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PROSTĚJOV

Český skokový tým má za sebou prvním
mezinárodní měření sil. Ve dnech 4.-6. května
se A. Opatrný (ABC JESICA, PANTA RHEI,
GARGANO WEPOL a ABC ANDOLPH
WEPOL) a P. Doležal (LE CORDIAL, ROCK ’A’
ROLL a BEACH GIRL) vydali spolu s R. Chel-
bergem (FRESKA, AKTIV, LEONIQUE), který
ovšem startoval za USA, do Rakouska na CSI-
B Sachendorf.

Celý tým se pak podle plánu přesunul na
CSI-B Treffen - Schneeweisshof, které byly na
programu o týden později. Zde se k nim ještě
připojil J. Jindra (SIRAH, RAMBELA, COW-
LEY), M. Matějka (KAŠMIR, EFKUSWEG) a
K. Polachová (FANY). Vzhledem k tomu, že
naši jezdci uskutečnili na obou závodech cca 80
startů, nebylo lehké dát celou startovní statistiku
dohromady. Doufejme, že nejzajímavější infor-
mace o startech našich jezdců, které se nám
ihned po jejich návratu podařilo zjistit, neobsa-
hují mnoho nepřesností.

Rozpisy obou závodů byly totožné a obsaho-
valy tříkolové soutěže (dvě kvalifikace + finále)
pro 6. a 7.leté koně (2x 130cm + 135cm), malou
rundu (2x 140 + 145cm) a velkou rundu (2x 145
+ 150cm).

V našem týmu byl jediný mladý kůň ABC
JESICA A. Opatrného a ta absolvovala výborně
svoji soutěž v Sachendorfu, kde skončila v prvé
kvalifikaci na 3. místě a ve druhé dokonce zvítě-
zila. Finále pak dokončila se dvěma chybami
a mezi 50 koňmi skončila na 25. místě.

Prvou kvalifikaci Malé rundy v Sachendorfu
absolvovali ROCK ’A’ ROLL, který byl nejlepší
z našich po bezchybném výkonu na 15. místě,
a dále pak tři koně se 4 tr. body FRESKA, GAR-
GANO a PANTA RHEI. Zde jen doplňme, že
soutěž byla rozdělena na dvě oddělení a v kaž-
dém nastoupilo 67 startujících!

Ve druhém kole Malé rundy (dvoufázová
140/140) pokračoval nejlépe GARGANO
s výsledkem 0+4. Umístil se tak na 18. místě
tentokrát již v jediném startovním poli 118 dvo-
j ic. ROCK ’A ’ ROLL dokončil se 4 body
a FRESKA s osmi. A. Opatrný s PANTA RHEI
využil možnosti přesunu mezi soutěžemi
a v sobotu již startoval v těžším skákání, kde
dokončil s 8 tr. body. Kvalifikace pro nedělní
finále bylo možno splnit vždy v jednom z před-
chozích kol a PANTA RHEI byla již v té chvíli do
závěrečného finále kvalifikována díky 21. místu
za 4 tr. body z pátku.

V Sachendorfu umožnili pořadatelé nakonec
start ve finále Malé rundy celému poli cca 115
dvojic a za ČR jej absolvovala trojice LE COR-

Velká cena Brna si již vybojovala své místo
na slunci a navíc při letošní absenci CSN v Kar-
lových Varech bylo o zájem startujících zcela
postaráno. Do Brna se tak v sobotu a neděli 5.-
6. května dostavili úplně všichni s výjimkou dvou
reprezentů A. Opatrného a P. Doležala, kteří se
již jako předvoj vydali k soutěžím do Rakouska.
Pro zbylé reprezentanty se pak Velká cena Brna
stala poslední jarní nebo spíše první letošní
domácí zkouškou před výjezdy do zahraničí či
těžkými parkury při CSN v Poděbradech.

Konkurenci domácím obohatili slovenští jezd-
ci především pak J. Hanulay z Bratislavy. Ten
do Brna „dovezl“ i další tři jezdce ze slovenský-
mi licencemi, ale již podle jmen bylo jasné, že
jejich domovina je ještě poněkud východněji.
Jednalo se o trojici moskevských jezdců, kteří
tráví letní sezonu pobytem v Bratislavě, odkud
se za kvalitními jezdeckými soutěžemi cestuje
přeci jen lépe než z Ruska. Rozhodně se však
nejednalo o žádné začátečníky a zvláště
V. Tuganova doprovázela i do Brna pověst stá-
žisty v přední německé stáji F. Sloothaaka.

Na Slovensko se také začala stěhovat prvá
vítězství, když ve dvou prvních nejlehčích soutě-

Opavská radost J. Hrušky - ÚSKOK

žích (Z,ZL) porazil rozsáhlá startovní pole
J. Obert ml. z Liptovského Mikuláše.

Prvým skutečným vrcholem závodů však
bylo sobotní -S-. Z celkově 49 startujících se
plných 18 dvojic dostalo do rozeskakování
a z vítězství se radoval opavský P. Humplík na
MANDY OIL TEAM před M. Matějkou
s KAŠMIR (Wrbna) a J. Hanulayem (RITUAL).

Sobotní program pak pokračoval Jezdeckým
pokerem a vítězstvím D. Fialky na BOLS ALS
AGRO (Sport. stáj Klokočov) a zakončila jej
stupň. obt. do 140 cm se žolíkem. Zde se rado-
val nejrychlejší z osmičky jezdců s plným
počtem bodů J. Hanulay na OBRAZ před
J. Hatlou se SAHIB KUBIŠTA (Měník Humbur-
ky) a J. Skřivanem - LABE JAMES (Manon).

Zatímco na západě a ve středu Čech bylo zima
a nevlídno, neděle 6. května se v Brně vydařila.
Slunečné počasí, které vystřídalo noční déšť, přilá-
kalo do ochozů kolbiště Moravanu plno diváků
a tak byla i vytvořena kulisa velké soutěže.

Zatímco v předposlední soutěži -S- startovalo
33 dvojic a zvítězil opět J. Hanulay na OBRAZ

Dva týdny
v Rakousku
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před svým současným stájovým kolegou
V. Tuganovem s BROKER, k -ST- se přichysta-
lo neuvěřitelných 38 dvojic. Vzhledem k tomu,
že jen 4 dvojice byly ze Slovenska, účast 34
českých jezdců v -ST- je pro hodnocení české
skokové scény velmi povzbudivá. Ještě povzbu-
divější však byl vývoj celé soutěže.

A. Tůmová vyslyšela reprezentační hlasy
a postavila kurs soutěže na nejhornějším stupni
obtížnosti. V podstatě všechny skoky byly na
horní výšce, nechyběly pravé oxery, divácky
atraktivní byly distance mezi skoky. Zvlášť napí-
navou podívanou vzbuzovala závěrečná pasáž
před hlavní tribunou s mohutným triplebarem
a po čtyřech cvalových skocích s dvojskokem
z kolmých skoků. Bylo jasné, že toto místo se
postará o řadu problémů.

Jakkoliv se od prvních startů začala výsled-
ková listina plnit penalizacemi, drtivá většina
jezdů předváděla jezdecky ukázněné výkony
vídané ještě v nedávných dobách pouze u elitní
skupiny jezdců. Soutěž tak napínala skutečně
pozornost diváků a takové závody by se mohly
postarat o budoucí diváckou podporu.

Přesto že se bezchybný výkon stále nedosta-
voval všichni ti, a byla jich většina, kteří absol-
vovali s lehkými shozeními, zasluhují pochvalu.
Patří mezi ně nejen naše dámská jednička
Z. Zelinková s NASSIR (8), ale především pak
její jezdecké kolegyně L. Poláková (KASKAD)
a D. Balcarová (MAKEBO). Na kontě obou se
sice objevilo 12 tr. bodů, z jezdeckého hlediska
však velmi pěkných. Kousíček od senzačního
úspěchu byla i L. Gladišová na AMARCORD.
Pro tuto juniorku byl brněnský parkur jistě nej-
těžší soutěží v životě. Ještě před předposledním
skokem byla na jejím kontě senzační nula. To
však byla právě ona obtížná partie z kolmých
skoků. Za svoji chybu byla L. Gladišová
potrestána až příliš krutě a po zastavení na dru-
hém skoku dvojskoku následoval pád a pocho-
pitelně i vyloučení ze soutěže.

Téměř po celou dobu soutěže vévodil proza-
tímní výsledkové listině J. Pecháček na VE-
NEUR, který se narychlo do Brna dohlásil po
zrušení soutěží v Herouticích. Již to vypadalo,
že mu bude čtyřka stačit na vítězství. Pak se
však po jeho bok zařadil v prvé řadě překvapivě
ale zaslouženě mil i tarista M. Slezák na
UNIE A a po něm, i další jezdci J. Jindra
s RAMBELOU, J. Skřivan s LABE JAMES a M.
Matějka s KAŠMIR. Diváci se již začínali těšit
na rozeskakování na nezvýšených překážkách,
když všechny bezchybnou jízdou na druhou
pozici odsunul opavský J. Hruška a ÚSKOK.
Postaral se tak o krásné vyvrcholení krásné
soutěže, která musela všem divákům i bez
rozeskakování přinést strhující podívanou. -cin-

J. Pecháček - VENEUR jdou v letošní
sezóně od úspěchu k úspěchu

CVI Frenštát p. R.
Za účasti cvičenců z Polska, Slovenska a Dán-

ska uspořádal Slovan Frenštát ve dnech 12.-13.
května 9. ročník mezinárodních voltižních závodů
CVI. Za ČR nastoupila pochopitelně celá špička
v čele se skupinou TJ Voltiž Tlumačov.

V soutěži mužů byl z 16 cvičenců z našich nej-
lepší P. Eim z Tlumačova. Jeho výkon na FAR-
MON (P. Neprašová) však stačil „pouze“ na třetí
místo, když obě první pozice patřily slovenským
cvičencům. Vítězství si z Frenštátu odvezl M.
Necela z Košic před L. Majdlenem z SOUp Šaľa.

O vítězství soutěže žen bojovalo 15 cvičenek.
Díky M. Grůzové (ESKADRA lonž. P. Cinerová)
z Lucky Drásov jsme obsadili druhou příčku, když
vítězství opět putovalo do Košic zásluhou E. Dra-
vecké. Ze třetí pozice se radovala Polka D. Pachnik
před další Slovenkou J. Malíkovou z Topoľčianek.

Že Slovensko je momentálně velmi silné již
dobře víme a obě soutěže jednotlivců to plně pro-
kázaly. O to větší radost můžeme mít z úspěchu
naší skupiny z Tlumačova, která prokázala své
kvality v soutěži A skupin. Pod vedením lonžérky
P. Neprašové (GENIUS 15), zvítězila mezi 5 sku-
pinami. Našim cvičencům se podařilo těsně pora-
zit velmi dobré slovenské reprezentanty ze Slávie
SOUp Šaľa. Třetí skončilo Polsko před druhým
českým týmem a posledním Dánskem.

Cena města Pardubic
Již třetí víkend po sobě ožilo pardubické

závodiště koňmi. Po úvodních soutěžích Zlaté
podkovy a překážkových dostizích se zde
v sobotu a neděli 12.-13. května konaly skokové
závody o cenu města Pardubic.

Sobotní soutěže do stupně -ZL byly určeny
především začínajícím jezdcům a mladým
koním. neděle pak vyvrcholila soutěží stupně -S-
. Divákům se představila kvalitní startovní pole
v čele s J. Skřivanem, M. Šoupalem či loňským
mistrem ČR v kategorii ml. jezdců L. Sojkou.

V hlavní soutěži, jíž poskytl záštitu primátor
Pardubic J. Stříteský, který i osobně dekoroval
vítěze a umístěné, absolvovalo z 12 startujících
5 dvojic bez trestných bodů. V napínavém roze-
skakování viděli diváci tři bezchybné výkony
a nejlepším časem zvítězil R. Doležal na
WANESSA, reprezentující Orling Team Lito-
myšl, před M. Šoupalem na ALOIS (1. ŠPZ Par-
dubice) a J. Skřivanem na LABE JAMES CAC
LEASING (Manon - Orling Team Litomyšl).

Jiří Skřivan kapitánem
Nový manažer skokové komise Zdeněk Goš-

čík má za sebou prvé měsíce práce v čele naše-
ho skokového sportu a tak jsme využili setkání při
Velké ceně Brna a požádali o informace o tom co
se již stalo i o dalších plánech naší skokové
reprezentace: „Podle plánu proběhlo 11. dubna
setkání s reprezentanty. Na setkání bylo pozváno
celkem 21 jezdců a dostavilo se 19, když se dva
omluvili. Mohla tak být provedena především
inventarizace koní přicházejících v úvahu pro
reprezentaci ČR a nastínili jsme si také některé
plány do blízké, ale i vzdálenější budoucnosti.

Pokud mám hovořit o té bližší tak byl vytvo-
řen sportovní kalendář cca deseti CSI, na kte-
rých bychom chtěli startovat a první z těchto
výjezdů se již uskutečňují.

Stejně jako vloni mezi plně hrazené výjezdy
patří především starty na CSIO a ČR by se chtě-
la zúčastnit tradičních CSIO v Poznani (19.-22.

7.), Budapešti (2.-5. 8.), Bratislavě (9.-12. 8.),
Poděbradech (13.-16. 9.) a Záhřebu (27.-30.9.).

Do Poznaně plánujeme výjezd dvou jezdců
a zájem projevil A. Opatrný a P. Doležal. Zda
vstoupí ČR do soutěže o Pohár národů v Buda-
pešti ještě není jasné, ale již nyní je značný
zájem reprezentantů a start v Bratislavě.

O svých plánech s mladšími jezdci hovořil na
setkání J. Pecháček. Tehdy ještě plánoval
výjezd na CSIY-J do Neubeeren, ale nyní již
víme, že tyto závody byly kvůli epidemii slintav-
ky zrušeny. Poslední naše porada vyzněla ve
prospěch CSI Hortobagy (29.6. - 1.7.), které by
se pro mladé mělo stát náhradou. Senioři poje-
dou ještě před tím na CSI do Wroclavi (1.-3. 6.).

Za skupinu moravských juniorů mohu prozra-
dit naší snahu o účast při soutěžích na Sloven-
sku, kde mám velmi dobré kontakty a prvé star-
ty jsou již připraveny.

Důležitým bodem jednání schůzky reprezen-
tantů bylo zvolení „kapitána“ jezdců, který se
stane plnoprávným členem skokové komise,
kde bude moci hájit zájmy jezdců. Prvým kapi-
tánem českých skokových reprezentantů byl
jezdci zvolen J. Skřivan.

Z dlouhodobějších plánů a vizí jsme diskuto-
vali koncepční přístup k účasti na OH v Aténách
a snahu o prosazení českých koní při účasti na
chovatelském ME v Lanaken. Zde bychom
chtěli získat dlouhodobý zájem a spojení všech
současných majitelů nejlepších koní. Cesta za
těmito cíly je těžká a zda je vůbec v našich
silách je otázkou. U chovatelských soutěží bych
viděl reálnější prosazení našich koní při maďar-
ských chovatelských soutěžích a pochopitelně
zde by se měla aktivně zapojit a ASCHK.

Při diskuzi ohledně nominačních kriterií na
jednotlivé výjezdy jsem převzal osobní zodpo-
vědnost za nominace a preferovat ve svých
výběrech budu především výkonnost a formu
koní těsně před výjezdy. Hovořili jsme i nutnosti
medializace jezdeckého sportu.“

KRIS ve špičce
Mezi skutečnou elitou se ocitl KRIS KEN-

TAUR pod R. Tebbelem o víkendu 5.-8. května
při mezinárodních závodech v Mannheimu.
V cestě za startem ve Velké ceně Mannheimu
mu stálo zahajovací skákání a dvě kvalifikace,
vše pochopitelně do 150 cm. V zahajovacím
skákání absolvovala dvojice KRIS KENTAUR
R. Tebbel bez tr. bodů a skončila na 5. místě.
Dvě následné kvalifikace znamenaly vždy jednu
chybu a postup mezi nejlepších 32 jezdců do
velké ceny (160). Zde docílil KRIS KENTAUR
8 tr. bodů a i když to na nejlepší nestačilo, patřil
jeho výkon mezi ty velmi dobré. Prvenství získal
L. Beerbaum na CHAMPION DU LYS.

Lawin opět v Brně
Náhradní školení drezurních rozhodčích

s panem Lawinem z Polska se bude konat při
CDI** v Brně 15.-17.6.2001. Přihlášky a infor-
mace: E. Nesňalová - Brno, tel.: 05/41562278,
05/749884, 0604 176 856.

Pozvánka do Jeníkova
Pořadatelé z Hřebčína v Jeníkově u Hořic

v Podkrkonoší zvou všechny příznivce spřežení
na tradiční soutěže spojené s chovatelskou pře-
hlídkou a dalšími ukázkami, které proběhnou ve
dnech 2.-3. června.

Kompletní soutěže jednospřeží a dvojspřeží
jsou zařazeny do seriálu závodů Českého
poháru spřežení a budou současně i mistrov-
stvím východočeské oblasti.
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V ČR mezinárodně
O víkendu 12.-13. května propukla na území

ČR mezinárodní jezdecká klání a zahájení patři-
lo CVI ve Frenštátě pod Radhoštěm (viz člá-
nek o CVI). Tento víkend pokračuje mezinárod-
ní kalendář ČJF CCI* v Kolesách a na první
militaristickou zkoušku se zahraniční účastí se
do Koles dostavilo více než 30 startujících. Ve
svých přihláškách potvrdil i  účast jezdci
z Maďarska, Rakouska, Švýcarska a Sloven-
ska, které doplňuje téměř dvacítka našich.

Mezinárodně další jsou na řadě CSN Podě-
brady a na startovních listinách těchto závodů
se můžete tentokrát těšit na zástupce ze Slo-
venska, Ruska a Rakouska.

Na blízkém obzoru jsou již také prvé meziná-
rodní drezury CDI** Brno - Soběšice a zde
mají zatím pořadatelé potvrzenu účast jezdců
z Maďarska (včetně S. i G. Dallosových),
Německa a Rakouska. Dále jsou ještě v jednání
zástupci z Velké Británie, Holandska a Belgie.

Dva týdny
v Rakousku

DIAL, PANTA RHEI a ROCK ’A’ ROLL. Nejlepší
výsledek docílil P. Doležal na LE CORDIAL,
který byl s nulou desátý. PANTA RHEI měla 4
a ROCK ’A’ ROLL 8 tr. bodů.

V kvalifikačních kolech Velké rundy soutěžili
ABC ANDOLPH WEPOL, LE CORDIAL,
BEACH GIRL, AKTIV, LEONIQUE.

V prvém kole v pátek si mezi 105 dvojicemi
v soutěži do 145cm na čas nejlépe vedl
P. Doležal s LE CORDIAL, který skončil s nulou
na 23. místě. R. Chelberg na LEONIQUE byl
také s nulou na 35. místě a další naše dvojice
již dokončily s chybami.

V sobotní „145“ jsme měli šest zástupců (resp.
čtyři + LEONIQUE a AKTIV R. Chelberga) a ve
velmi dobrém světle se představil
ANDOLPH a A. Opatrný. Ti se probojovali mezi
21 koní do rozeskakování a nakonec po další
nule skončili na 4. místě. Spolu s ním byl v roze-
skakování i R. Chelberg a AKTIV a po 4 tr.
bodech skončili dvanáctí.Spokojen musel být i P.
Doležal s BEACH GIRL se 4 body v základním
kole. K finále nakonec nastoupila trojice ANDOLPH,
BEACH GIRL a AKTIV a nejlépe dopadl P. Dole-
žal a BEACH GIRL, kteří dokončili s 8 tr. body
a skončili mezi 55 jezdci na 28. místě.

Při CSI-B Treffen - Schneeweisshof hájila
české barvy již pětice jezdců. Soutěže byly
velmi dobře obsazené, startovní pole ještě roz-
sáhlejší než v Sachendorfu a soutěžit přijeli
zástupci z celkem 14 zemí. Nechyběla jména
světového věhlasu P. Raymakers, L. Nieberg,
T. Früman, A. Fuchs a další. Je potěšitelné, že
naši jezdci již téměř stabilně dokáží být takové
společnosti rovnocennými konkurenty a souhrn
nejzajímavějších výsledků to dokumentuje.

K. Polachová byla úspěšná v Siracusa Ama-
teur Cup kde skončila v prvém kole (125cm)
s nulou na 2. a ve druhém kole (135cm) se 4
tr.body na 6. místě.

JESICA A. Opatrného se mezi mladými
koňmi nakonec opět prosadila a v závěrečném
finále byla po bezchybném výkonu čtvrtá.

V Malé rundě si vedl velmi dobře ROCK ’A’
ROLL, který prošel kvalifikacemi vždy s jednou
chybou a ve finále dokončil s 8 body. Zde byl
z našich nejlepší A. Opatrný, který s PANTA
RHEI obsadil ve finále 7. místo hned před
R. Chelbergem na AKTIV (8.) oba pochopitelně
s nulou.

Mezi nejlepší koně v kvalifikacích zamířili
KAŠMIR, LE CORDIAL, AKTIV, ANDOLPH,
SIRAH a FRESKA. Nejlépe se mezi našimi
jezdci dařilo v prvém kole A. Opatrnému na
PANTA RHEI, kteří skončili s nulou na 20.
místě. M. Matějka a KAŠMIR inkasovali pouze 2
body za čas a byli 32. O úrovni soutěže se 150
jmény na startovní listině svědčí i 50. místo
P. Doležala s BEACH GIRL za 4 tr. body.
ANDOLPH A. Opatrného inkasoval za dvě
chyby. Nejsmutnější byl J. Jindra. SIRAH dva-
krát odmítla překonat velký triplebar a J. Jindra
soutěž vzdal. SIRAH pak již k žádnému startu
nenastoupila.

Ve druhé kvalifikaci (dvoufázová 140) šel
opět velmi dobře s jedinou chybou KAŠMIR,
ANDOLPH i AKTIV. Nejlépe si tentokrát vedl LE
CORDIAL, který absolvoval obě fáze s nulou
a skončil na 20.místě. Dobrá byla i FREZKA
(0/4) na 27. místě.

Ve finále nakonec nastoupili KAŠMIR, LE
CORDIAL, FRESKA a ANDOLPH. KAŠMIR
a ANDOLPH dokončili s jediným zaváháním
a A. Opatrný (ANDOLPH) obsadil 19. místo
a M. Matějka (KAŠMIR) 26. místo. R. Chellberg
dokončil s FRESKOU se 12 body a závěr se
nevydařil P. Doležalovi, který nasbíral na LE
CORDIAL ve druhé půlce parkuru 24 bodů.

Další měření sil jezdců spřežení se konalo 4.-6. května v Jezeřanech Maršovicích. Pořadatelé připra-
vili soutěže pro jedno, dvoj i čtyřspřeží. Bohužel jejich úsilí zmařil rozmar počasí a po dvou dnech byl
parkur pro silný déšť zrušen. Po dvou disciplinách se tak vítězi jednotlivých kategorií stali J. Koníř
v jednospřeží (foto), L. Jirgala ve dvojspřeží a T. Barták ve čtyřspřeží. -foto G. Herbertová-

Opět Gabrielka
Po jednoroční přestávce, ve které vznikla jez-

decká hala, uspořádal Pražský jezdecký klub
Gabrielka ve svém středisku vPraze Nebušicích
jarní závody. Letos to byl již 31.ročník jarní vše-
stranné zkoušky stupně Z. Bohužel, soutěže
všestranné způsobilosti se zúčastňuje stále
méně jezdců a pořadatelé si kladou otázku, zda
mají tuto tradici i nadále udržovat při životě.
Věrným příznivcem této zkoušky všestrannosti
vhodné pro začínající militaristy je však J. Cipra
z JŠ Pastviny Pilníkov. Na Gabrielku dorazil
i tentokrát a i když to vypadalo, že opět již
poněkolikáté zvítězí, nakonec byl nejlepší
J. Machek na PICASSO z JK Dolní Chabry.
J. Cipra se musel spokojit s dalšími dvěma
místy v sedle ČÍRKY a LAIKA.

V neděli byly na programu menší parkury,
které byly letos vypsány jako oblastní přebor
dětí a juniorů. Na programu bylo skákání stupně
ZM, Z, ZL a L. I přes nepřízeň počasí,díky kva-
litnímu povrchu kolbiště, předvedli jezdci solidní
výkony. Zvláště potěšující je podívaná na nej-
mladší jezdce, kteří stylem a kvalitou výkonů
v otevřených soutěžích často převyšují své star-
ší soupeře.

Úspěšné byly především svěřenkyně manže-
lů Helebrantových sestry Krajníkovy ze stáje
Accom. Veronika zvítězila v soutěži dětí v sedle
AMONA a bronz získala se ZAIRE a její sestra
Hana obsadila prvá dvě místa v juniorské soutě-
ži na DEKLINÁTOR a GOLDWING. -beč-

Pošramocené zkoušky
Dne 8.května proběhly zkoušky cvičitelů na

Gabrielce .Díky nové hale se tento areál stal
použitelný i pro konání takových aktivit,kde je
třeba více ploch najednou.Za přítomnosti přís-
ných, ale korektních komisařů J. Kušky,
A. Klause, J. Metelky a J. Štekra se ucházelo
deset adeptů o cvičitelské ostruhy. Sítem testů a
praktických zkoušek jich nakonec prošlo devět.

Stínem celé akce bylo to, že se ze sedlovny
pořádajícího klubu ztratila kompletní uzdečka
a tak jeden z nových cvičitelů si za účastnický
poplatek odnesl nejen cvičitelskou licenci ale i
upomínku na významný den ve svém jezdec-
kém životě. Děsí mne, že někdo ze skupiny
sympatických mladých jezdeckých nadšenců
je zloděj a bude vychovávat děti. O. Bečka

J. Cipra - ČÍRKA

Jubileum za dveřmi
Čtvrt století dlouhá tradice jezdeckých závo-

dů je za dveřmi pořadatelů z Vestce u Chrudi-
mi. V sobotu 12. května se zde totiž konal 24.
ročník o Putovní pohár města Chrudimi. Po
velmi napínavém průběhu soutěže -L-, kde se o
vítězství rozeskakovalo osm dvojic a zvítězila
jediná bezchybná V. Ciprová na SAMANTA ze
stáje Pastviny Pilníkov, viděli v závěrečném -S-
jen jedinou nulu. Tu, mezi 19 startujícími, docílil
P. Vachutka na RACQUEL z Pegas Bohdaneč.
Zvítězil tak před jezdci s jedinou chybou L. Soj-
kou (GALIA) z Hippo Topol a M. Málkem
(DUXA) ze stáje Málek Boháňka.
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Jarní cena v Plzni
Ve dnech 5.-6. května se konal na kolbišti TJ

Slavie VŠ Plzeň 32. ročník Jarní ceny. Ke dvou-
dennímu jezdeckému klání, ve kterém tradičně
nechybělo ani večerní skákání, přijeli i němečtí
přátelé z Bavorska. Pro ně a následně i pro
jejich hostitele měly však soutěže poněkud
trpký nádech, protože po desetihodinovém mar-
týriu na hraničním přechodu a po nočním dojez-
du do Plzně, jim nad sobotním ránem stačil
neznámý pobuda odcizit před hotelem auto.
Malou náplastí jim byla vítězství v prvých dvou
soutěžích závodů (H.J. Hölzer).

Samotné soutěže však byly v Plzni opět
zábavné a odpolední sobotní vrchol obstaralo
karetní skákání. Diváci se dobře bavili a z vítěz-
ství se radovala V. Kubošová (KORIDA II) z TJ
Klatovy Luby.

Večerní mini-maxi sice poničil vytrvalý déšť,
ale právě proto zasluhuje uznání trojice, resp.
dvojice vítězů, domácí O. Černý (LIBAR, IRAK)
a S. Daněk (FERISON) ze Stáje Schneider,
kteří shodně skončili na 165 cm.

Nedělím vrcholem pak byl skok -S-, ve kte-
rém se 17 startujících dokázalo sedm dvojic
překonat základní parkůr bez chyb. V násled-
ném rozeskakování pak čtveřice nulu zopakova-
la a podle času se jezdci seřadili v pořadí hořo-
vičtí R. Drahota (JAZA) a J. Opatrná (LIPAN)
před M. Roubalovou (CAPTAIN) z JK Roubal
a domácícm Z. Krpelou (REBELANT II).

Třetí ročník Jarních jezdeckých závodů uspořá-
dal, uprostřed Českého ráje na kolbišti ve Hna-
nicích ozdobeném siluetou hradu Trosky, JK
Mira Hnanice ve spolupráci se Seco Praha.
V sobotu 5. května zde soutěžilo více než 70
koní ve čtyřech soutěžích a vítězkou hlavní sou-
těže -L- se stala juniorka Š. Pourová (MONIKA)
z JK Jeřice.

Déšť byl silnější
Šestý ročník Memoriálu Mir. Krůty v Herouti-

cích, který byl na programu ve dnech 5. a 6.
května, bohužel doprovázelo velmi špatné poča-
sí. Pořadatelé ještě zvládli sobotní program, ale
po celonočním dešti a následně katastrofálním
terénu musely být nedělní soutěže zrušeny.
Dotklo se to tak bohužel i hlavní soutěže -ST-,
která měla na startu přihlášeno několik špičko-
vých jezdců v čele s J. Pecháčkem a pochopitel-
ně i premiovaného -S-. Pořadatel tak nyní hledá
nový náhradní termín a s největší pravděpodob-
ností proběhnou tyto soutěže v rámci tradiční
Ceny Ankary 1. srpna 2001.

Sobotních soutěží se zúčastnili jezdci a koně
z 42 oddílů. Nejtěžší soutěží se tak stalo pouze
-ZL-, kde zvítězila A. Šebestová na CEDROS
z JK Český Dvůr. V sobotu ještě stačily proběh-
nou okresní přebory dětí a pony. Vítězi se stali
D. Brutovský (CLOVIS-K) z Verona Břežany
a domácí J. Perníčková na LADY (pony).

Páterov přitahuje
Rozsáhlá startovní pole přilákali pořadatelé

na velmi kvalitním kolbišti v Bělé pod Bezdězem
Páterově ve dnech 12. a 13. května, v rámci
kterých proběhl i přebor západní části středo-
české oblasi juniorů a mladých jezdců. Nejen,
že se tak musela dělit většina nižších soutěží,
ale například i v nedělním -S- se na start posta-
vilo celkem 53 dvojic. Z nich se plná patnáctka
probojovala do rozeskakování a vítězství si
nakonec odnesl J. Pecháček na VENEUR před
L. Jandourkem s MARCO POLO DUBLET ze
Staré Boleslavi a K. Bardonovou na MORNING
STAR STING ze stáje Bardonová - Hauzr.

Plno bylo i v závěrečném -ST-, kde viděli
diváci sedmnáct dvojic. Tentokrát se do roze-
skakování probojovala trojice a nejúspěšnější
byl opět J. Pecháček na VENEUR před M. Rou-
balovou s CAPTAIN (Roubal Plzeň) a opět
L. Jandourkem s MARCO POLO DUBLET
(Stará Boleslav). Vedle Jiřího Pecháčka, který
vyhrál spolu se dvěma nejdůležitějšími soutěže-
mi i dvě další skákání s mladými koňmi, sklidil
potlesk a uznání především svých vrstevníků i
nestárnoucí poděbradský Josef Kurka (64) ze
stáje 3K, který předvedl v ZM mladých koní
PRETTY a skončil za J. Pecháčkem (SOREL)
mezi dvaceti koňmi na druhém místě.

CDN Stará Role
Ve dnech 5.-6. května se konaly drezurní

závody ve Staré Roli u Karlových Varů. Bohužel
pořadatelé se tentokrát museli potýkat s nedis-
ciplinovaností některých přihlášených a tak se
stalo, že ještě v sobotu nebylo jasné kolik bude
startovat koní v jednotlivých soutěžích. Nakonec
musela být první soutěž zrušena a ve dvou pří-
padech zůstali na startovní listině pouze tři jezd-
ci. Nedorazili ani přihlášení jezdci ze SRN, kteří
se zalekli současných potíží na hranicích.

Nejvyšší soutěž Cenu M a K úrovně IM I tak
získala Š. Koblížková na RASPUTIN (JK Hlinov-
ská) před I. Ronisovou (TIFFANY) z JK Troja
Praha a V. Hyťhovou na VIKING (JS Plzeň Bory).

Čtyři starty, čtyři
vítězství

O víkendu 12. - 13. května proběhl v Jezdec-
ké společnosti Plzeň-Bory již 7. ročník „Memori-
álu Jindřicha Zíbra v drezuře“, který se letos jel
jako Oblastní mistrovství Zpč. oblasti seniorů
v drezuře. Původně nahlášené startovní pole
značně prořídlo, a tak bylo OM vyhlášeno
pouze ze soutěže SG (původně to měla být
dvoukolová soutěž SG + IM1). Zlato vybojovala
J. Jirsová s koněm OHIO (stáj Jirsová) a stříbro
V. Hyťhová s VIKINGem (Plzeň-Bory) - více
účastníků se ze Zpč. oblasti nesešlo.

Své čtyři starty v nedělních soutěžích proměnila
Š. Koblížková ve čtyři vítězství. Se svým mladším
koněm BLACORO-K dvakrát zvítězila v soutěžích
st. „L“ a s RASPUTINem vyhrála nejen Prix St.
Georg, ale i Intermediare 1. -jach-

Sportovní 
kalendáfi

17.-18. 5. Mělník KMK ZM-L
18.-20.5. Kolesa CCI*
18.-20.5. Ostrava S-PREM. ST,T
19.-20.5. Praha drez. L-PREM. SG,T
19.-20.5. Stará Boleslav Z- PREM. ST
19.-20.5. Ruda ZM-L,CAN-B/1,2
19.-20.5. Heroutice Z-L
19.-20.5. Stará Role ZM.L
19.-20.5. Kaničky Z-L
19.-20.5. Ústí n.L. Z- PREM. ST
19.-20.5. Brno-Žebětín ZM-S
19.5. Tlustice ZM-L
19.5. Měšice drez.Z-L
19.5. Mariánské Lázně KMK Z-L

Vrchovany - Obrok ZM-L
odloženo na 26. 5.

19.5. Polička ZM-ZL
19.5. Hořice ZM-ZL
19.5. Liboš drez.Z-L
25.5. Ostrava - Stará Bělá KMK ZM-L
25.-27.5. Přední Kopanina drez. L-TT
25.-27.5. Dvoreček CN/Z-L
26.5. Všechlapy ZM-L
26.5. Rakovník ZM-L
26.5. Hrubý Jeseník ZM-L
26.5. Měšice Z-L
26.5. Vrchovany - Obrok ZM-L
26.5. Louny ZM-L
26.5. Janov ZM-L
26.5. Hvězda drez. Z-S
26.5. Roudnice ZM-S
26.5. Přelouč ZM-L
26.5. Vyškov ZM-L
26.5. Pravčice Z-L
26.5. Moravany drez. Z-ST
26.5. Troubky ZM-L
26.-27.5. Kolín ZM- PREM.S
26.-27.5. Domažlice ZL-PREM.S
26.-27.5. Ostrava - Stará Bělá Z-S
27.5. Pecínov ZM-L
27.5. Brno-Žebětín ZM-L
30.5. Litomyšl KMK ZM-L
1.-3.6. Poděbrady CSN L- PREM.T
2.6. Praha drez.Z-L
2.6. Ptice ZM-ZL
2.6. Žitná drez. Z-L
2.6. Hostouň Z-L
2.6. Louny ZM-L
2.6. Hvězda ZM- PREM.S
2.6. Albertovec ZM-S
2.6. Humpolec KMK Z-S
2.-3.6. Stará Role Z-S drez. L-ST
2.-3.6. Pardubice ZM-S
2.-3.6. Jeníkov CAN - B/1,2
2.-3.6. Skaštice ZM-S
3.6. Rychnov - Děčín Z-L
3.6. Dvoreček ZM-L

Kluky zrušeny
Stáj Moudrý oznamuje, že z technických

důvodů jsou pořadatelé nuceni odvolat závo-
dy, které se měly konat 16. června v Klukách.

Splněná kvalifikace
V konkurenci jezdců spolkových zemí

Rakouska, Německa a Švýcarska si juniorka  M.
Škardová na PEREBOR (JEZDEC HAVLÍČKŮV
BROD) vyjela předepsanou kvalifikaci na junior-
ské drezurní ME. V drezurní soutěži -S- na
CNA* Steyer v Rakousku (11.-13. 5.) vybojovala
mezi 17 dvojicemi ziskem 60% bodů 5. místo.

Její stájová kolegyně H. Jeřábková s plemen-
ným hřebcem HELIO absolvovala soutěže ST
a T také s výsledky nad 60% a s umístěním na
12. a 20. místě z 31 soutěžících.
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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. 00420-165-62 31 53, 0602 44 99 72, fax 00420-165-62 20 70, 62 65 59
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

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

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

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

Sportovní stáj
v Tuchoměřicích

a hřebčín Albertovec
● nabízí ustájení koní ve

střediscích v Praze-
Tuchoměřicích i Albertovci

● prodá koně všech kate-
gorií v ceně od 50 000 Kč

● přijme ošetřovatele koní
pro středisko v Tuchomě-
řicích a jezdce pro hřeb-
čín v Albertovci

Tel.: 0602 628788

Inzerce
●● Firma Equiservis hledá do pražské prodejny skladníka/-ci a prodavačku. Nutná znalost jezdeckých

potřeb. Info: 0602 308 556, p. Hakr.
●● Prodám 10l. kl. A1/1, tm.hdka, o: Beldale Ball (USA), m: Heka po Norbert (Hun), parkur, military - vlastní

výkonnost -S-. Jezdecký pony, kl., 4l., o: Ar 1/1 Dadži, m: po Shalom - zákl. výcvik, hodná, ošetř. dětmi.
Tel.: 0606 425 149, 0448 596 873 večer.

●● Prodám val., 8 let, ryz., letos výk. 6x Z,ZL, z toho 5x0. Dále pak val., 11 let, hd., letos výk. 2x ZL, 1x L,
vše s 0. Tel.: 0326/39 44 36, 0604 748 382.

●● Prodám klisny a valachy s výkonností od -ZL- do -S-. Informace na tel.: 0603 255 775.
●● Prodám přepravník pro 6 koní s nástavbou zn. Karosa C 734.00. Po technické kontrole a emisích. Cena

po osobním jednání. Tel.: 0603 255 775.
●● Prod. 6l. hř. ryz., imp. Ukrajina, velmi pěkný rámec, hodný, výb. tech.

skoku,  ježděný dívkou, st. -L-.. Cena dohodou, tel.: 0602 845 915.

V Hradci n. M.
Kubrický

V Hradci nad Moravicí se pořá-
dají každoročně několikery závo-
dy. Ty letošní první připadly na
víkend 12.-13. května. Krásné
počasí a dobrá organizace přispě-
ly ke zdaru maratonu soutěží
s téměř čtyřmi stovkami startů.

V hlavní soutěži -S- se divákům
představilo 26 dvojic. I přesto, že
kurs soutěže nebyl nijak lehký,
zvládlo základní kolo deset dvojic
bez chyb. Nulu opakovali v roze-
skakování tři jezdci a s nejlepším
časem zvítězil Jan Kubrický
s AUTONOM FIDES AGRO (JK
Amigo Sedlnice) před Z. Švihoro-
vou na MAX DESTILA (Epona Jis-
tebník) a juniorkou B. Višinkovou
s CHARLIE startující nyní za JK
Bukanýr Kuželka. S AC ATOM
a jednou chybou v rozeskakování
obsadila B. Višinková i 4. místo
další juniorka L. Gladišová na
JERMETIEU z JK Gladiš Bernarti-
ce skončila pátá. -jge-

Jarní Velká Polom
Velká Polom na Opavsku byla

v sobotu 5. května dějištěm jez-
deckého klání, které bývá pro
celou obec příležitostí k podpoře
domácích jezdců. Nebylo tomu
jinak ani tentokrát a tak se ke krás-
nému počasí a výborné organizaci
přidala u dobrá divácká kulisa.

V hlavní soutěži (-L-) se rozeska-
kovalo sedm dvojic. Mezi třemi bez-
chybnými byl nejrychlejší J. Vala
s FINN GRANIT ze Spolfinn Bruntál
před juniorkou E. Nákelnou (ADRIA
BROUČEK) z Havířova a T. Nová-
kem (PHILADELPHIA) ze Stáj
Novák. Spokojení diváci odměnili
potleskem i domácího E. Ludvíka na
SUZI, který měl sice nejrychlejší
čas, ale díky chybě skončil nakonec
čtvrtý. -jge-

Den dětí
ve Skašticích
Pořadatelé oblastního mistrov-

ství juniorů a mladých jezdců ve
Skašticích (okres Kroměříž) zvou
všechny příznivce ke sledování
soutěží ve dnech 2.-3. června.
Pořadatelem je JK Haná.

Čtyřikrát ZZV
Zkoušky základního výcviku

jezdců se konaly ve Slavkově
u Brna ve dnech 21., 22., 28. a 29.
dubna. Zúčastnilo se 86 jezdců,
z toho 4 jezdci pony. Nesplnilo 19.

Podkováři 
ve spolku

Ve dnech 23. - 24. března byl Čes-
kou hipiatrickou společností uspořádán
podkovářský kurz na téma Základy ana-
tomie a fyziologie kopyta a podkování
pravidelného, ostroúhlého a tupoúhlého
kopyta. Při společném večeru se rozvi-
nula diskuze, která vyústila v dohodě
o založení České živnostenské podko-
vářské společnosti. Zvolen byl i pří-
pravný výbor s úkolem dotvořit Stanovy
společnosti.

V návaznosti na toto jednání se vět-
šina přítomných sešla opět 20. dubna
v Jaroměři, kde byly navržené Stanovy
dokončeny a zaslány na Ministerstvo
vnitra k registraci. Ta proběhla 25.
dubna a tak Česká živnostenská podko-
vářská společnost upozorňuje podková-
ře na možnost vstupu do této organiza-
ce. Žádá také čtenáře Jezdce na upo-
zornění svých podkovářů o existenci
Společnosti. Cílem společnosti je v prvé
řadě zvýšení odborné úrovně podkovář-
ské profese.

Případní zájemci o členství se
mohou přihlásit na adr.: J. Vinčálek,
Lelekovice 320, Brno 664 31, tel.: 0602
758 660, tel./fax: 05/41 23 23 36.

V případě zájmu o účast na podko-
vářských seminářích pořádaných v pro-

storách Veterinární university v Brně lze
oslovit buď J. Vinčálka na výše uvede-
né adrese nebo se můžou zájemci
obrátit na Českou hipiatrickou společ-
nost, R. Tirayová, Palackého 1/3, 612
00 Brno, tel.: 05/41 56 23 72, fax: 05/41
56 23 75,  e-mail: tirayovar@vfu.cz.

Pronájem přívěsu - 2 koně 

1/den - 600,- Kč, v. 750,- Kč

Tel.: 0602/386 905
Praha - Úvaly

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

První oficiální pony závody na jižní
Moravě uspořádala 8. 5. TJJ Pegas
Moravany u Brna. Možnosti splnit si
kvalifikaci pro chystané MČR pony
2001 využilo 5 dvojic. V drezurních
soutěžích a ve skoku ZLPA zvítězi-
la S. Erbeková - Black z MJS Brno
a ve skoku ZLPB vyhrál J. Bednář -
Thor z JS Hobit Domašov.
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Výsledky

firma 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

Heroutice 1.5. -ZM- ml. koně 1. Chlastáková -
VÍTEK (Heroutice), děti 1. Líkařová - ROXANA
(Heroutice), dvouf.sk. 100/100 1. Polák - PEKING
(Kocanda), děti na styl 1. Perníčková - HABRA
(Heroutice), pony B 1. Perníčková - IBIŠEK
(Heroutice), štafety do 110 1. Poláková - ANGE,
Polák - MARIO (Líšnice), -L- 1. Poláková - ANGE
(Líšnice), 2. Bardonová - PEGY (Bardonová -
Hauzr), 3. Kaščák - LEVÁDA (Trnová).

Litomyšl 1.5. -ZM- (27) 1. Skřivan - RESS
ORLING (Manon Orling), -Z- (31) 1. Hejduková -
JAMO (Manon Orling), -Z- (28) 1. Sedlický -
SOUDI (Janov), -ZL- (42) 1. Skřivan - TACOBERY
CAC LEASING (Manon), -L- (14) 1. Skřivan -
GUYANE ORLING (Manon), 2. Ciprová - VERO-
NIKA (Pilníkov), 3. Petrus - GÁBINA (Sloupnice).

Slavkov u Brna 1.5. -ZM- děti (5) 1.Skripová -
PRIMA (JK Skrip), ml.koně (11) 1.Černá - CAPI-
TOL (JS Archatt), -Z- (29) 1.Straka - TROPHY
(Pálava Popice), -ZL- (23) 1. Veselá - FERNAN-
DO (JK Eclipse Brno), -L- (6) 1. Veselá - FER-
NANDO (JK Eclipse Brno).

Hnanice 5.5. -ZM- ml. koně (11) 1. Šoupal -
LAGUNA KOMONT (Hor. Habartice), -Z- (54) 1.
Lupínek - ALEGRO (SOUz Kladruby n.L.), -ZL-
(38) 1. Hassová - QUEBECK (Seco Praha), -L- (8)
1. Pourová - MONIKA (Jeřice), 2. Housa - CONDE
(Seco Praha), 3. Šmatolánová - VIBRACE (Sobči-
ce).

Čakovičky 5.5. -ZM- děti (6) 1. Tošovská -
VENEZIA-T (Moudrý Kluky), -Z+Z- přebor dětí (6)
1. Tošovská - VENEZIA-T (Moudrý Kluky), 2.
Chládková - PAŘÍŽ (Nymburk), 3. Veselý - ŠEJLA
(Čakovičky), -Z- (45) 1. Malák - GAVORA (Všeti-
ce), -ZL- (41) 1. Kopecká - ADRIE (JK Posděbra-
dy), -HL- (13) 1. Kopecká - ARAK (JK Poděbrady),
2. Ledecký - SAFÍR (St.Boleslav), 3. Kopecká -
ADRIE (JK Poděbrady).

Heroutice 5.5. -ZM- ml. koně 1. Tesárek -
PIERO (Tesárek), děti 1. Brutovský - CLOVIS-K
(Břežany), -Z- 1. D. Holíková - RITA (Žabovřesky),
-ZL- 1. Šebestová - CEDROS (Český Dvůr).

Velká Polom 5. 5. -ZM- děti (3) 1. Repper -
HAIDY (Eliot Ostrava), koně 1.rokem (11) 1. Šind-
ler - UNITA (Milostovice), -Z- 4l. (8) 1. Ludvík -
SALI (Velká Polom), děti + jun. (13) 1. Kročilová -
GASIE (Velká Polom), ost. (38) 1. Živníčková -
SAIGON (Hradec n.M.), dvouf. sk. 110/120 děti +
jun. (16) 1. Nákelná - ADRIA BROUČEK (Stáj
Nákelný), ost. (39) 1. Ludvík - KAMPA (Velká
Polom), -L- (20) 1. Vala - FINN GRANIT (Spol-

finn), 2. Nákelná - ADRIA BROUČEK (Stáj Nákel-
ný), 3. Novák - PHILADELPHIA (Stáj Novák).

Brno-Soběšice 5.5. drezura -Z3- (8) 1.Matra-
sová - FATIMA (Moravan), -L1- (11) 1. Dvořáčko-
vá - VÁNEK (Vors Ostrava), -L4- (6) 1. Kružíková -
BARNEY (Certa Brno), -L5- (7) 1. Dvořáčková -
ORINOKO (Vors Ostrava), -S1- (6) 1. Honková -
IBRAHIM (Stáj Skarolková), -JU 97- (11) 1.Kruží-
ková -PRINT (Certa Brno), 2. Sedlářová -ROCK N
ROLL (Arco Šumperk), 3. Bojadzisová - JASMÍNA
(Pegas Brno).

Husinec 5.-6.5. -Z- 1. Zícha - SIRIUS (Pravči-
ce), -ZL- 1. Papoušek - ALPINA (Srnín), -ZL- jun.
1. Simandl - APOLLO (Strýčice), -L- 1. Starý -
TROJA (Malonty), 2. Ptáček - POLDORA (Písek),
3. Papoušek - ALPINA (Srnín), -ZL- 1. Papoušek -
ALPINA (Srnín), -L- 1. Papoušek - GOLD (Srnín),
2. Zahrádka - LOVEN (Strakonice), 3. Podešva -
MARION (Bachyně), -S- 1. Papoušek - DILLI, 2.
Papoušek - GEMINNI T (Srnín), 3. Zahrádka -
LOVEN (Strakonice).

Brno 5.-6.5. -Z- (48) 1. Obert - CHARLI PAŠA
(Athos Lipt. Mikuláš), -ZL- (51) 1. Obert - CHARLI
PAŠA (Athos Lipt. Mikuláš), -L- (47) 1. Lamich -
SHARON GROZA, 2. Humplík - MANDY OIL
TEAM (oba Opava Kat.), 3. Pospíšilík - WINNY
(Pravčice), -S- (49) 1. Humplík- MANDY OIL
TEAM (Opava Kat.), 2. Matějka - KAŠMIR
(Wrbna), 3. Hanulay - RITUAL (Blava), jezdecký
poker (10) 1. Fialka - BOLS ALS AGRO (Kloko-
čov), st.obt. do 140 + žolík (28) 1. Hanulay -
OBRAZ (Blava), 2. Hatla - SAHIB KUBIŠTA (Metal
Best), 3. Skřivan - LABE JAMES (Manon Orling), -
L- (23) 1. Skřivan - TAKOBERY CAC (Manon
Orling), 2. Obert ml. - ÚROK (Athos), 3. Jindra -
HERIET ESSENT (Sp.Poříčí), -S- (33) 1. Hanulay
- OBRAZ (Blava), 2. Tuganov - BROKER (SVK),
3. Žíla - LOGIKA (ČJK KV), -ST- (38) 1. Hruška -
ÚSKOK (Opava Kat.), 2. Pecháček - VENEUR
(Pecháček), 3. Jindra - RAMBELLA (Sp.Poříčí), 4.
Skřivan - LABE JAMES (Manon Orling), 5. Matěj-
ka - KAŠMIR (Wrbna).

Praha - Gabrielka 5.- 6. 5. Cena Gabrielky
všestrannost -Z- 1. Machek - PICASSO (JK Dolní
Chabry), skok -ZM- 1. Pecháčková - EROSENKA
(PJK Gabrielka), -Z- 1. Vondráček - AKROPOLIS
(Vondráček), -ZL- přeborová soutěž děti 1. Krajní-
ková V. - AMONA (Accom Praha), -ZL- 1. Jakeš -
FOR (JK Louny), -L- přeborová junioři 1. Krajníko-
vá H. - DEKLINATOR (Accom Praha), -L- 1. Vond-
ráčková - GRANT∞S, 2. Vondráček - Nelson

(Vondráček), 3. Krajníková H. - DEKLINATOR
(Accom Praha).

Stará Role 5.-6.5. CDN -L1- (6) 1. Jirsová -
CORÁDO (Jirsová), -L5- (7) 1. Koblížková - BLA-
CORO K (JK Hlinovská), -JU- sen. (3) 1. Titová -
REJTING (ZP Třeboň), jun. (3) 1. Čmolíková -
MANGIA (St.Role), -YU- (4) 1. 1. Koblížková -
RASPUTIN (JK Hlinovská), -SG- (5) 1. Koblížková
- RASPUTIN (JK Hlinovská), -L6- (6) 1. 1. Koblíž-
ková - BLACORO K (JK Hlinovská), -S1- (7) 1.
Hybnerová - LAREDO (St.Role), 2. Čapková -
ČAR (Čapková), 3. Milecová - CAROLA (Agro
Nebanice), Kür S (7) 1. Čapková - ČAR (Čapko-
vá), IM I (3) 1. Koblížková - RASPUTIN (JK Hlinov-
ská).

Mělník 5.-6.5. Cena firmy ŠEPRA -ZM- děti (3)
1. Masopust - ADÉLA (Dobranov), ml. koně (14) 1.
Špalek - AGUA (Dobranov), dvouf. sk. 100/100
(54) 1. Urbanová - AURA (Urban Praha), dvouf.
sk. 100/110 (48) 1. Pospíšil - SHERON (Židovice),
dvouf. sk. 100/120 (17) 1. Pospíšil - NADINE
(Židovice), -ZM- ml. koně (3) 1. Šidlák - ROZÁRKA
(Mělník), dvouf. sk. 100/100 (12) 1. Melmer -
NERO (Pazderna), dvouf. sk. 100/110 (20) 1. Pal-
ková - SIRIUS (Velvary), dvouf. sk. 110/120 (12)
1. Pauzr - LITAVA (Pauzr - Dubá).

Plzeň 5.-6.5. -Z- pro koně bez -S- a děti a jun.
(49) 1. H.J. Hölzer - LADY „E“ (SRN), dvouf. sk.
110/120 (50) 1. H.J. Hölzer - SAMIREI (SRN),
zrcadlové skákání do 110 (8) V. Kubošová -
KORIDA II (Klatovy Luby), mini-maxi 165cm 1. ex
equo O. Černý - LIBAR, O. Černý - IRAK (Slavia
VŠ Plzeň), Daněk - FERISON (Schneider), komb.
soutěž drez. skok pro 4.-5. l. (18) 1. Daněk -
TALKO (Schneider), dvouf. sk. 120/130 (26) 1.
Opatrná - LIPAN (Hořovice), 2. Starak - MORAVA
(Němčovice), 3. Roubalová - CAPTAIN (JK Rou-
bal), -S- (17) 1. Drahota - JAZA, 2. Opatrná -
LIPAN (oba Hořovice), 3. Roubalová - CAPTAIN
(JK Roubal).

Rudná pod Pradědem 6.5. drezura -Z1- (14)
1. Žilínská - LAGUNA (New Port University), -Z2-
(18) 1. Knopová - VAŽEC (JK Amir), -L2- (7) 1.
Knopová - VAŽEC (JK Amir).

Moravany u Brna 8.5. pony drez. -Z1- (5)
1.Erbeková - BLACK (Mor.jezd.spol.), -Z2- (5) )
1.Erbeková - BLACK (Mor.jezd.spol.), skok -
ZLPA- (5) ) 1.Erbeková - BLACK (Mor.jezd.spol.),
-ZLPB- (5) 1. Bednář - THOR (JS Hobit Doma-
šov).

Slavkov u Brna 12.5. drezura -Z3- (4) 1.Vyma-
zalová - ZANY (JK SKP Kometa Brno), -Z3- koně
do 6let (6) 1.Kolářová - MONTEK (TJ Lucky Drá-
sov), -L1- (7) 1.Kružíková - BARNEY (JK Certa
Brno), -L4- (7) 1.Kružíková - BARNEY (JK Certa
Brno), -L5- (8) 1.Neveselá - LEAK (JK Hipo Jihla-
va), -JU 97- (6) 1.Sedlářová - ROCK A ROLL (JK
Arco Šumperk), -YU 98- (4) 1.Sigismondi - TIME
OUT(JK MZLU Brno).

Chrudim - Vestec 12.5. -Z- styl jezdce (13) 1.
Hejduková - JAMP (Manon Orling), -ZL- (37) 1.
Pejosová - LIBERO SVOBODS. (Krakonoš Trut-
nov), -L- (37) 1. Ciprová - SAMANTA (Pastviny
Pilníkov), 2. Sojka - GALIA (Hippo Topol), 3.

Petrus - GÁBINA (Sloupnice), -S- (19) 1. Vachutka
- RAQUEL (Pegas Bohdaneč), 2. Sojka - GALIA
(Hippo Topol), 3. Málek - DURA (Boháňka).

Olšany 12.5. -ZM- děti (5) 1.Vlčanová -IRVEL
(Equisport Třebíč), -ZM- ml.koně (17) 1.Kuba -
GLINA (Kentaur Prostějov), -Z- (50) 1. Potměšilo-
vá - SIR (JK Andres), post.obt. do 120 + žolík
(41) 1. Štěrba - VENDETA (Morava Vyškov), -L-
(14) 1. Slušný - KŘIŠŤÁL (stáj Mohelníková), -S-
(7) 1. Eim - PORTER (JK Tlumačov).

Praha Trojský ostrov 12.5. dvouf. sk.
100/110 1. Půlpán - GOLDEN BOY (Remark),
stupň. obt. do 120 1. Půlpán - GOLDEN BOY
(Remark), -L- 1. Vondráčková - GRANT∞S (Vond-
ráček - Albertovec), 2. Antonová - BENNY EX II
(Antonová), 3. Daněk - LIBRA 6 (Hoffmeister).
Nedělní program byl pro nedostatek přihlášek zru-
šen.

Liberec 12.5. -ZM- děti (6) 1. Štullerová -
FALCO (Rival Skalice), 4.-5l. (10) 1. Kobrlová -
EMÍR (Sever Liberec), -Z- (50) 1. Macek - PRE-
LÁT (JK Chotouň), -ZL- (40) 1. Bečvář - LUCIANO
(Jablonec), -L- 1. Lasabová - KIKINA (Vaňha), 2.
Kocián - HEKA (Sluneč. Dvůr), 3. Forejtková -
PORTHOS (JK Liberec), reg. přebor jun. 1. Gall -
ROŽE (Jablonec), muži 1. Pelech - SYNDy (Česká
Lípa), ženy 1. Lasabová - KIKINA (Vaňha).

Bělá pod Bezdězem 12.-13.5. -ZM- 4.-5l. (20)
1. Pecháček - SOREL (Pecháček), -Z- jun. (28) 1.
Roučková - LYRA (Moudrý), ost. 1. odd. (35) 1.
Špalek - CHANTAL (Dobranov), 2. odd. (35) 1.
Sloup - PRAIRIE SPIRIT (Lysá n.L.), -ZL- ml. jezd-
ci (7) 1. Abík - ASTER (Václav Kolín), -ZL- 1. odd.
(35) 1. Pecháček - BIBI (Pecháček), 2.odd. (34) 1.
Moudrý - SINDY (Moudrý), -ZL+ZL- obl. přebor
juniorů (28) 1. Techlovský - CRACKEN GENERA-
LI (Epona Kojovice), -L+L- obl. přebor ml.jezdců
(5) 1. Matunová - ORLÍK (Hlaváč), -L- (54) 1. Jan-
dourek - OLZA (St.Boleslav), 2. Vondráčková -
GRANT∞S (Vondráček -Albertovec), 3. Jandourek
- OTEY (St.Boleslav), -S- (53) 1. Pecháček -
VENEUR (Pecháček), 2. Jandourek - MARCO
POLO DUBLET (St.Boleslav), 3. Bardonová -
MORNING STAR STING (Bardonová -Hauzr), -
ST- (17) 1. Pecháček - VENEUR (Pecháček), 2.
Roubalová - CAPTAIN (Roubal Plzeň), 3. Jandou-
rek - MARCO POLO DUBLET (St.Boleslav), 4.
Bardonová - MORNING STAR STING (Bardonová
-Hauzr), 5. Lasabová - ARIKA (Vaňha).

Plzeň - Bory 12.-13.5. Memoriál J. Zíbra v dre-
zuře -Z1- (2) 1. Sušánková - BEATRICE (Plzeň-
Bory), -L2- (9) 1. Marešová - DON GALANT
(Stará Role), -JJ 97- (4) 1. Pelikánová - PAMÍR
(JS Pavlík Pocinovice), -L5- (9) 1. Pelikánová -
PERUN 3 (JS Pavlík Pocinovice), -YU 98- (3) 1.
Hyťhová - VIKING (Plzeň-Bory), -L2- (11) 1. Kob-
lížková - BLACORO K (JK Hlinovská), -JD 97- (3)
1. Půlpánová - DAF ONDRÁŠ (TJ Equus Kinsky),
-St.Georg- (5) 1. Koblížková - RASPUTIN 232
(JK Hlinovská), 2. Ronisová - TIFFANY (Troja
Praha), 3. Jirsová - OHIO (Stáj Jirsová), -L5- (8)
1. Koblížková - BLACORO K (JK Hlinovská), -IM
I- (3) 1. Koblížková - RASPUTIN 232 (JK Hlinov-
ská).

Pardubice 12.-13.5. -ZM- (22) 1. Buriánková -
KAZETA (Hippo Topol), -Z- (51) 1. Kmínek -
ARANA (Hořice), -ZL- (26) 1. Tomášek - DINA (SJ
Kunčice), -ZL- (26) 1. Skřivan - DAISY II (Manon
Orling Team), -L- (20) 1. Machková - RAWELLA
(Wizard Opatovice), 2. Sojka - GALIA (Hippo
Topol), 3. Skřivan - IMAGE ORLING (Manon
Orling), -S- (12) 1. Doležal R. - WANESSA
(manon - Orling), 2. Šoupal - ALOIS (1. ŠPZ Par-
dubice), 3. Skřivan - LABE JAMES CAC LEASING
(Manon - Orling).

Hradec nad Moravicí 12.-13.5. -ZM- koně 1.
rokem (22) 1. Bajnar - MGT HILTON (Baník), -Z-
koně 1. rokem (22) 1. Biolková - NIWARA (Troja-
novice), děti + jun. (20) 1. Milián - KORVETA
(Equicentrum), sen. (37) 1. Holý - CURAGE
(Albertovec), -ZL- děti + jun. (19) 1. Tomková -
LOZÁN (Baník), sen. (54) 1. Masár - LORIENT
(Epona Jistebník), -L- (27) 1. Kubrický - GIJOM
FIDES AGRO (Amigo Sedlnice), 2. Gladišová -
JERMETIEU (Gladiš), 3. Fialka - ALOUBE A (Klo-
kočov), -Z- děti + jun. (8) 1. Kuželková - POWAHA
(Bukanýr), sen. (31) 1. Arabaszová - STORY
(Baník), -ZL- děti + jun. (13) 1. Gračková - LIKON
(Frenštát), sen. (37) 1. Smékal - CAPITANO
(Moravan Brno), -L- (45) 1. Lamich - CIKÁDA A
(Opava Kat.), 2. Hrůzek - AQUINO A (Rias F-M),
3. Zwinger - TUDOR JOKOBAU (Opava Kat.), -S-
(26) 1. Kubrický - AUTONOM FIDES AGRO
(Amigo Sedlnice), 2. Švihorová - MAX DESTILA
(Epona Jistebník), 3. Višinková - CHARLIE (Buka-
nýr Kuželka).

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

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


