skoky
Pro skokany byla po

zkušenostech z loňska
opět vypsána soutěž druž-
stev a ke dvoukolovému
-L- se odhodlali zástupci
šesti oblastí. Hned po
prvém kole bylo zřetelné
že si nejlépe povedou
zástupci severní Moravy.
Nejen, že se na jej ich
kontě se objevilo jen 8 tr.
bodů, ale celá skupina
jezdců působila vyrovna-
ným a jezdecky dobrým
dojmem. O druhou příčku
průběžného pořadí se
s rozdílem jediné chyby
děli l i  jezdci z Prahy se

První mezinárodní klání pro jezdce spřežení na
území ČR připravili pořadatelé v Národním hřeb-
číně a jejich CAI bylo na programu ve dnech
30. června až 2. července.

V duchu letošní tradice se ani kladrubským
nepodařilo přilákat výraznější zahraniční konku-
renci a přihlášení Finové, kteří by byli pro naší
zemi novinkou, se v předvečer závodů z účasti
omluvili.

Chudé jedničky
Bohužel soutěž jednospřeží se musela obejít

i bez některých našich jezdců. Koně J. Koníře
postihla dva týdny před soutěží silná viróza a tím
byl zmařen nejen start při CAI v Kladrubech, ale
hlavně při předepsaném kvalifikačním startu pro
MS na CAI-A 1 v Dillenburgu. J. Koníř nyní žádá
komisi spřežení o možnost náhradní kvalifikace,
protože věří, že jeho spřežení bude v pořádku
a možnost startu za mořem na světovém šampio-
nátu stále ještě nevzdává. Naopak v Dillenburgu
startoval T. Barták mladší (viz samost. článek)
a i pro něho byl tedy start v Kladrubech ne-
možný.

Soutěž jednospřeží se tedy musela spokojit
s pouhými čtyřmi startujícími. Tři byli domácí
jezdci z hřebčína ve Slatiňanech a čtvrtou byla
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vybojovala R. Tušlová na ROŠÁDĚ, která je také
svěřenkyní ? Gladiše. Na L. Polákovou (KAS-
KÁD) zbylo bronzové místo.

O boj o medaile dělilo jediné zaváhání loňskou
stříbrnou V. Macánovou (CORDE CORIOLA),
která se 3 body skončila čtvrtá a dále pak trojici
s jednou chybou K. Bardonová (MAWERICK), M.
Roubalová (LOVEN) a opět V. Macánová

(LISETTE). V každém pří-
padě tato soutěž ukázala
opět řadu talentovaných
jezdců, kteří určitě
v budoucnu obohatí naší
jezdeckou scénu.

Mladých jezdců bylo cel-
kem osmnáct a prvé -S-
absolvovaly jen dvě dvojice
bezchybně. První favoritkou
byla J. Mentlíková s velmi
dobrým FRÜHESHEM
(Úněšov) a druhá nula se
podařila K. Vodseďálkové
s VALERIÍ (SOU Horky).

Jim v patách však byla
skupina osmi dvojic s jedi-
nou chybou a tak bylo do
druhého kola vše otevřené.

V neděli pak byly bez-
chybné parkury tři, ale ne
na kontě bezchybných ze
soboty. Z boje o nejvyšší
příčky vypadla K. Vodseďál-
ková, která po nervosním
výkonu inkasovala 12 tr.
bodů. J. Mentlíková shodila
jednou a zařadila se do

čtveřice rozeskakujících se o medailová místa.
Vedle ní zde byli ještě se součtem 4 tr. body

z obou kol K. Poláková (ANGE) z JK Kocanda, L.
Sojka (GALIA) Hippo Topol Chrudim a domácí D.
Balcarová (PRADAR). Tato jezdkyně podávala
velmi vyrovnané výkony i v sedle svých dalších
koní (LOGIKA, MAKEBO), ale do rozeskakování
ji nakonec zbyl půjčený PRADAR z Chlaponic.
Určitě většina diváků přála právě jí, aby v domá-
cím prostředí získala letošní titul, ale sport přináší
i zklamání. A tak právě na D. Balcarovou nako-
nec, po chybě v rozeskakování, medaile nezbyla.

Prvenství si zcela zaslouženě vybojoval jez-
decky vyspělý L. Sojka na GALII před K. Poláko-
vou a J. Mentlíkovovu. Všichni tři dokázali absol-
vovat rozeskakování bez chyby a o letošních
medailích tedy rozhodoval čas.

Jak dál?
Skokový a drezurní dorost má tedy tituly pro

rok 2000 rozebrány. Pro naše nejlepší je cesta
mezi evropskou elitu ještě velmi dlouhá. Sportov-
ně technické podmínky našeho šampionátu ve
skocích se evropským nárokům zdaleka nepřibli-
žují. Proto jsou zahraniční starty důležitou kontro-
lou výkonnosti a i proto usiluje J. Pecháček
o další juniorské mezinárodní měření sil. To by
mělo proběhnout ve dnech 4.-6. srpna v němec-
kém Hombergu při CSIYJ-A. ČJF ale dosud
neobdržela propozice a tak naše eventuelní
účast je zatím nejistá.
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Vítězné družstvo Severní Moravy

Středočechy a za nimi byla již s větším odstupem
východočeská oblast. I tentokrát však tato soutěž
odhalila značné výkonnostní rozdíly mezi jezdci
a mezi oblastmi a zdaleka ne všichni si start na
Mistrovství zasloužili.

Druhé kolo skončilo shodným součtem pro

jezdce ze severní Moravy a Prahy a tak se muse-
lo o zlato rozeskakovat. Zde potvrdila severní
Morava své prvenství a čtveřice B. Višinková
(BARIERA), E. Nákelná (DEKORT), M. Feher
(MIRELA TOM) a L. Gladišová (AMARCORD)
s bezchybným výsledkem získala po právu příčku
nejvyšší. Stříbro si odvezli pražští jezdci a bronz
skončil u Středočechů. Výsledek 20 tr. bodů
u prvních dvou, 24 u bronzových a 43,25, 55
a 103,75 tr.b. u dalších v pořadí vypovídá i o roz-
dílu ve výkonnosti mezi prvými třemi družstvy
a zbytkem ČR (ZČ, VČ, JM).

Společná soutěž juniorů a juniorek (-L+S-)
měla na startu 28 dvojic. Pro plnou patnáctku
z nich bylo první kolo snadnou záležitostí a sou-
těž -L- nezatížila jejich konto trestnými body.
Nedělní -S- postavené stejně jako všechny par-
kury uznávanou dvojicí J. Šíma a J. Pecháček
(techn delegát) však již tak snadné nebylo.
K nule ze soboty přidaly nulu v -S- již jen tři jezd-
kyně. R. Tušlová z TJ Real Tetčice, L. Gladišová
z JK Gladiš a L. Poláková ze Strakonic. Ta se
podle plánu stihla vrátit z půlročního pobytu
v USA a od poloviny června ladila formu právě na
juniorský šampionát.

V rozeskakování pak všechny tři jezdkyně udě-
laly shodně jednu chybu a nejlepším časem si
letošní juniorský titul ve skocích odvezla z Karlo-
vých Varů L. Gladišová na JEREMETIEU. Přida-
la tak ke zlatu družstev i druhou zlatou. Radost
v táboře u Gladišů byla o to větší, že stříbro si

Lysá i CSIO na webu
Na internetových stránkách naleznou všichni

zájemci informace o výstavu Kůň 2000 v Lysé
nad Labem, včetně formulářů pro eventuelní
zájemce ze strany vystavovatelů. Internetová
adresa výstavy je: http://kun.equichannel.cz

Elektronickou informační cestu si zřídili i pořa-
datelé letošního CSIO Poděbrady a v nejbližších
dnech si budete moci všechny novinky o CSIO
Poděbrady přečíst na adr.: www.csiow-bohe-
mia.cz

Mladí reprezentovali
Víkend na přelomu června a července zname-

nal pro naše nejlepší jezdce mladších věkových
kategorií reprezentační výjezd na CSIYJ-A/CDIY
do Neubeeren. Nakonec se do Německa pod
vedením J. Skřivana vypravila jen dvojice jezd-
kyň. Skokany zastupovala Z. Zelinková (Mělník)
s koněm BEIBUT a drezuristy pak Š. Charvátová
(Panská Lícha) na DREAM DANCER.

Pro Z. Zelinkovou byly soutěže generálkou
před ME v Hortobágy. K evropskému zápolení
má nyní k dispozici již jen BEIBUTA, když se;
ukázalo, že výkonnost dvojice Zelinková -
JETRO (Bost) nebyla na požadované úrovni.
BEIBUT je kůň, který sice dlouhodobě podává
vyrovnané výkony, ale nějaký převratný výsledek
na Evropě od něho nelze pravděpodobně očeká-
vat. To potvrdilo i vystoupení dvojice v Německu.

Za účasti juniorské elity SRN a zástupců Dán-
ska, Švédska, Polska a USA zahájila v pátek 30.
června Z. Zelinková v soutěži do 130 cm bezchyb-
ně a skončila pátá. Hned po této soutěži následo-
vala první kvalifikace pro Velkou cenu, skok do
135 cm. Zde inkasovala naše dvojice 11 tr. bodů.

V sobotu pak pokračovala „Velká túra“ soutěží
do 140 cm, která přinesla na konto našich dalších
8 tr. bodů. Tento výsledek znamenal postup
a v nedělní Velké ceně (140) pak zakončila
Z. Zelinková a BEIBUT s 16 tr. body. Zvítězil
M. Stevens na ANGELIQUE (SRN) ze stájí
G. Böckmanna.

K vystoupení naší dvojice řekl J. Skřivan: „BEI-
BUT předváděl poměrně slušné výkony, bohužel
vždy s pro něho typickými chybami. Tzn. první
chyba jej vytrhne ze soustředění a po ní následují
další. To platilo především o Velké ceně, kde šel
až k sedmému skoku velmi dobře, ale druhá půle
pak přinesla 16 tr.bodů.

Parkury byly velmi technické a standardně
náročné, tzn., že juniorská 140 je téměř na úrovni
naší 150. Z celkového pole 41 dvojic viděli diváci
šest bezchybných parkúrů a dominovali domácí
jezdci. Přes tuto skutečnost si myslím, že start
naší jezdkyně na ME má svoje opodstatnění
a rozhodně bude pro ČR dobrou reprezentací.“

Na drezúrním obdélníku k soutěžím YÚ, YD
a YJ nastoupila Š. Charvátová mezi elitu evrop-
ských mladých jezdců převážně ze SRN, ale
i Rakouska, Polska, Dánska a dalších. V prvých
dvou soutěžích se ve dvacetičlenných startovních
polích umístila vždy v druhé půli a se svými výko-
ny nebyla zcela spokojena. K finále určeném
vždy pro jednoho jezdce ze zúčastněné země
pochopitelně za ČR Š. Charvátová nastoupila
také, ale mezi osmi jezdci skončila na posledním
místě. Naopak zde byl brněnský tým s výkonem
DREAM DANCERA spokojen a přes poslední
místo byly rozdíly mezi finálovými jezdci velmi
malé. Proto i tato jezdkyně počítá s účastí na ME
v britském Hartpury (23.-27. 8.).Velká cena 

Opavy
Už 12. ročník Velké ceny Opavy ve skokových

soutěžích proběhl o víkendu 1.-2. července na
kolbišti JK Opava Kateřinky. O letošní ročník byl
zvlášť velký zájem, protože byl pro účastníky
generálkou před mistrovstvím ČR. Příjemným
doplněním konkurence byl start slovenských
jezdců.

V hlavní soutěži -ST- se představilo 21 dvojic.
Bohužel nikdo z nich nedokázal dokončit soutěž
bez trestných bodů. Pouze M. Štangel měl 0,75
tr.bodu za překročený čas a tak vítězství putovalo
na Slovensko. Na druhém místě se umístil
J. Hatla a SAHIB KUBIŠTA (Měník Humburky)
před S. Hošákem s RADEGAST BIOFAKTORY
(TJ ŠZP Nový Jičín). Čtvrtá příčka patři la
P. Vachutkovi s RAQUEL (Bohdaneč) a pátý byl
opět S.Hošák tentokrát s GRANDINOU C. 

-majkl-

V Humpolci napilno
V srdci naší všestrannosti jsou již v plném

proudu přípravy na CCI** (27.-30.7.), které
bude opět i českým seniorským šampionátem.
Souběžně s těmito pracemi probíhají i práce na
trati pro Dunajsko-alpský pohár, který bude
v Humpolci o čtrnáct dní později (10.-13.8.).

Pro všechny diváky máme první informace
o přihlášených státech. Pro CCI** přišly před-
běžné přihlášky z Belgie, Holandska, Velké Bri-
tánie, Švýcarska, Slovenska, Polska a Rakous-
ka. Přes zatím poměrně velký zájem o CCI**
pořadatelé počítají s vypsáním národní soutěže
-L-, protože věří, že předpokládaný zájem bude
rozdělen i směrem k Mistrovství juniorů a mla-
dých jezdců, které se koná týden po CCI**.

O Dunajsko-alpský pohár se zase zajímají
Švýcaři, Slováci, Rumuni, Francouzi, Rakuša-
né. Zde zatím překvapivě chybí písemný zájem
z Německa, ale vedoucí komise spřežení
J. Kunát věří, že na základě osobních jednání
nebudou chybět ani jezdci z této země.

Jezdecké dny na Slávii
Ve dnech 5.-6. července využili pořadatelé TJ

Slavia VŠ Plzeň k uspořádání Jezdeckých dnů.
Na programu byla vedle soutěží KMK i výstava
3letých klisen, kterou vyhrála SAMANTA chova-
tele a majitele p. Hájka z Kocourova, ale i veřejný
trenink pro registrované i neregistrované jezdce.
Všechny části jezdeckých dnů se těšily velkému
jezdeckému zájmu i zájmu publika a ukázaly opět
na skutečnost, že je důležité organizovat akce
i pro méně výkonnostní sportovce.

V Plzni přeloženo
TJ Jezdecká společnost Plzeň-Bory oznamuje,

že z technických důvodů byla zrušena Velká
cena města Plzně v drezuře (29.-30.7.), a na
místo těchto závodů budou uspořádány ve dnech
12.-13. srpna Letní drezurní závody se soutěže-
mi úrovně -Z- až -SG-.
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S. Auracher ze SRN. Ta celkem očekávaně zví-
tězila s velkým náskokem v drezúře a i přes horší
cross potvrdila své kvality v parkuru a kompletní
soutěž skončila jejím vítězstvím. Na dalších mís-
tech se umístili K.Valášek a V. Zoul. D. Myška
neprošel třetí veterinární kontrolou a soutěž
nedokončil.

Dvojspřeží o světové body
Jak jsme již v Jezdci psali kladrubská soutěž

dvojspřeží byla zařazena do světové soutěže
s dlouhým názvem Van der Wiel Harness Top Pair
Driver Award 2000, která zatím proběhla ve Wind-
soru, Göteborgu a belgickém Wachtebeke. I tak se
však nepodařilo žádného výrazného představitele
dvojspřeží do Kladrub přilákat a tak se naše špička

nejlepší jezdec J. Nesvačil (Moravský Krumlov),
byl jen o 1,03 bodu horší.

Náskok L. Jirgaly před parkurem stačil na
jednu chybu. Té se skutečně L. Jirgala dopustil,
ale v závěrečném sčítání to přeci jen na těsné
vítězství o 2,29 bodu před J. Nesvačilem stačilo.
Za třetím Balážem pak skončil J. Kohout (Denisa
Bratronice) a tak byly papírové předpoklady napl-
něny. Německý jezdec skončil na desáté pozici.

Smolná čtyřspřeží
Určitá dávka smůly postihla soutěž čtyřspřeží.

Pro tu si přivezl do Kladrub spřežení v prvé řadě
F. Aurracher, který měl však při treninku před
soutěží karambol, který skončil útěkem spřežení
a pochopitelně značnou škodou na postrojích
a voze a bohužel i zraněním koní. Tím byla sou-
těž ochuzena o jednoho zajímavého jezdce. Dru-

hým chybějícím na startu byl
J. Škodný, který prodě-
lal závažné onemocnění
a i když se při závodech
objevil již v pořádku, přeci
jen nechtěl těsně po ukonče-
ní nemoci startovat. Jeho
místo tak narychlo zaujal
německý přítel kladrubských
K.H. Mulatsch a tak alespoň
jeho spřežení nechybělo.
Jediným tak skutečně zahra-
ničním jezdcem byl j iž
známý V.T. Knodel, který
však již v loni naznačil, že
nepatří k extratřídě.

Celkový vývoj soutěže to
jen potvrdil. Německé spře-
žení se sice ještě v drezúře
umístilo na druhém místě za
naším P. Vozábem (NH). Po
maratonu jej již přeskočila
K. Kastnerová (Moravský
Krumlov) a po neuvěřitel-
ných osmi chybách na par-
kuru se před něj dostal i třetí
náš zástupce Z. Jirásek (JK
Robousy). Soutěž tedy skon-
čila pro české barvy trojitě
úspěšně, když K. H.
Mulatsch vedl Škodného
spřežení na jistotu a neměl
proti ostatním jezdcům žád-
nou šanci.

Jakkoliv byla kladrubská soutěž standardní
obtížnosti bohužel výrazné srovnání tak našim
jezdcům nemohla přinést a pozice naší nejlepší
čtyřky P. Vozába, ale i všech ostatních, v evrop-
ském kontextu tak zůstává velmi obtížná. Samo
za sebe hovoří, že tento závod byl pro P. Vozába
letošním prvým startem. Nad účastí našich spře-
žení při světových šampionátech (jednospřeží
Gladstone USA 18.-22. října, čtyřspřeží Wolfs-
burg SRN 22.-27. srpna) se tak stále vznášejí
velké otazníky.

musela spokojit pouze s konkurencí G. Wielanda
(SRN) a P. Baláže ze Slovenska. V případě druhé-
ho jmenovaného určitě slovo „pouze“ není zcela na
místě, protože P. Baláž je závodník s velkými zku-
šenostmi a svým vystoupením to jen potvrdil, když
v konečném sčítání skončil třetí.

Vedení se hned po drezúře jasně ujal L. Jirga-
la (Hubička Telnice), který jako jediný dosáhl
výsledku pod 50 bodů (46,72). V maratónu pak
své vedoucí postavení potvrdil i když náš druhý

L. Jirgala zvítězil při CAI v Kladrubech nad Labem v soutěži dvojspřeží
systémem start-cíl

V Dilenburgu bez
vlajky

Komise spřežení předepsala ve svých kvalifi-
kačních podmínkách pro světový šampionát
umístění při CAI jednospřeží v Dillenburgu. Za
ČR se do hessenského hřebčince Dillenburg
vypravil poslední červnový víkend jen T. Barták
mladší se starokladrubským FINN 6, vlastního
chovu hřebčína Favory, doprovázen pochopitelně
celou rodinou Bartákových. J. Koníř musel pro
onemocnění svého koně zůstat doma. Vedoucí
ekipy za komisi spřežení byla R. Olszewska, kte-
rou jsme požádali o informaci z průběhu závodu:
„Výprava dorazila do Dillenburgu v předvečer
zahájení soutěže po poměrně dlouhé 15 hodino-
vé cestě a tak měl náš kůň poměrně velmi málo
času na odpočinek. Přesto zajel slušnou drezúru
a mezi 49 spřeženími ze sedmi států Evropy se
umístilo naše jednospřeží na 29. místě. 

Sobotní maraton byl 19 km dlouhý a členitý
terén v okolí Dillenburgu řádně prověřil fyzičku
všech spřežení. Svědčí o tom i to, že čtyři účast-
níci soutěž nedokončili. T. Barták ml., který byl
nejmladším jezdcem startovního pole (16 let) si
opět vedl velmi dobře a v klasifikaci maratonu
skončil na 19. místě a v celkových součtech
postoupil na 22. příčku. Bohužel to bylo také
závěrečné hodnocení, protože naše spřežení
neprošlo v neděli třetí kondiční zkouškou. Zdra-
votní problém našeho koně byl jen velmi malý
a i proto byla velká škoda, že jsme nemohli sou-
těž dokončit. V každém případě byl start v Dillen-
burgu pro našeho nadějného jezdce dobrou zku-
šeností. Pro mě bylo naopak v Německu nečeka-
nou zkušeností špatná organizace a řada pořa-
datelských nedostatků, včetně např. toho, že na
kolbišti v Dillenburgu chyběla česká vlajka a na
moji urgenci mi bylo jen sděleno, že pořadatelé
mají málo stožárů.“

Ve Weidenu jsme byli vidět
Soutěže v německém Weidenu mají pro české

jezdce zvláštní kouzlo. Díky blízkosti u českých
hranic a díky dlouholetým kontaktům to byly
jedny z pravidelně navštěvovaných závodů i
v době, kdy takový výjezd znamenal půlroční
práci celého aparátu československého jezdec-
kého svazu.

O prvním prázdninovém víkendu se do Weide-
nu vydala skupina šesti jezdců s více než deseti
koňmi. Vedle mocného skokového zastoupení
byla ČR reprezentována i v drezúře (D. Komenda
- PASTEL).

Důležité však je, že družstvo z ČR bylo nejen
velmi početné, ale že ho nikdo z bavorských sou-
peřů nemohl přehlédnout. Naši jezdci byli poměr-
ně velmi úspěšní a ve většině soutěží bojovali o
přední pozice.

První úspěch zaznamenal A. Opatrný s QUEN-
TOU (Bost Equistro), který zvítězil v soutěži do
120 cm na čas. Další soutěž do 130 cm zname-
nala třetí místo pro P. Doležala a ROMINU (Dole-
žal). V soutěži stejné obtížnosti zvítězil i O. Nágr
na LIZETTE (Mar.Lázně) a R. Chelberg zde
skončil pátý s LEONIQUE (Žižka). Následující
„130“ byla vítězná opět pro QUENTU a A. Opatr-

ného (Bost Equistro) a tato dvojice
si připsala na konto ještě jedno
vítězství ve stejně obtížné soutěži.

Následovala i dvě těžká skákání.
V prvém na čas byl druhý J. Jindra
se SIRAH (Sp.Poříčí), třetí R. Chel-
berg s LEONIQUE C oba bez tr.
bodů a A. Opatrný skončil se 4 tr.
body s PANTA RHEI na 9. a
s CRAZY BOY na 12. místě.

V závěrečné Velké ceně se bez-
chybným výkonem A. Opatrný a
KRIS KENTAUR probojovali mezi
pět jezdců bojujících o prvenství, ale
chyba na předposledním skoku jej
opět připravila o prvenství a odsou-
dila již po třetí za sebou na čtvrté
místo (VC Poznaně, VC Mnichova).
Doufejme, že snad již skončí tato
smolná serie a že KRIS KENTAUR
si konečně připíše na své konto i
lepší než čtvrté místo.

I za českou drezúru zaznamenal
D. Komenda umístění, když v soutě-
ži IM I skončil na 11. místě.

I když se tyto závody nedají nijak přeceňovat,
je příjemné, že pro naše barvy již je bavorská
konkurence takto dobře stravitelná.

Kluky v Páterově
Příjemné okamžiky připravili divákům i jezd-

cům pořadatelé ze stáje Moudrý Kluky, kteří
podruhé zorganizovali svoje závody na kolbišti
stáje Vacek v Páterově v Bělé pod Bezdězem.
Zásluhou sponzorů v čele s manželi Stárkovými
s Děčína byly soutěže štědře dotovány a tak byly
i výkony jezdců náležitě odměněny. V nejvyšší
soutěži honebním -S- zvítězil L. Vondráček na
GRANT∞S (Vondráček) a v závěrečných Mini-
maxech O. Bureš (URGON) ze stáje Vacek Páte-
rov, který překonal 170 cm. -bar-

Vstupenky na CSIO
Pořadatelé CSIO Poděbrady (14.–17. 9. 2000)

oznamují, že VIP vstupenky (VIP stan + konzu-
mace) je možné objednat na 

tel.: 0602 20 32 42.



Další kolo kvalifikačních soutěží Zlaté podkovy
pokračovalo ve dnech 23.-25. června v Lošticích
a dvou svátečních dní na počátku července (5.-
6.7.) využili pořadatelé v Kolesách.

V Lošticích zataženo
V Lošticích se sešlo 78 koní do sedlových

disciplin, včetně tří zástupců ze Slovenska,
a bylo zde, letos nutno říci, že výjimečně, uspo-
řádáno i předkolo pro spřežení. Dvojek se zde
sešlo celkem sedm a tak
i tato soutěž byla dobře
obsazena.

Organizátoři překvapili
tradiční účastníky sedmi
novými skoky, včetně vodní
kombinace. Bohužel počasí
tentokrát jezdcům a koním
nepřálo. Páteční drezúry
sice proběhly ještě bez
deště, ale sobotní terénní
zkouška se již konala za
deštivých přeháněk.

Kluzká půda tak byla pří-
činou pádu po drezúře
vedoucí jezdkyně ve Stříbr-
né podkově I. Konečné
(SYMPATIKA) z Pegas
Loučany. Ta vedla i soutěž
Zlaté podkovy s FLEJTOU,
ale i zde o vedoucí pozici
po crossu přišla. Do čela
hlavní soutěže se dostal po
bezchybné jízdě P. Vereš
s PAMELOU (Horní Heř-
manice) následovaný těsně
domácím R. Heidenrei-
chem (BONNY) a L. Vrt-
kem s DOMINANT (H. Heř-
manice).

V neděli se přeháňky změnily v souvislý déšť
a tak se s napětím čekalo na výsledky v parku-
ru. P. Vereš si však již vítězství nenechal ujít
a i na dalších pozicích se nic nezměnilo.

Ve SP zvítězila A. Krobotová na TINGAR (JO
Šumperk), prvenství v Bronzové podkově si
odnesla M. Eliášová na DORSETA (JK Loštice)
a Soutěž nadějí skončila vítězstvím pro D. Dudí-
ka na PRESTIGE z Pegas Loučany.

Mezi dvojspřežími si nejlépe vedl J. Nesvačil
st. z Moravského Krumlova, který zvítězil před
Z. Jiráskem (JK Robousy) a svým synem
J.Nesvačilem ml. 

-hei-
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Zlatá podkova pokračuje

Domácí jezdec z JK Loštice startoval ve Stříbrné podkově i s klisnou
JESSY -foto běl-

Humburky neporazitelné
V Kolesách bylo na Cyrila a Metoděje nejvíce

plno ve Stříbrné podkově, ve které nastoupilo 42
dvojic. Vítězství si vybojoval po dramatickém
závěru P. Myška (PALUBA II) z hřebčína Měník
Humburky, který teprve závěrečným parkurem
překonal do té doby vedoucího T. Jarolíma
s BEST PLAN (St. Boleslav). Humburští se v té
chvíli radovali již po třetí, protože Soutěž nadějí

získal J. Hatla a HALICZ a Bronzovou podkovu
J. Vobořilová s LITEROU.

Zlatá podkova měla svého favorita opět v J. Hat-
lovi se SZIALENCEM a ten splnil svoji úlohu do
puntíku. Dařilo se mu i v sedle IVORY COUNTA se
kterým skončil třetí, když se mezi oba jeho koně
vklínila G. Slavíková na MARKÝZO (Glod Čejov).

Pátým dekorováním pro Humburky bylo sou-
časně i prvé místo J. Hatly v seniorském mistrov-
ství VČ oblasti.

O dobře udržovaném areálu v Kolesách se již
začíná všeobecně vědět a to nejen mezi příznivci
soutěží jezdeckého či dostihového sportu. Zpest-
řením jezdeckého mítinku bylo tentokrát meziná-
rodní fotbalové utkání 18 letých hráčů Spojené
arabské emiráty versus SK Hradec Králové, které
proběhlo na fotbalovém stadionu koleského
závodiště po středečním crossu. -bar-

Jemčina = Opatrný
Pořadatelé v jihočeské Jemčině již několik let

nenápadně budují tradici těžkých skákání v tomto
regionu. V letošním roce připadl termín na víkend
juniorského šampionátu, který na sebe přeci jen
navázal i hodně seniorských jezdců, kteří zde
vystupovali v roli trenérů či poradců a současně
týden před Mistrovstvím ČR v Opavě. Proto nebyl
tentokrát o tak těžkou soutěž ten pravý zájem.

K vyvrcholení dvoudenních závodů tak nastou-
pil jen A. Opatrný s koňmi JETRO, COLUMBIA
EQUISTRO (Bost Equistro) a CARDINAL (Hořo-
vice), kterému dělali konkurenci J. Jindra - RAM-
BELA (Sp.Poříčí), J. Mayer - BART a L. Chmelař
- P XVI-64 (Hřebčinec Písek). A. Opatrný byl jas-
ným favoritem a do startu závěrečné soutěže
vyhrál i všechny předcházející závody. Nejprve
dvoukolové -L- a dvoukolové -S- s QUENTOU
(Bost Equistro), dále postupnou obtížnost do 130
se žolíkem s CARDINAL (Hořovice), na výšce
190 cm mohutnost a na konec i post. do 140 cm
s CONTENDER.

Svoji favorizovanou roli splnil i v parkuru -T-
když absolvoval bez tr. bodů s JETRO (1. místo)
a COLUMBIA EQUISTRO (2.). Se 4 tr. body byl
třetí s CARDINAL a za ním skončili J. Mayer (8
tr.b.), J. Jindra (8). L. Chmelař po pádu soutěž
nedokončil. Parkury stavěla A. Tůmová. Bohužel
soutěžní pohodu konkúru uprostřed krásného par-
kového prostředí na břehu Nežárky zkalilo těžké
zranění jedné s pomocnic závodníků, kterou při
provádění kopl kůň tak nešťastně, že byl její stav
v době naší uzávěrky označen za kritický.

Sportovní 
kalendáfi

14.-16.7. Opava PREM. MČR sen. S/D
15.7 Jemčina ZM-ZL
15.7 Kunčice drez. Z-S
15.7 Cheb-Háje ZM-L
15.7 Janov Z-L
15.7 Roudnice ZM-L
15.7 Horní Město ZM-S
15.-16.7. Louňovice ZM-L
15.-16.7. Bernartice ZM-PREM.S
16.7. Slabce Z-L
16.7. Rakvice Z-ZL
16.7. Sázava Z-L
21.-23.7. Nebanice CAI-A/1,2,3
21.-23.7. Úněšov CN/Z-L
21.-23.7. Opava KMK Z-S
22.7. Heroutice KMK Z-S
22.7. Tábor drez.Z-S
22.7. Ústí n.L. Z-S
22.7. Kolesa Z-ZL
22.7. Jihlava-Hybrálec KMK Z-S
22.7. Jeseník Z-L
23.7. Hradec n.M. L-PREM.ST
23.7. Šumperk ZM-L
23.7. Žirovnice ZM-S
27.-30.7. Humpolec

CCI**, MČR sen.C PREM.
28.-30.7. Ostrava KMK Z-PREM.S
29.-30.7. Praha drez.Z-T
29.-30.7. Kladno L-PREM.ST
29.-30.7. Mažice ZM-S
29.-30.7. Plzeň-Bory zrušeno
29.-30.7. Nebanice Z-S
29.-30.7. Ostrava Z-S
29.7. Hrubý Jeseník ZM-L
29.7. Liberec drez. Z-S
29.7. Brno-Líšeň ZM-S
2.8. Heroutice ZM-PREM.S
4.-5.8. Albertovec Z-S
5.-6.8. Husinec Z-S
5.-6.8. Pardubice MČR C/J,Y
5.-6.8. Třebíč-Sokolí Z-PREM.S
5.8. Stará Boleslav Z-PREM.S
5.8. Louňovice ZM-L
5.8. Stráž n.O. ZM-L
5.8. Němčovice ZM-L
5.8. Hrádek ZM-L
5.8. Litovel ZM-L
5.8. Cholunná Z-L
6.8. Hrubý Jeseník ZM-L
6.8. Třemešné ZM-L
6.8. Slavkov u Brna Z-L
6.8. Hradec n.M. ZL-L
11.-13.8. Humpolec CAI-A/2 (DAP)
12.8. Skřipel Z-L
12.8. Kladno Z-L
12.8. Litomyšl Z-L
12.8. Nový Dvůr u Brna Z-S
12.8. Staré město p.S.
12.-13.8. Tursko zrušeno
12.-13.8. Mar.Lázně KMK Z-S PREM.ST
13.8. Netolice ZL-S
13.8. Černožice Z-S
13.8. Mikulov Z-L
13.8. Frenštát p.R. ZM-L
13.8. Třešť Z-S

Samsung po Ikast
V dánském Ikast pokračoval ve dnech 30.

června až 2. července seriál soutěží CSIO a sním
i seriál národních týmů Samsung. Tentokrát se
z vítězství v konkurenci 11 družstev radoval tým
Švédska, který dokončil s čistým kontem před
Německem (4,75) a Francií (12). Na dalších mís-
tech skončily celky Dánska, Holandska, Rakous-
ka a Polska.

V celkové klasifikaci i nadále vede Irsko
s 41 body před Francií (38,5), Švýcarskem (36),
Itálií (32) a Belgií (30). Z celků centrální Evropy je
na tom nejlépe Bulharsko s 8,5 bodem na
14. místě a bodovalo již i Maďarsko, které je se
3 body osmnácté.

Připravujeme 
se na Sydney

Teprve podruhé v historii se OH budou konat
na jižní polokouli. Poprvé se sportovci z celého
světa sjeli také do Austrálie, když v roce 1956
bylo pořadatelským městem Melbourne.

V letošním roce se ve dnech 15.září až 1. října
stěhuje olympijský cirkus opět do Austrálie a je
téměř zbytečné jmenovat město Sydney.

Jezdecké soutěže proběhnou v moderním
hipologickém komplexu Horsley Park cca 30 km
od centrálního olympijského stadionu a olympij-
ské vesnice. Hlavní kolbiště má rozměry 120 x 80
m a tribuny pojmou 20 000 sedících diváků. Pro
koně je připraveno 340 boxů, což je o téměř 80
více než určují kvalifikační kvóty. Středisko
v Horsley Park disponuje 15 treninkovými kolbiš-
ti, krytou halou 70 x 35m, pěti lonžovacími kruhy,
3km terninkovou teréní tratí a 1km dlouhou písko-
vou cvalovkou.

Jako tradičně olympijský program zahajuje
všestrannost již druhý den po zahajovacím cere-
monialu 16. září prvním drezúrním dnem týmové
soutěže. Na 18. září je plánován cros country
a závěrečným dnem soutěže družstev bude
19. září.

Ve dnech 20.-22. září je plánována všestran-
nost jednotlivců.

Skokové soutěže zahajují 25. září 1. kvalifikací
a ve dnech 26.-27. odstartuje soutěž drezurních
družstev. 28. září je na programu Pohár národů,
29.-30. září vyvrcholí drezúrní klání a závěrečný
olympijský den 1. října bude patřit tradičně vyvr-
cholení soutěže ve skoku jednotlivců.
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Sportovní stáj
v Tuchoměřicích

n a b í z í :  
● ustájení koní, výběh,
otevřená jízdárna k dispozici

V letních měsících zvý-
hodněná cena k ustájení
4 000,– Kč měsíčně

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
pová - ETNA (Habrovany), ost. (7) 1. Kolářo-
vá - ŠARM (Drásov), -Z 3- děti a jun (4) 1.
Bojadzisová - MAGRETA (Pegas Brno), ost.
(10) 1. Leitnerová - LARON (Pegas Brno), -
L 1- (12) 1. Gzyl - ANGELO II. (Equicentrum
Ostrava), -L 5- (4) 1. Honková - IBRAHIM II
(Skarolková), -S 1- (5) 1. Sedlářová -
ROCK∞A ROLL (Šumperk), -JU 97- (7) 1.
Kružíková - PRINT (Certa Brno), 2. Dvořáč-
ková - ORINOKO (VORS Ostrava), 3. Sedlá-
řová - ROCK’A ROLL (Šumperk).

Chlumec n.C. 1.-2.7. -Z- 1. Vincenz -
GOTTWARD (Suchá), -ZL- 1. Jandourek -
OLZA (St.Boleslav), -L- 1. Vincenz - MENDY
(Suchá), 2. Doležal R. - ARNIKA (Cerhýnky),
3. Vincenz - MOEL (Suchá), -S- 1. Vincenz -
MENDY (Suchá), 2. Chýle - ROMMEL (Lico-
měřicko), 3. Mlčoušková - DESINA (Hvězdli-
ce), dvouf.sk. 100/110 1. Lupínek - ALEGRO
(SOU Kladruby), dvouf. sk. 110/120 1. Švec
- CLARRE (N. Amerika), stupň. obt. do 120
1. Sůrová - KWADRON (Vasury), -L- 1. Sůro-
vá - KWADRON (Vasury), 2. Kopecký -
ADRIE, 3. Kopecký - ARAK (Poděbrady),
KMK -ZL- 1. GOTTWARD - Vincenz (Suchá),
-L- 1. PIONT GRIGIO - Novák (Havířov), 2.
OLZA - Jandourek (St.Boleslav), 3. MOEL -
Vincenz (Suchá), -S- 1. CASTANĚTTA -
Vantroba (Vidovice), 2. ARNIKA - Doležal R.
(Cerhýnky), 3. TARA - Kubištová (Měník).

Opava 1.-2.7. dvouf.sk. 120/130 (47) 1.
Hruška - LERY (Opava Kat.), 2. Vítková -
CIVIK (Steally Vítková), 3. Urbanský - HURI-
KÁN TQM a.s.(Opava Kat.), -S- (49) 1. Hatla
- SAHIB KUBIŠTA (Měník), 2. Zwinger -
TUDOR JÖKABAU (Opava Kat.), 3. Štangel -
CARTAGO (SR), -L- (24) 1. Hruška - LERY
(Op.Kat.), 2. Soukalová - SCARLETT
(Fr.Dvůr), 3. Hrušková - MANDY OIL TEAM
(Op.Kat.), -S- (33) 1. Hrušková - MANDY OIL
TEAM (Op.Kat.), 2. Soukalová - SCARLETT
(Fr.Dvůr), 3. Vachutka - SONG (Bříza), -ST-
(21) 1. Štangel - CARTAGO (SR), 2. Hatla -
SAHIB KUBIŠTA (Měník), 3. Hošák - RADE-
GAST BIOFAKTORY (Nový Jičín).

Mikulov 1.7. drezúra -Z 1- (3) 1. Kružíková
- BARNEY (Certa brno), -Z 2- (4) 1. Kružíko-
vá - BARNEY (Certa Brno), -Z 3- (4) 1. Neve-
selá - IVAN (Certa Brno), -L 1- (5) 1. Vácho-
vá - ORZSAK (Hipo Jihlava), -L 4- (4) 1.
Neveselá - LEAK (Stříbrný Dvůr), -JU 97- (6)
1. Dvořáčková - ORINOKO (VORS Ostrava),
2. Erbek - KARINO, 3. Vojáčková - KORÁL
(oba Pegas Brno).

Praha 2.7.drezúra -L 6- (13) 1. Marešová -
SWEET KISS (JK Iluze), -JÚ 97- (9) 1. Titova
- REJTING (ZP Třeboň), -SG- (4) 1. Chelber-
gová - POZOR (Žižka), -L 7- (12) 1. Titova -
REJTING (ZP Třeboň), -JJ 97- (7) 1. Titova -
DIVNÝ (ZP Třeboň).

Kolesa 4.-6.7. všestrannost ZP (20) 1.
Hatla - SZIALENIEC (Měník), 2. Slavíková -
MARKÝZO (Čejov), 3. Hatla - IVORY
COUNT (Měník), SP (42) 1. Myška - PALUBA
II (Měník), 2. Jarolím T. - BEST PLAN

(St.Boleslav), 3. Konečná - SYMPATIKA
(Loučany), BP (20) 1. Vobořilová - LITERA
(Měník), SN (14) 1. Hatla - HALICZ (Měník).

Plzeň 5.-6. 7. -Z- koně 1. rokem (38) 1.
Navrátil - ODINE (Nový Dvůr), dvouf.sk.
110/120 (48) 1. Nágr - CAROLA (Mar.Lázně),
stupň. obt. do 130cm (27) 1. Černý - REBE-
LANT II (Slavia Plzeň), 2. Vantroba - CASTA-
NETTA-D (Vidovice), 3. Luža - ELEN (JK
Plzeň), KMK -ZL- (19) 1. ATLAS - Nágr
(Mar.Lázně), -L- (20) 1. CRAZY LOVE - Opa-

Svoboda n.Ú. 18.6. Mistrovství VČ oblasti
-ZL- děti 1. Pejosová - NANCY (Krakonoš
Trutnov), -L- jun. 1. Pourová - MONIKA (Jeři-
ce), 2. Šmatolánová - PARAD, 3. Šmatoláno-
vá - IP (Sobčice), -S- ml. jezdci 1. Sojka -
GÁLIA (Hippo Chrudim), 2. Lesáková -
COMERO (NH), 3. Chládková - KAYO (Lan-
škroun), rámcová -L- 1. Pejosová - SITA
(Krakonoš Trutnov), 2. Ciprová - VERONIKA
(Pilníkov), 3. Horký - FRÉZIE (Černožice).

Loštice 23.-25.6. všestrannost ZP (16) 1.
Vereš - PAMELA (H.Heřmanice), 2. Heidenre-
ich - BONNY (Loštice), 3. Vrtek L. - DOMI-
NANT (H.Heřmanice), SP (28) 1. Krobotová -
TINGAR (Šumperk), 2. Heidenreichová -
KETTY (Loštice), 3. Myška - PALUBA
(Měník), BP (17) 1. Eliášová - DORSETA
(Loštice), SN (17) 1. Dudík - PRESTIGE (Lou-
čany), MO (7) 1. Nesvačil st. (Mor. Krumlov).

Žďár n.S. 24.6. -Z- (22) 1. Pokorná - BABY
(Gunt), -ZL- (19) 1. Sojka - BABY (Gunt),
mini-maxi (6) 1. Veselý - BENTO (Třebíč).

Pardubice 24.-25.6. -ZL- (18) 1. Kokiová -
DELI (Dark Horse), stupň.obt. do 130 (16) 1.
Vítek M. - LORD (Končiny), 2. Vítek M. -
ARANKA (Parma pod lipou), 3. Urbancová -
KARIA (Chrudim), -S- (8) 1. Sojka - GALIA
(Hippo Topol), 2. Kubištová - TEPNA (Měník),
3. Vítek M. - LORD (Končiny), -ZL- (20) 1.
Vinzens - MENDY (Libchavy), stupň. obt. do
120 (10) 1. Urbancová - KARIA (Chrudim),
dvouf.sk. 100/110 děti (5) 1. Kokiová - DELI
(Dark Horse), dvouf.sk. 100/110 (12) 1. Lupí-
nek - ALEGRO (SOU Kladruby), jun. (5) 1.
Ječná - HUMBERTO (Pardubice), dvouf.sk.
100/110 (29) 1. Jandourek - OLZA (St.Bole-
slav), KMK -Z- (16) 1. BARCHAT - Vachutka
(Bříza), -ZL- (9) 1. OLZA - Jandourek
(St.Boleslav), 2. CALANDRO - Vachutka
(Bříza), 3. CLAIRE - Švec (Švec), -L- (10) 1.
DIGET - Vachutka (Vachutka), 2. CALETTA-
NO - Vachutka (Bříza), 3. KORIANDR - Přibyl
(Rechová), kom. V. Hruška.

Slavkov u Brna 25.6. -ZM- děti (7) 1. Jan-
čářová - DÁŠA (Hvězdlice), ml.koně (17) 1.
Kvapil - FAIR PLAY (Hvězdlice), -Z- (47) 1.
Pavlica - FELICIA (Dubňany), -ZL- (24) 1.
Pavlica - FELICIA (Dubňany), -L- (9) 1. Tuš-
lová - ROŠÁDA (Tetčice), -S- (5) 1. Tušlová -
ROŠÁDA (Tetčice).

Olšany 25.6. drezura -Z 2- děti (6) 1. Sku-
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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

http//konmo.webjump.com

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

●● Prodám 5l. val., hodný, 100% zdravý, skok -Z-ZL-, sport, rekreace, rodinné důvody. Tel.: 0603 286 700.
●● Koupím 4-7 letou kl., vysokou, mohutnou, nejraději bílou, vhodnou pro chov a sport. Tel.: 0301 722 194.
●● Prodám čistokrevná hříbata plemene welsh cob sekce D. MVDr. Pavel Mareček, Hynčice nad Mor. 27,

788 33 Hanušovice, tel.: 0605/710059.
●● Přijmeme ošetřovatele koní (dobrý jezdec vítán). Hřebčín Suchá u Litomyšle, tel.: večer 0464/618 682,

0606/60 11 01.
●● Prodám 11l. klisnu, sportovní výkonnost v roce 2000 -ST-, o: 160 Kornett, m: Arina 755, zdravá, hodná,

vhodná pro mladého jezdce. Tel.: 0202/811 109 dopoledne, 0202/811 502 večer.
●● Prodám 4l. kl. A1/1 po Talk Master, zákl. výcvik, hodná, dobře jezditelná, bez zlozvyků. Cena 35 000,- Kč.

Tel.: 0603/363 368, 0313/54 33 42.* Prodám kl. ČT, 2r., po Landruf, skok. předpoklady, cena dohodou.
Tel.: 0602/887 361.

●● Prodám 4l. kl. ČT, m: ARIE po 2306 Amon, výkonnost drezúra -T-, o: BENTLEY (KWPN) výkonnost drezúra -T-,
skok -ST-, mohutná, charkterní, sportovní předpoklady, lehce jezditelná. Cena dohodou. Tel.: 0602 163 287.

●● Prodám nástavbu na 2 koně vč. plachty a rampy na Avia 15-21 valník za 9 tis. Kč. Dále pak 2l. tepl. val. bez
PP z pastvy za 10 tis. Kč. Tel.: 0464/63 42 57.

Veslařská 25, 637 00 Brno 
(v areálu Zemědělského družstva Jundrov) 

telefon 05/41 22 13 68, nebo 0602 595 292 
(naproti autosalonu Opel BS auto, tramvaj číslo 1, 3, 11)

Kompletní sortiment potřeb 
pro jezdecký sport

● možnost zásilkového prodeje Otvírací doba: 
● množstevní rabat Po - Pá 10.00 - 18.00
● výhodné ceny So 9.00 - 12.00

Nová 
prodejna 

Jezdeckých potřeb 
v Brně

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

PARDUBICE – koňské srdce republiky

INFORMACE A OBJEDNÁVKY:
Dostihový spolek, a.s.
Pražská 607, 530 02 Pardubice
tel.: 040 - 63 35 300
fax: 040 - 63 35 304
www.pardubice-racecourse.cz
e-mail: racecourse@ipnet.cz

DOSTIHOVÉ ZÁVODIŠTĚ PARDUBICE

Nejbližší akce sezóny 2000
4.-6. 8. Mistrovství ČR juniorů a mladých jezdců

ve všestrannosti

25.-26. 8. Podzimní dvoudenní mítink, chovatelský den,
Velká cena IPB - rovinné a překážkové dostihy

Rozpis Mistrovství ČR juniorů a ml. jezdců Pardubice 4.-6. srpna
Mistrovské soutěže:

junioři soutěž stupně -L-, mladí jezdci soutěž stupně CCN*
Otevřené soutěže

děti do 14 let stupeň -Z- a dále soutěže -Z-, -L- a -S- bez omezení.
Přihlášky na adr.: J. Grodl, Čejov 200, 396 01 Humpolec do 24. 7. 2000.
Mistrovské soutěže a soutěž dětí bez startovného, soutěže bez omezení
zápisné 990,- 1190,- a 1390,- ve kterém je zahrnuta kazeta s nahraným
průběhem závodu každého účastníka. Zápisné je nutné uhradit zároveň
se jmenovitou přihláškou převodem na č.ú. 101 602 1791/5500.

Nabídka prodejních prostor
v areálu dostihového závodiště
Pardubice

Celoroční pronájem prodejních
prostor v přízemí tribuny D, pro-
dejní stánky 10m2, zděné , uzamy-
katelné, elektřina. Roční návštěv-
nost přes 80 000 diváků

Nabídka knih z dostihového
prostředí:

Třináct Taxisů Josefa Váni - P.
Kovář, cena 139 Kč

Život mezi překážkami - P. Feld-
stein, cena 139 Kč

Videokazeta:
Velká pardubická koňská

opera
dokument, který je mozaikou vel-
kých okamžiků , slavných jmen
a vzpomínek účastníků a pamětní-
ků historie Velké pardubické za
posledních více než 30 let, cena
350 Kč.
(množstevní rabaty dle dohody)

Stáj Pradar s.r.o.
nabízí

v jezdeckém areálu Chlaponice u Písku
(moderní stáj pro 29 koní, solárium, jezdecká hala, písčité kolbiště)

● nákup a prodej sportovních koní
● ustájení a výcvik sportovních koní
● intenzivní trénink jezdců

Stáj Pradar Chlaponice, 397 01 Chlaponice 32, 
tel. 0362/871443, 0602/215331 Motyginová, 

0606/219017 Motygin, fax 0362/214030, 
e-mail: pradar@prachen.cz

Navštivte naše internetové stránky: www.pradar.cz
Dovolujeme si Vás pozvat dne 29. července 2000 od 10,00
hodin na I. ročník Ceny Prácheňska - skokové závody (stupeň
Z-S) s celkovou finanční dotací 31.000,-Kč a s bohatým doprovod-
ným programem - módní přehlídka, soutěže pro děti nejen na
ponících, volba Miss a Missák, slosování vstupenek o ceny, sou-
těže pro majitele psů a jejich čtyřnohé svěřence

Nashledanou v Chlaponicích!

Výsledky
trný, 2. HERIET - Jindra (oba Bost),
3. EXAKT - Krpela (Mar.Lázně), -S- (9)
1. VINICE - Nágr (Mar.Lázně), 2. TARA -
Kubištová (Měník), 3. MIDWAY - Mašek
(Hř.Písek).

Karlovy Vary 7.-9.7. Mistrovství ČR ve
skocích a drezúře junioři a mladí jezdci drez-
úra jun. JU 97+JU 97 (9) 1. Škardová -
KAMILA, 2. Škardová - PEREBOR
(Havl.Brod), 3. Hybnerová - ROMAN (Stará
Role), ml.jezdci YU 98 + YU 98 (5) 1. Char-
vátová - DREAM DANCER, 2. Charvátová -
SAM (Panská Lícha), 3. Sigismondi - TIME
OUT (Žabčice), skoky družstva -L+L- (6) 1.

Severní Morava, 2. Praha, 3. Střední Čechy,
junioři -L+S- (28) 1. Gladišová - JEREMETI-
EU (Gladiš), 2. Tušlová - ROŠÁDA (Tetčice),
3. Poláková - KASKÁD (Strakonice), ml.jezd-
ci -S+S- (18) 1. Sojka - GALIA (Hippo Topol
Chrudim), 2. Poláková - ANGE (Kocanda), 3.
Mentlíková - FRÜHESH (Uněšov).

Páterov 8.7. post.obt. do 120 + žolík (25)
1. Fišerová - CEDICA (Václav Kolín), -HL-
(23) 1. Hanuš - VANDA (Vlkava), 2. Vondrá-
ček - GRANT’S (Vondráček), 3. Libich -
PARÁDA (Lysá), -HS- (14) 1. Vondráček -
GRANT’S (Vondráček), 2. Hanuš - VANDA
(Vlkava), 3. Moudrý - ESPRIT (Kluky), mini-
maxi (12) 1. Bureš ml.- URGON (Vacek
Páterov).

Kladruby n.L. 8.7. drezúra -Z 1- děti (6) 1.
Skalická - ČOKO (Nechanice), -Z 3- (18) 1.
Lesáková - ADAGIO-K (NH), -L 3- (15) 1.
Koblížková - AURELIÁN (Hlinovská), 2. Koty-
zová - NARCIS (Deštné), -S- (4) 1. Koblížko-
vá - AURELIÁN (Hlinovská).


