
Ještě hodně práce
čeká české drezurní naděje. K soutěži mladých

jezdců nastoupilo pět dvojic. Polce R. Stepniewske
(JOHNIE WALKER) dělali společnost F. Sigismon-
di (EXCALIBUR), M. Škardová (PEREBOR),
R. Carva (ARIE) a L. Půlpánová (ONDRÁŠ DAF).
Polská jezdkyně byla od první soutěže výrazně nej-
lepší. Po třech vítězstvích zvítězila s výrazným
náskokem i v celkovém hodnocení. Z našich jezdců
ji asistoval pouze F. Sigismondi, který však vzdal
nedělní třetí kolo a z celkového hodnocení vypadl.
I když nikdy nepátráme po bulvárních zprávách,
zarazila nás kuloárně vyslechnutá a bohužel
i potvrzená skutečnost, že na zmatení F. Sigismon-
diho ve volné jízdě měl hlavní vliv bouřlivý průběh
předchozího večera, což je u mladého jezdce
a ještě k tomu při soutěži jisté důležitosti poněkud
překvapivé. Celkově se tak tedy uvolnila cesta na
druhou příčku M. Škardové před R. Carvou a
L. Půlpánovou.

I když byl manažer komise Z. Beneš (ještě do
soboty) ze soutěže mladých jezdců velmi dobře
naladěn a jako pozitivní signál vnímá především
věk jezdců (Škardová a Carva 16 let, Půlpánová
14 let), čeká tyto jezdce ještě pořádný kus drezurní
cesty. Je otázkou, zda ji v juniorském věku stihnou
urazit. Určitou výkonnostní stagnací prochází i za
poslední roky náš nejnadějnější jezdec F. Sigis-
mondi a jeho výkony na EXCALIBUR byly poněkud
nepřesvědčivé, navíc korunované nedělním fias-
kem.

V každém případě, vzhledem k jejich počtu, je
nutno všechny mladé naděje české drezury hýčkat
a doufejme, že alespoň z některých vyrostou sku-
tečně kvalitní nástupci současných dospělých dre-
zúristů.

AMADEUS nejlepší
Ti čeští se, jak j iž bylo

řečeno, soustředili do soutě-
že Malé rundy. Šestici (resp
pětici - H. Jeřábková se
dvěma koňmi) našich konku-
rovala především loňská
vítězka V. Beuerlein na AMA-
DEUS M z Rakouska. Dále
pak její kolega K. Kuprian
(ENTERTAINER 2), dva
zástupci z Polska Z. Skow-
rovska (BARYSHNIKOV)
a M. Morsztyn (RABAN)
a jediný německý jezdec na
CDI M. J. Schlederer (CHAB-
LIS D’AMOUR).

Mezi našimi jezdci se po
jarních kláních očekával
v prvé řadě předmistrovský
souboj našich nejlepších dre-
zuristek. Zvláště pak tří favo-
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Nejlepší ve třech soutěžích Malé rundy byla V. Beuerlein na
AMADEUS před  K. Chelbergovou - POZOR

CHIO
AachenČeská drezurní společnost má za sebou první

domácí vrchol. Již po třetí jím bylo ve dnech 15.-17.
června v Brně pořádané CDI**.

Pořadatelé z JK Panská Lícha očekávali účast
20 jezdců z pěti zemí (včetně ČR). Ani letos se
však závody neobešly bez škrtů na poslední chvíli.
Nedorazil slovenský R. Kohút a omluvy přivezly
i další zahraniční ekipy. Do Brna nakonec přijelo ze
zahraničí celkově deset koní s osmi jezdci z Polska
(5), Maďarska (2), Rakouska (2) a SRN (1). Změřit
síly s nimi dorazilo deset českých koní. Marně se
bohužel diváci těšili na A. Henriksen a KAMIRA,
kteří se omluvili pro onemocnění koně. Startovní
listiny tak nebyly nijak rozsáhlé.

Nejpočetnější byla skupina Malé rundy (SG, IM
I, Kür IM I), která je doménou většiny našich jezdců
a startovalo v ní 11 dvojic. Soutěž mladých jezdců
(YU, YD, YJ - 98) měla celkově pět dvojic za účasti
čtyř Čechů a Velká runda (IM II, 2x GP) pouze
čtyři. Ta již byla plně zahraniční (2x POL, 2x HUN).
Jediná domácí účastnice soutěží této obtížnosti
V. Kadlecová se omluvila a odcestovala na závody
do Polska. Po prvním dní se navíc z této skupiny
odhlásila jedna polská dvojice a pořadatelé byli
v podstatě rádi, že nemuseli Velkou rundu na
poslední chvíli zrušit, tak jako v loňském roce.

Areál Panská Lícha je již příznivcům drezůry
dostatečně znám a nabízí účastníků dostatek
pohodlí, který zpříjemňují pozorní pořadatelé.

Tradičně nejožehavější otázku rozhodování
vyřešili organizátoři CDI i díky svým kontaktům
v zahraničí a posuzovat výkony přijeli do Brna
W. Pruchniewicz z Polska, B. Mandi z Maďarska,
W. van Westerrode z Holandska a V. Mandl
z Rakouska. České rozhodčí zastupovali J. Domi-
nová a E. Nesňalová, která byla i hlavní rozhodčí.

Po šampionátech a OH je pravděpodobně nejzná-
mějším a také nejprestižnějším konkúrem světa CHIO
v Cáchách. Cáchy se vždy v červnu stávají Mekkou
všech jezdců a tradiční poslední šampionátovou či
předolympijskou zkouškou. Stejně tomu tak bylo
i letos. Česká republika byla tentokrát alespoň díky na
našich kolbištích známým koním u toho a tak pro nás
byly letošní CHIO Aachen dvojnásob zajímavé.

V Cáchách se skáče již od úterý. Všechny soutěže
jsou kvalitní a těžké což dokládá 12. června 1. kvalifi-
kace na Velkou cenu GP Aachen s celkovou dotací
55 tisíc DM. V soutěži do 150cm na čas zahájila větši-
na jezdců se svými jedničkami. R. Tebbel startoval
v sedle KRIS KENTAUR a po výsledku 4 tr. body na
zdi se musel spokojit s 22. místem. Zvítězil H. Simon
na E.T. FRH, který se po dvou letech opět dostal do
velmi dobré formy. KRIS KENTAUR startoval
v Cáchách s další čerstvou soutěží v nohách, když
s ním byl R. Tebbel v pátek 8. června va závodecdh
v německém Istenbergu při jediném startu v těžké
soutěži druhý (0 tr. b.). Zdálo se tedy, že forma
KRISE je velmi dobrá a ke druhému startu nastupova-
li jak R. Tebbel tak majitel B. Starnovský ve velmi
dobré pohodě. Tou byla čtvrteční druhá kvalifikace na
Velkou cenu. K překvapení všech KRIS KENTAUR
skákající ve velmi dobré pohodě bez chyb, na devá-
tém skoku (oxer nad 4m vodním příkopem) dvakrát
odmítl skočit a byl ze soutěže vyloučen. Vítězství pat-
řilo tentokrát L. Niebergovi na FIGHTING ALPHA.

Senzační COLUMBIE
Náplastí na toto bezesporu zklamání byl však

výkon dalšího želízka v ohni, ze stáje Bost, klisny
COLUMBIA EQUISTRO. S tou se R. Tebbel  zúčast-
nil skupiny soutěží pro 7 a 8 leté koně a v první kvalifi-
kace (150 na čas) na finále ve středu 13. června
skončila s nulou na vynikajícím šestém místě. Ve
vrcholné formě pokračovala COLUMBIA i v druhé
kvalifikaci ve čtvrtek 14. června, kdy skončila opět
s nulou na 4. místě. Obě tyto kvalifikace vyhrál M.
Ehning na NOBLE SAVAGE.

Do finále tak postoupila COLUMBIA mezi nejlepšími
a své kvality potvrdila i nakonec v pátek 15. června, kdy
zvítězila mezi 22 nejlepšími po rozeskakování deseti
dvojic o 6 setin vteřiny před M. Merschformannem na
LANCELOTT 5 a Ch. Ahlmannem na SAMBO 15.

Poprvé Belgie
Pátek však patřil především Poháru národů.

Národní týmy nastoupily ve svých nejlepších sesta-
vách a soutěž se tak stala v podstatě generálkou na
nadcházející ME v holandském Arnhemu (27.6.-1.7.).
Po prvém kole se do čela dostala poněkud nečekaně
Belgie především však s neuvěřitelným výsledkem
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VC Litomyšle
Velká cena Litomyšle se již zabydlela v našem

sportovním kalendáři a hlavní pořadatelé, pravdě-
podobně v podstatě všichni členové velké rodiny
Skřivanových, pracují systematicky na její dobré
pověsti. Kolbiště za Primátorskou hrází je stále
krásnější a i letos došlo k dalším zlepšením. Od
prvního ročníku je pro organizátory na prvém místě
péče nejen o účastníky, ale i o diváky. Těm je
vedle kulinářského zázemí (o to letošní se starali
učňové z SOUz z Poličky, kde mají také koně)
předkládán i kvalitní program a tak není divu, že se
lidé z Litomyšle naučili na závody chodit. Při letoš-
ním ročníku celý společenský program vyvrcholil
v sobotu 16. června večer, kdy patřilo kolbiště
hudebnímu vystoupení skupiny Žalman a spol.
a tak bylo za Primátorskou hrází skutečně nabito.

Ten den se diváci pravděpodobně nejvíce bavili
nejen při skokovém Derby, kdy byl kurs parkuru
veden mimo kolbiště přes pevné military skoky, ale
také při jízdě masek, kdy většina špičkových jezd-
ců prokázala notnou dávku smyslu pro humor.

Neděle pak standardně vyvrcholila Velkou
cenou, která se skládá ze soutěže -ST- a finále do
150 cm. K soutěži nastoupilo 18 dvojic. Jak je
obtížné skloubit roli organizátora a závodníka si
tentokrát ověřil J. Skřivan, který jako jediný vypadl
z prvého kola na QAUANE ORLING a navíc dostal
jeho LABE JAMES na opracovišti koliku.

V -ST- viděli diváci tři nuly v podání P. Vachutky
(RAQUEL) z Pegas Bohdaneč, R. Drahoty (JAZA)
z Hořovic a V. Tretery (LUSSI) ze stáje Tretera
Loukovice. Ve hře o prvenství však byli i opavský
J. Hruška (CALETTA TQM) s pouhým 0,25 bodem
a čtyřkaři M. Šoupal (GRANNA ARGENTINA)
z Pardubic a P. Švec s BAVIEROU (Equitop).

K finále do 150cm, které bylo složeno z osmi
překážek se dvěma dvojskoky z nichž dvě dosaho-
valy maximální výšky, nastupovali jezdci v obráce-
ném pořadí výsledkové listiny -ST-. Ve formě zasti-
hla soutěž M. Šoupala. Ten překonal kurs bez-
chybně nejprve v sedle ALOISE (foto dole), který
měl ovšem z prvého kola 9,25 bodu, ale potom
i s GRANNOU ARGENTINOU, která tak docílila
součtu 4 bodů. Bezchybný výsledek se pak dlouho
nikomu nezdařil až přišli na řadu ti nejlepší z -ST-.
Nejprve se o součet 0 tr. bodů postaral vítěz
z Poděbrad V. Tretera na LUSSI a hned po něm
zajistil rozeskakování R. Drahota na JAZA. Závěr
patřil P. Vachutkovi na RAQUEL, ale tato dvojice
udělala chybu.

V rozeskakování zahajovala LUSSI a při V. Tre-
terovi tentokrát stálo všechno štěstí, když po něko-
lika klepnutích zůstalo vše v hácích. R. Drahota
a JAZA po chybě v rozeskakování vzdal a tak se

CSI Weiden
Letošního ročníku, kdysi českými jezdci výrazně

preferovaných závodů v německém Weidenu, se
ve dnech 22.-24. června zůčastnila trojice jezdců.
Ze skokových to byl pouze O. Nágr s pětiletým
ACROS (Mar. Lázně) a v drezúrních soutěžích
startovaly A. Henriksen na KAMÍR a K. Chelbergo-
vá na POZOR (obě TJ Žižka Praha). Aby byla naše
informace kompletní, ČR reprezentovala i V. Krau-
sová z Karlových Varů v dětských soutěžích pony
na SUGAR BOY. Ta byla velmi úspěšná a v pod-
statě vyhrála téměř vše. Mezi třiceti pony byl 9l.
hřebec plemene New Forst ve stylové soutěži hod-
nocen jako jednou první a jednou druhý. V hlavní
nedělní dvoukolové soutěži absolvoval všechno
bez chyb, včetně rozeskakování, a získal i úplné
vítězství soutěže pony.

O. Nágr se s ACROS účastnil kvalifikace pro
Bundesšampionát pětiletých. Ta měla na programu
dvě soutěže na styl do 120 a 130 cm. Pátečních
120 absolvovala naše dvojice bez chyb a skončila
jako druhá a v sobotu jedno shození znamenalo
pro O. Nágra a ACROS 5. místo.

Českou drezuru  přijela z Prahy reprezentovat
K. Chelbergová na POZOR  a ze svého treninkové-
ho pobytu v Essenu dorazila do Weidenu A. Hen-
riksen s KAMIR. Obě jezdkyně zde čekala komplet-
ní bavorská konkurence, protože pořadatelé získali
pro sponzorství  hlavní  soutěže firmu Toyota a v
jejím nedělním Toyota Cup bylo hlavní cenou auto. 

I když se naše jezdkyně hlavní soutěže nezú-
častnily, svedly v pátek a v sobotu s bavorskou eli-
tou rovnocenný souboj. V zahajovacím SG se v
pátek umístil POZOR s 66,25% na velmi pěkném
11. místě (první nedekorované). KAMIR byl patnác-
tý. Celkově startovalo 33 dvojic.

Sobota měla na programu německou těžkou
úlohu -S6-, která je svoji obtížností mezi úlohou SG
a IM I. Zde dosáhla K. Chelbergová na POZOR
61,8 % bodů a skončila mezi 28 dvojicemi na 14.
místě. KAMIR byl opět o několik bodů hůře hodno-
cen a A. Henriksen se umístila na 16. pozici. 

CDI** Brno
ritek K. Chelbergová (POZOR), Š. Charvátová
(DREAM DANCER) a Š. Koblížková (RASPUTIN),
které se takto vzájemně utkaly poprvé.

Od prvého kola bylo zřejmé, že si V. Beuerlein
přijela i tentokrát do Brna pro vítězství. Její drezurní
předvedení bylo zřetelně nejlepší s kompaktním
kmihem a bez zásadních chyb v taktu, i když se ani
ona nevyhnula drobným chybám ve cvicích.

Z našich si nejlépe vedla K. Chelbergová. Dvoji-
ce působila vyzrále a rutinovaně, i když její nedělní
Kür nedopadl nejlépe. Domácí Š. Charvátová
a DREAM DANCER odvedla standardní výkony.
Slabinou dvojice je cvalová práce, i když se
DREAM DANCER nedopouští zásadních chyb ve
cvicích. Š. Koblížková dopadla v hodnocení nejhů-
ře, i když si myslím, že zvláště někteří rozhodčí byli
k výkonu dvojice výrazněji přísnější. RASPUTIN
má v sobě jiskru i drezurní figurantnost. Nejnároč-
nější cviky (především piruety) provádí velmi dobře.
Dvojice se sice nevyhnula chybám a Š. Koblížko-
vou čeká ještě mnoho práce, ale v každém případě
je RASPUTIN na naší scéně nejnadějnějším
koněm a tohoto zkušeného drezurního matadora
v ČR čeká slibná budoucnost.

Naše jezdkyně se mezi zahraničními hosty
v tomto pořadí umístily v prvých dvou soutěžích na
2., 3. a 8. místě a 2., 5. a 8. místě. Ve volné jízdě
byla nejlepší Š. Charvátová na 2. místě, když roz-
hodčí velkoryse přehlédli důvod k diskvalifikaci
(o stupeň obtížnější cvik v Kür) před K. Chelbergo-
vou (4.) a Š. Koblížkovou (5.).

V celkovém pořadí pak za výrazně nejlepší V.
Beuerlein na AMADEUS M skončila K. Chelbergová
před Š. Charvátovou, zahraniční dvojicí Z. Skowrov-
skou a K. Kuprianem a Š. Koblížkovou. H. Jeřábko-
vá obsadila 7. a 8. místo a uzavřela tak výsledkovou
listinu jezdců, kteří dokončili všechna tři kola.

Na snímku při CSI Weiden vítězná Veronika
Krausová v sedle SUGAR BOY spolu se svým
trenérem a dědečkem F. Třešňákem a členkami
týmu D. Donthovou a B. Danielovou

Opět Lawin
CDI v Brně stejně jako vloni posloužilo i jako

studijní pohled při školení drezurních rozhodčích
s polským odborníkem J. Lawinem. Jeho názorům
na drezurní předvedení přijelo do Brna naslouchat
deset rozhodčích a stejně jako vloni byla společná
práce všemi dobře hodnocena. Rozhodně by tato
práce pod vedením zahraničního odborníka mohla
být inspirací i pro naši domácí práci. Rozbory dre-
zurních výkonů by měly být předmětem pravidel-
ných diskuzí mezi jezdci, trenéry i rozhodčími
a mohly by vést k vyjasnění úhlů pohledů na dre-
zurní předvedení. V každém případě by mohly
poskytnout jezdcům a trenérům, ale i rozhodčím,
výrazněji lepší vodítko k další práci než jenom pro-
stý výsledkový součet.

Dallos jako trenér
Velká runda zahájila se čtyřmi dvojicemi, ale již

v sobotu pokračovala jen se třemi, když ze soutěže

Š. Charvátová - DREAM DANCER

odstoupila vítězka prvého kola Z. Skowrovska
z Polska. Zde již nebyl průběh tak jednoznačný
a v úloze GP byl nejlepší maďarský G. Komjáthy
na JEGYES, ovšem ve druhém nedělním GP Polka
R. Stepniewska (LEO). V celkových součtech si
vítězství zajistil G. Komjáthy před R. Stepniewskou
a Zsofií Dallos.

Podtrženo a sečteno byly drezúrní CDI v Brně
příjemnými závody v příjemném prostředí s příjem-
nými pořadateli a slušnými výkony. Na světovost si
však musíme v ČR stále ještě počkat. Tu letošní
v Brně zajistil alespoň G. Dallos, který jako trenér
doprovázel dceru Zsofii. C. Neumann

dvojice z Loukovic mohla v krátké době radovat
z druhého zásadního vítězství v sezóně 2001.
Vedle těchto nejlepších výsledků však diváci viděli
i dobré výkony s jednou chybou v závěrečném par-
kuru v podání dvojic S. Hošák (RADEGAST),
R. Drahota (ARAGON A), K. Lamich (CREDIT) či
J. Jindra (RAMBELLA DESCOR). MČR 2001 je na
dohled a snaha o co nejlepší  formu vrcholí.

V. Tretera - LUSSI



V neděli čekal na jezdce náročný parkur s pro-
blematickým kursem, který byl příčinou omylu cel-
kově sedmi jezdců a bohužel i do té doby čistě
jedoucího T. Bartáka. I přes tento neúspěch však
T. Barták prokázal, že se v mezinárodní konkuren-
ci neztratí.

Mohutná česká reprezentace v soutěži dvoj-
spřeží přijela do Rakouska také především za kva-
lifikací na MS. Za ČR startoval J. Kohout, L. Jirga-
la, A. Soukup, J. Nesvačil sen. a J. Nesvačil jun.
Celkově se na startu sešlo 33 párů ze šesti států.

Po drezuře, která se jela na rozbahněném
obdélníku se umístili Jirgala na 9., Nesvačil jun.
13., Kohout 16., Soukup 20. a Nesvačil sen. na 28.
místě. Zvítězil Rakušan Weber.

V sobotním maratonu potvrdili naši dobrou
pověst terénních specialistů a J. Nesvačil sen.
obsadil 2. a L. Jirgala 5. místo. Další naši jezdci se
umístili na 14. (Nesvačil jun.), 17. (Soukup) a 26.
(Kohout) místě. Zvítězil Keller ze Švýcarska.

V nedělním parkuru postoupilo devět jezdců do
rozjíždky. Byl mezi nimi i J. Nesvačil jun., který
nakonec obsadil pěkné 5. místo. Bez shození zaje-
li i J. Kohout a A. Soukup, ale z rozjíždky je vyřadi-
la penalizace 2,5 bodu za čas, což stačilo na 12.
a 13. místo. L. Jirgala byl devatenáctý aj. Nesvačil
sen. skončil na 26. pozici. Nejlepším v parkuru byl
Francouz Jung.

Celkově skončili nejlépe
L. Jirgala na 6. a J. Nesvačil
ml. na 7. místě. A. Soukup
byl po závěrečných součtech
13., J. Nesvačil st. 20 a
J. Kohout 23.

Přestože závody CAI-A
v Altenfeldenu byly zařazeny
do plánu reprezentačních
výjezdů i pro naše čtyřspřeží,
neprojevila naše čtyřspřeží
o start v Rakousku zájem. Na
startu této soutěže bylo jen
pět spřežení a celkově zvítě-
zil Weinmayer před Dange-
lem a Knellem (všichni SRN).

Umístění našich jezdců
dvojspřeží v náročné soutěži
jakou CAI-A Altenfelden be-
zesporu je, je dobrým přísli-
bem před letošním světovým
šampionátem. -kun-

ZPRÁVYZE ZAHRANIČÍ

(Dokončení ze str. 1)
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Ve dnech 6.-10. června se zúčastnila česká
spřežení CAI-A v rakouském Altenfeldenu. Vzhle-
dem k drastické redukci letošních soutěží kvůli
nákazové situaci v Evropě byly závody v Altenfel-
denu pro většinu účastníků kvalifikací pro MS ve
dvojspřeží. To se letos koná ve dnech 15.-19.
srpna v německém Riesenbecku.

Pořadatelé investovali do celého areálu v Alten-
feldenu téměř 2 miliony ATS a tak jezdce i diváky
čekala řada zlepšení (nové překážky maratonu,
umělé osvětlení kolbiště i opracoviště a výrazně
lepší zázemí pro diváky).

Na startu mezinárodních i národních soutěží
dvojspřeží a jednospřeží se sešlo celkově 82 spře-
žení. Organizační výbor tak měl možnost prokázat
své kvality. Co však ovlivnit nedokázal bylo počasí.

Déšť provázel účastníky během celých závodů
a hluboká půda a bahno poznamenávaly výkony
jezdců a koní v každé zkoušce.

V soutěži CAI-A jednospřeží startovalo 16
účastníků ze šesti zemí. Za ČR nastoupil T. Barták
mladší, pro něhož byl start v Altenfeldenu druhým
zahraničním startem. O to větší byl jeho úspěch,
když v drezúře obsadil krásné 4. místo. V drezuře
zvítězila Finka A. Mikkonen.

V náročném maratonu jel T. Barták více na jis-
totu a obsadil 10. příčku, když zvítězil domácí
J. Leitner.

Šampionátová
generálka

Generálkou na národní šampionát se ve
dnech 23.-24. června stalo oblastní mistrovství
východních Čech v Hradci Králové. V jedné
z jezdecky tradičně nejsilnějších oblastí se dalo
očekávat velmi kvalitní sportovní klání. Potvrdil
to průběh většiny soutěží. Mnoho z nich, i těch
dvoukolových, mělo rozeskakování a tak mohli
být diváci spokojeni. Bohužel to v Hradci i orga-
nizačně zaskřípalo, když pořadatelé vypsali
komplikovaný rozpis, který sdružoval výkony
v jednotlivých soutěžích do mnoha vyhodnoce-
ní. Vedle samostatných soutěží (se startovným)
mohli jezdci soutěžit ve dvoukolových soutě-
žích o oblastní tituly (bez startovného). Jedna
byla navíc i Cenou města Hradce Králové (star-
tovné). A právě zde došlo k několika nedorozu-
měním, když si jezdci mysleli, že jsou hlášeni
do této soutěže, ale pořadatel je tak neregistro-
val. V konečném efektu to znamenalo řadu
oprav vyhlašovaných výsledků, nespokojenosti
a diskuzí. Doufejme, že si z toho všichni vez-
mou ponaučení do budoucna. Na jedné straně
je třeba pečlivě číst rozpis závodů a na druhé
straně jej zbytečně nekomplikovat sdruženými
soutěžemi.

Mistry východních Čech se stali V. Ciprová

CHIO Aachen
0 tr. bodů. Bez chyb absolvovala trojice P. Le Jeune
(NABAB DE REVE), M. van Dijck (VERELST GO-
LIATH) a L. Philippaerts (PARCO) a škrtal se J. Lan-
sink (CARIDOR Z) s 8 body.

O skutečně Superpoháru vypovídá fakt, že do dru-
hého kola postupovaly pouze celky se součtem 8 tr.
bodů. K postupu tak nestačilo ani 12 tr. bodů Brazílie
či 13 bodů Švýcarska (obě družstva pouze ve třech)
a vypadlo i Irsko a Francie.

Ve druhém kole i na podruhé dva belgičtí jezdci
(M. van Dijck, J. Lansink) předvedli nulu a tak L. Phi-
lippaerts již nemusel startovat. Belgie se tak se 4.
body poprvé v historii stala vítězem cášského Poháru
národů. O druhé místo svedli bitvu celky Německa,
Itálie a Holandska. Druhé skončilo Německo (12),
které porazilo třetí Itálii (12) jen díky rozdílu o pouhých
1,3 vteřiny lepšímu součtu časů ve druhém kole.
Holandsko bylo čtvrté také jen časem a od druhého
místa jej dělily necelé 4 vteřiny.

Páté USA mělo 24 bodů a šestá Anglie 32 bodů.
Konec dobrý

KRIS KENTAUR však ještě neměl po čtvrtečním
neúspěchu dobojováno a v sobotu 16. června jej
čekala soutěž Ericsson Round, kde po jedné chybě
a penalizaci za čas skončil na 23. místě (zvítězil
M. Beerbaum na LEENA) a své působení v Cáchách
zakončil v neděli 17. června. V honební poslední šanci
skončil opět po jedné chybě na 24. místě, když si
vítězství odvezl M. Whitaker na FIRST SAMUEL.

Jezdci koní stáje Bost R. Tebbelovi však připravily
letošní Cáchy skutečně slavnostní chvíli. Po napína-
vém průběhu hlavní soutěže Grand Prix Aachen skon-
čil po dvou rozeskakováních na skvělém druhém
místě v sedle RADIÁTOR, když jej dokázal porazit jen
olympijský vítěz ze Sydney J. Dubbeldam na DE
SJIEM. Třetí příčku získala Američanka B. Madden na
INNOCENCE.

Nadine versus Ulla
Drezurní soutěže byly zcela v režii domácích jezd-

ců. V posledním roce ovládlo Německo zcela drezurní
scénu světa a v Cáchách tomu nebylo jinak. Ve čtvr-
tečním GP týmů zvítězilo Německo ve složení I. Werth
(ANTONY), N. Capellmann (FARBENFROH),
H. Kemmer (ALBANO 7) a U. Salzgeber (RUSTY)
nad svým jediným rivalem Holandskem o celých 368
bodů. Spokojení byli třetí Španělé před Dány a Brity.

Ve dvou nejtěžších soutěžích Uniroyal Prix (GP
Speciál) a Grand Prix Dressage of Aachen (PG Kür)
sledovali diváci souboj dvou německých konkurentek
N. Capellmann a U. Salzgeber. Zatímco první skončila
triumfem N. Capellmann (FARBENFROH), vyvrchole-
ní drezurního turnaje si nenechala ujít současná svě-
tová jednička U. Salzgeber (RUSTY 47). Třetí místo
patřilo vždy H. Kemmer na ALBANO 7.

Spokojení Maďaři
Tradiční součástí CHIO Aachen jsou i soutěže čtyř-

spřeží. Jako vždy i letos se zde sešla světová elita
a k soutěži nastoupilo 23 čtyřek a sedm kompletních
týmů.

Soutěž se od prvého dne vyvíjela dobře pro Holan-
ďana Y. Chardona, i když ne zcela jednoznačně.
V drezúrní zkoušce sice zvítězil, ale v prví čtveřici
nebyly rozdíly přliš velké. Naději na konečné vítězství
tak stále měly dost velkou i jeho pronásledovatelé M.
Freund (SRN), T. Eriksson (SWE) a J. Bozsik (HUN).

V terénní zkoušce byli tito jezdci opět nejlepší,
ovšem v pořadí T. Eriksson, J. Bozsik, M. Freund
a před Chardona se ještě těsně vešel T. Monhemius
(NED). V součtu tak na jeden den předstihl Y. Char-
dona T. Eriksson.

Ten však v závěrečném parkuru utržil 10,5 bodu
a musel se spokojit s druhou příčkou. Y. Chardon za
1,5 bodu opět stanul v čele celkového účtování.
Radovali se Maďaři, protože J. Bozsik zvítězil v parku-
ru s jediným čistým výsledkem a nakonec obsadil třetí
pozici. M. Freund skončil čtvrtý.

Podrobnosti najdete
jako vždy na internetové adr.: chioaachen.de

CAI - A Altenfelden

Nejlepší z našich jezdců v soutěži dvojspřeží byl L. Jirgala -herf-

(L+S, celkem 10 dvojic) a M. Málek (S+S, 12
dvojic). V. Ciprová v sedle VERONIKY z JS
Pastviny Pilníkov se o titul utkala v rozeskako-
vání nejen sama se sebou (SAMANTHA), ale
i s M. Kubištovou (TARA). Zajímavostí bylo, že
obě jezdkyně jsou zároveň chovatelky a starto-
valy na koních ze svých chovů. V. Ciprová zví-
tězila v sedle VERONIKY před M. Kubištovou.

Soutěžilo se i v drezuře a mezi 12 jezdci byl
ve dvoukolové -L- drezuře nejlepší a titul získal
J. Buben na koni BORN (Stáj Buben).

M. Málek (COURAGE) se o východočeský
titul rozeskakoval s M. Šoupalem hned na dvou
koních (ALOIS a ČARAS). Všechna tři rozeska-
kování byla bezchybná a M. Málek zvítězil díky
času. Smutný byl J. Skřivan (MISS ORLING),
kterému rozeskakování uniklo o 0,25 tr. bodu.

V tolik diskutované Ceně města Hradce Krá-
lové bylo nakonec hodnoceno jen pět dvojic
a vítězství si odnesl L. Sojka na GALII (Hippo
Topol).

Rozeskakování viděli diváci i v závěrečném
-ST-, kde se o prvenství utkali R. Drahota
(JAZA) ze stáje Hořovice s R. Chelbergem
(LEONIQUE) ze Žižky Praha. R. Drahota byl
bezchybný a R. Chelberg rozeskakování po
chybě vzdal. Spokojeni byli i jezdci s jednou
chybou na dalších místech L. Sojka s GALIÍ,
P. Doležal s ROCK’A’ROLL a hlavně pak mladá
jezdkyně V. Macánová na LISETTE z Tecton
Most. -bar-



Mistrovské tituly si ze Všemil odnesli v mužích
(S+S) M. Matějka na EFKUSWEG (Wrbna) a mezi
ženami (L+S) I. Zatloukalová - AROT (Tatran Ústí
n.L.).

Prvenství ze soutěží -S- si odnesli nejprve
R. Chelberg na FRESKA (Žižka Praha) a potom
A. Opatrný na SILVIO (Hořovice). Této dvojici pat-
řilo i třetí -S-.

Prvým vrcholem závodů byla soutěž -ST-, ve
které startovalo 25 dvojic. V rozeskakování šesti
dvojic byl nejlepší A. Opatrný na PANTA RHEI,
před P. Doležalem na BEACH GIRL (Doležal) a
CURIER CARILEX (Všemily). Tato trojice dokázala
překonat i rozeskakování bez chyb.

Závěr závodů patřil kla-
sickému -T- parkuru, který
je v naší zemi vždy poně-
kud sváteční soutěží. Mezi
16 dvojicemi si nejlépe
vedli R. Chelberg na
AKTIV (Žižka), J. Hatla na
SAHIB KUBIŠTA (Měník)
a A. Opatrný s ABC
ANDOLPH WEPOL
(Hořovice). Tato trojice si
bezchybnými výkony
zasloužila rozeskakování
a zde si suverénně bez-
chybným výkonem pro
vítězství dojel R. Chel-
berg. Druhý skončil
J. Hatla s 2 body za čas
a třetí příčka patřila A.
Opatrnému se sice nejlep-
ším časem, ale 4 tr. body.

Se 4 body dokončily soutěž dvojice: A. Opatrný -
PANTA RHEI, T. Navrátil - QUENTA (Bost), R. Chel-
berg - FRESKA, P. Doležal - ROCK’A’ROLL (Vacek
Páterov) a opět R. Chelberg - LE CORDIAL S.

ZAJÍMAVOSTI TERMÍNY
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Všemily mistrovsky
Oblastní přebor severních Čech organizovala

společnost Raul s.r.o., která provozuje jezdecký
areál ve Všemilech. Ve dnech 16.-17. června se
zde konala slavnostní premiéra další části areálu,
a tím je otevřené kolbiště. V překrásném prostředí
Českého Švýcarska zde soutěžili nejen nejlepší
jezdci severních Čech, ale s nimi i další jezdci pře-
devším ze středních Čech a Prahy. Aktivitu společ-
nosti Raul i na druhé straně naší hranice dokumen-
tovala i přítomnost německého jezdce Philipa
Schöbera se třemi koňmi, který se zúčastnil soutě-
ží do 130 cm.

Překrásné prostředí Českého Švýcarska rámuje kolbiště ve Všemilech

Žíla do Bostu
Po třech halových závodech na Jemčině se

jezdci vydali k jihočeské Nežárce v sobotu 23.
června k soutěžím na otevřeném kolbišti. Na pro-
gramu byly soutěže od -L- do -ST- a závěr patřil
skoku mohutnosti. Startovnímu poli vévodili jezdci
z Hořovic K. Papoušek a A. Opatrný. K. Papoušek
byl první i druhý v -ST- (ROCKET 71 a CARDINAL)
před A. Opatrným na 3. místě (ČOKOLÁDA). Sou-
těž mohutnosti zase získal A. Opatrný s ČOKO-
LÁDOU, kteří překonali výšku 180 cm před
K. Papouškem na ALF HRADIŠTĚ.

V předcházejících soutěžích se dokázali prosadit
i další jezdci. V zahajovacím -L- zvítězila K. Hanu-
šová na nestárnoucím KAMAZOVI (Lučkovice) a v
-S- byl nejlepší Z. Žíla v sedle GENETY. Toto vítěz-
ství bylo Žílovým rozloučením s Českým jezdeckým
klubem Karlovy Vary a při soutěžích v Chlaponicích
(30.6.-1.7.) jej diváci uvidí již v barvách stáje Bost,
kde se Z. Žíla dohodl na trvalém angažmá.

Další závody chystají pořadatelé v Jemčině na
7. července (-Z- až -L-) a zájemci o účast mohou
získat podrobné informace na tel.: 0333/723 114.

Cena Klatov
Po víkendu 23.-24. června se na listinu vítězů

Ceny Klatov zařadilo již 42. jméno. Ve dvoukolové
soutěži S + ST byly mezi jedenácti účastníky dvě
bezchybné dvojice. A. Opatrný (JESSICA) a
K. Papoušek (CARDINAL), oba ze stáje Opatrný
v Hořovicích. Diváci na kolbišti V ráji tedy nepřišli
o rozeskakování, ve kterém byli oba jezdci opět
bezchybní a lepším časem zvítězil A. Opatrný.
Tomuto jezdci patřilo se součtem 3,25 i třetí místo
na SYLVIO před J. Pecháčkem s koňmi VENEUR
(4) a PAPAYA (7,5).

V sobotu jezdci ze stáje v Hořovicích v Klato-
vech nebyli a první soutěž -S- vyhrál junior V. Stra-
ka na MORAVĚ (Němčovice). Ten se o vítězství
utkal v rozeskakování s L. Smahou (CUGETA) a Z.
Krpelou (REBELANT II). V neděli pak bylo již
téměř vše v režii hořovických. V prvém i druhém
-S- zvítězil A. Opatrný (JESSICA). V prvém před S.
Daňkem s FERISON (Schneider), ale ve druhém
byli zástupci Hořovic i na dalších dvou místech..
Hořovickou hegemonii prorazil jen J. Pecháček na
VENEUR, který byl nejlepší v -ST- a teprve za ním
se seřadila čtveřice Opatrný (JESSICA), Papoušek
(CARDINAL), Opatrný (Sylvio), Papoušek (LA
VIE). V konečných součtech pro Cenu Klatov tak
jezdci z těchto dvou stájí rozdělili prvých šest míst.

Těší se do Frenštátu
Posledním kláním severomoravských juniorů

a mladých jezdců před národním šampionátem ve
Frenštátu pod Radhoštěm (6.-8.7.) bylo oblastní
mistrovství na kolbišti Baníku Ostrava ve Staré
Bělé. Převážně deštivé počasí víkendu 23.-24.
června ztížilo hlubokým terénem všechny soutěže
a poznamenalo i výkony.

V juniorské soutěží chlapců (L+L) se představilo
12 startujících a jediný J. Kincl (ASTRA) z Horymas
Horní Město absolvoval obě kola bez trestných
bodů. Mezi děvčaty (ZL+L) se mezi 21 startujícími
o zlato utkaly dvě jezdkyně. Prvenství si nakonec
odnesla L. Gladišová (KASTANĚTA) z JK Gladiš
Bernartice před K. Kopišovou (KLASIKA) ze Slova-
nu Frenštát.

V kategorii mladých jezdců byli na startu pouze
dva jezdci se čtyřmi koňmi a zlato získal domácí
T. Bajnar (MGT DIAS) před B. Višinkovou (AC
ATOM) z Bukanýr Kuželka. -jge-

Sportovní 
kalendáfi

3.7. Opava KMK ZL-S
5.7. Radíč ZM-L
5.7. Chlum Z-L
5.7. Přelouč Z-S
5.7. Brno -Žebětín Z-S
5.7. Hradec n.M. drez. Z-S
5.-6.7. Poděbrady Z-S
6.7. Mirotice Z-S
6.-8.7. Kolesa CN/Z-L
6.-8.7. Moravský Krumlov Z-ZL
6.-8.7. Frenštát p.R.

MČR skok, drez.J/Y
7.7. Unhošť ZM-ZL
7.7. Čakovičky ZM-L
7.7. Jemčina ZM-L
7.7. Hustířany Z-L
7.7. Tlumačov ZM-L
8.7. Čakovičky drez. Z-L
8.7. Hrabová ZM-L
8.7. Sázava Z-L
13.-15.7. Hr. Králové MČR sen. S/D
13.-15.7. Pecínov CN/Z-L
14.-15.7. Bernartice ZM-S
14.7. Cheb - Háje Z-L
14.7. Roudnice ZM-L
14.7. Janov Z-L
14.7. Vyškov ZM-L
14.7. Horní Město-Skály Z-S
15.7. Kunčicedrez Z-L přel. na 19.8.
15.7. Rakvice Z-ZL, A(c)/2
15.7. Budíškovice ZM-L
20.-22.7. Nebanice CAI-A/1,2,4
20.-22.7. Úněšov CN/Z-L zrušeno
20.7. Albertovec KMK ZL-S
21.7. Záryby ZL-S
21.7. Praha Z-ZL
21.7. Tábor-Měšice drez.Z-S
21.7. Ústí n.L. Z-L
21.7. Sobotka Z-L
21.7. Kolesa Z-L
21.7. Hrádek Z-L
21.7. Hybrálec Z-S
21.7. Žirovnice ZM-S
21.-22.7. Hrubý Jeseník ZM-L
21.-22.7. Louňovice ZM-L
21.-22.7. Hostouň Z-S
21.-22.7. Hradec n.M. ZM-PREM.ST
21.-22.7. Pardubice drez. Z-ST
22.7. Ústí n.L. drez. L-ST
22.7. Mikulov drez. Z-S
22.7. Slavkov u Brna ZM-S
22.7. Šumperk ZM-L

Rada o CSIO
Ve středu 13. června zasedala Rada ČJF a jed-

ním z bodů jednání byla i kontrola přípravy letošní-
ho CSIO Poděbrady. Před Radou stanul ředitel
společnosti Equitop, která CSIO pořádá i letos
a ujistil všechny přítomné, že přípravy na CSIO
probíhají podle plánu a v současnosti jsou uzavírá-
ny smlouvy se sponzory. Předseda Rady J. Troja-
nec sdělil Jezdci, že Radu obsah i forma sdělení
M. Vítovce uspokojily, a že věří ve zdárný průběh
letošního ročníku CSIO. Rada také vyhověla
žádosti společnosti Equitop o pomoc při organizaci
CSIO. Při loňském ročníku nepříliš vyslyšený apel
na finanční příspěvek členů ČJF, prostřednictvím
nákupu volného vstupu na CSIO, bude letos orga-
nizován přímo přes oblasti ČJF.

Zrušeno
Pořadatelé ze TJ Statek Úněšov a Úněšovský

statek a.s. se tímto všem zájemcům o účast na
kvalifikačním kole Zlaté podkovy ve dnech 20.-22.
července 2001 omlouvají, protože závody se
z technických důvodů neuskuteční. Pořadatelé se
těší na účast všech jezdců v příštím roce.

Klokočovské kriterium
Sportovní stáj Klokočov na Opavsku byla 17.

června pořadatelem skokových soutěží KMK. Slo-
žitou situaci pořadatelů vysvětlil ředitel společnosti
Vítkovská zemědělská s.r.o. a zároveň ředitel
závodů F. Sedlařík: „Společnosti, která se zabývá
zemědělskou výrobou a chovem koní, hrozil ještě
nedávno u jiného vlastníka zánik. Současný majitel
převzal od firmy Promet, která přišla do likvidace,
i koně v počtu cca 200. Dnes jich vlastníme asi
180, z toho 55 ČT a 145 všestranně použitelných
slezských noriků. Sportovní ježdění bylo sice poně-
kud redukováno, ale naši v současnosti dva
zaměstnaní jezdci D. Fialka a D. Majetný mají
každý ve výcviku deset koní. Výsledky jsou zatím
pěkné a doufáme, že D. Fialka s šestiletým ALOU-
BE A postoupí i do celorepublikového finále KMK.“

Své postavení na Severní Moravě potvrdil ALOU-
BE A i při KMK v Klokočově, kde opět zvítězil před
HÁJKOU (E. Zuvač) a LADOU (T. Bajnar). -jge-

Humpolec se blíží
Pořadatelé MČR seniorů ve všestrannosti, které

se koná v rámci CCI** Humpolec (27.-29.7.) ozna-
mují, že rozeslali na cca 70 subjektů ČJF 11. červ-
na Rozpis MČR. Současně s CCI** se koná i CIC*
a národní soutěž -ZL-. Uzávěrka přihlášek je 14. 7.
a pořadatelé sdělují, že případní zájemci, kteří Roz-
pis neobdrželi přímo od pořadatele, mají veškeré
dokumenty k dispozici u oblastních sekretářů ČJF.
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Letní Úněšov
V sobotu 16. června pořádal TJ

Statek Úněšov v areálu Lípa Letní
jezdecké závody se soutěžemi až do
stupně -S-. Pořadatelům pomohlo
letos zatím nezvykle krásné počasí
a tak vládla v Lípě pohoda. V hlavní
soutěži -S- si mezi 15 dvojicemi nej-
lépe vedl J. Mayer na BART ze stáje
Vspol Lučkovice, který zvítězil před
M. Kozovou (ALIGÁTOR) ze Svržna
a svojí stájovou kolegyní K. Hanušo-
vou (KAMAZ). Ve všech třech soutě-
žích se dobře prezentovali i junioři
a žáci oblasti, především pak ze stáje
Straka Němčovice I. Straková a
V. Straka, kteří získali ve všech třech
soutěžích umístění do pátého místa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. 00420-165-62 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

Pozor, změna tel. čísla
Tel.: 0608 977 985

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

Připojte se
k výsledkům

Duchovní otec zatím jediného
pokusu o kompletní výsledkový servis
z jezdeckých soutěží v ČR Jaroslav
Formandl vstupuje na náš zatím stále
zcela neobdělávaný internetový trh
s další soukromou iniciativou. Na jeho
adrese  www.volny.cz/jarinf nalezne-
te výsledky, rozpisy i startovní listiny
těch jezdeckých závodů, při kterých
pracují členové týmu J. Formandla
jako rozhodčí či jako výsledkový ser-
vis. J. Formandl nabízí všem zájem-
cům, kteří jsou schopni dodat informa-
ce v elektronické podobě spolupráci
a možnost prezentace výsledků na
těchto stránkách. Vzhledem k tomu,
že dalším sportem výsledkového ser-
visu týmu J. Formandla je cyklistika,
nesmí vás zarazit, že součástí stránky
jsou i cyklistické výsledky.

PROPET
Výstava PROPET, která probíhá

v těchto dnech (29.6. - 1.7.) na výsta-
višti v Brně, měla již při loňském roč-
níku mezi všemi vystavovanými zví-
řaty zastoupeny koně. V letošním
dohromady již šestém ročníku patří
koním skutečně reprezentativní pozi-
ce a v Brně v pavilonech F a X je
shromážděno cca 250 koní všech
plemen. Stejně jako v roce 2000 je
ústředním tématem koňské části
výstavy večerní show, která je pořá-
dána v kruhové aréně Z. Zde pořada-
telé připravili pro koně plochu o roz-
měrech 69 x 36 m a oba večery (29.
a 30.6.) uvádí Jan Čenský. Součástí
výstavy jsou i jezdecké závody až do
stupně -ST-. Závody zde budou mít
i westernoví jezdci, pořádány jsou
i soutěže reiningu a celkově vyplace-
né dotace se vyšplhají až do výše
250 000,- Kč. Součástí výstavy je
i část věnovaná handicapovaným
jezdcům s názvem Kůň jako lék.

Domácí S. Vrtek na koni VALDE-MARI se stal vítězem dalšího kvalifikačního kola
Zlaté podkovy ve všestrannosti, které se konalo ve dnech 8.-10. června v Šumperku

Samsung 
v Helsinkách

Ve stejném termínu jako v Cáchách
se konalo finské CSIO v Helsinkách.
To že je koní v Evropě dost dokumen-
tuje celkově jedenáct týmů soutěže
Samsung Nations Cup Series, včetně
zámořských rivalů USA a Kanady
a všech skandinávských týmů.

Do druhého kola Poháru národů
postoupily a v konečném účtování
skončily v pořadí celky Itálie, Holand-
ska, Německa, Kanady, USA a Švéd-
ska. Dále se pak podle výsledků prvé-
ho kola umístilo Dánsko, Finsko, Bel-
gie, Norsko a Estonsko.

Pořadí po 13 kolech soutěže (včetně
CHIO Aachen) je 1. Itál ie (48), 2.
Německo (42), 3. Belgie (37), 4. Švýcar-
sko (31), Francie (28) a Holandsko (24).

Jezdecké kurzy 
pro jezdce 

připravující se 
ke zkouškám ZV

●● Místo konání 
Př. Lhota u Poděbrad

●● Termíny 
30.7.-3.8. 2001
6.-10.8. 2001

●● Výcvik vede
J. Jakubalová

Informace a přihlášky 
na tel.: 0603 525 169

J S  H o ř í n  
děkuje za pomoc při

uspořádání jezdeckých
závodů ve dnech 5.-6.
května a 16.-17. června
firmám Šepra - Lumír
Šebesta -Mělník, Sed-
lářství Jan Hauzr -
Praha a Dublet s.r.o. -
Liberec
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Potřeby pro jezdecký sport
Výroba-Velkoobchod

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

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

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

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

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

● Zavolejte nám, objednané
zboží Vám zašleme na dobír-
ku nebo Vám poradíme nej-
bližší prodejnu ve Vašem
okolí, která Vás obslouží.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Prodejna 

a velkoobchodní sklad:
Domamyslická 59, 
798 01 Prostějov

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

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

Prodejna Brno: 

Veveří 109, PSC 618 00, 
Tel.: 05/41 21 16 17

PROSTĚJOV
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

Kladno 9.6. stupň. obt. do 120 1. Plimlo-
vá - DUKÁT (Poříčí), stupň. obt. do 130 1.
Vondráček - GRAND∞S (Vondráček), 2.
Doležal - ROCK∞N∞ROLL (Vacek Páterov),
3. Navrátil - QUENTA (Bost), -ST- 1. Opatrný
- PANTA RHEI (Opatrný), 2. Doležal - ROMI-
NA, 3. Doležal - LEONIQUE (Doležal), Mist-
rovství SČo ženy -L+L-1. Jandourková -
LUMP (St.Boleslav), 2. Fialová - VLTAVA
(Poncar Kladno), 3. Prokůpková - VINAJ
(Kolín), muži-S+S- 1. Jandourek - OLZA
(St.Boleslav), 2. Vantroba - KASTANĚTA
(Vodovice), 3. Jandourek - GOLD FINGER
(St.Boleslav).

Chlum 10.6. drezura -Z2- (15) 1. Kurka -
MERILIN, -L2- (18) 1. ex equo Pourová -
DOLY, Heiserová - SAVANA, -L3- (9) 1. Hei-
serová - SAVANA.

Skály 16.6. Memoriál Josefa Kincla, -ZM-
děti (5) 1. Šindelková - PATIENCE (JO
HORYMAS Horní Město), -ZM- 4-5 letí (4) 1.
Vachutka - KELLY 3 (JO při ZD Dubicko), -Z-
děti a junioři (8) 1. Šindelková - LION (JO
Horymas Horní Město), -Z- 4-5 letí (6) 1.
Kučera - BANCROFT (JO Horymas Horní
Město), -Z- ostatní (29) 1. Vachutka - KREIZY
(JO při ZD Dubicko), post.obt. do 110 (39) 1.
Vereš - PAMELA (JK Při SOUz Horní Heřma-
nice), -L- Memoriál Josefa Kincla (23) 1. Kincl
- ASTRA (JO Horymas Horní Město), 2. Klár -
KALKA (JK Gladiš), 3. Gladišová - BLANKA
(JK Gladiš).

Šumperk 8.-10. 6. všestrannost ZP (7) 1.
S. Vrtek - VALDA)E-NARI (Šumperk), 2.
Hálová - DEMBINSA (Rianon), 3. L.Vrtek -
DIRÁNO (Hor. Heřmanice), SP (12) 1. Hatla -
HALICZ, 2. Vobořilová - LAMA (oba Měník),
3. Falta - MONK (Dřevoodbyt), BP (9) 1.
Kremlová - FLEJTA (Pegas Loučany), SN (4)
1. Hatla - EUROS (Měník).

Hořice 16.-17. 6. Mistrovství VČ oblasti
drezura jun. 1. Pourová - DOLLY (Jeřice),
skoky jun. 1. Šmatolánová - VIBRACE (Sob-
čice), skoky ml. jezdci 1. Chladková - KAYO
(Lanškroun), rámc. soutěže -ZL- 1. Málek -
AIDA (Boháňka), -L- 1. Vítek - BOHEMIA
(Končiny), 2. Šmatolánová - VIBRACE (Sob-

čice), 3. Vítek - HELIUM (Končiny), -ZL- 1.
Kadavý ml. - PERSY (Smrček), -L- 1. Šmato-
lánová - VIBRACE (Sobčice), 2. Kmínek -
PELINA (Praskačka), 3. Pejřil - FANY (HJK), -
S- 1. ex equo Málek  COURAGE (Boháňka),
Patočková - JIRDÁN (Lanškroun), 3. Ciprová
- SAMANTA (Pilníkov).

Litomyšl 16.-17. 6. -ZL- (33) 1. Skřivan -
TACOBERY CAC LEASING (MANON Orling),
-L- (41) 1. Šoupal - ČARAS (1. SPZ Pardubi-
ce), 2. Doležal R. - ANGELIKA (JS Equita
Praha), 3. Hruška - LERY (JK Opava Kateřin-
ky), dvouf. skákání 130/140 1. Hruška -
LERY, 2. Lamich - CIKADA A (oba JK Opava
Kateřinky), 3. Skřivan - QAUANE ORLING
(MANON Orling), -S- Cena Profistavu Lito-
myšl (32) 1. Skřivan - FLOCON ORLING
(MANON Orling), 2. Šoupal - GRANNA
ARGENTINA, 3. Šoupal - ALOIS (1. SPZ Par-
dubice), skokové derby st. -L- Cena Orlingu
Ústí n. O. (20) 1. Doležal R. - IDA-29 (Václav
Kolín), 2. Vincenz - HAPPY MAN (Stáj Cilka
Libchavy), 3. Švec - PALUBA II (Equitop
s.r.o.), -S- Cena VČP Hradec Králové (21) 1.
Hruška - LORIETA (JK Opava Kateřinky), 2.
Skřivan - TACOBERY CAC LEASING
(MANON Orling), 3. Vachutka - LUGANA (TJ
Pegas Bohdaneč), -ST+ finále do 150- Velká
cena Litomyšle - Cena CAC Leasing (17) 1.
Tretera - LUSSY (Stáj Tretera), 2. Drahota -
JAZA (JS Opatrný Hořovice), 3. Šoupal -
GRANNA ARGENTINA (1. SPZ Pardubice),
4. Vachutka- RAQUEL T(J Pegas Bohdaneč),
5. Drahota - ARAGON A (JS Opatrný Hořovi-
ce).

Úněšov 16.6. dvouf.sk. 100/110 (47) 1.
Pavlásková - NIKOLA (Rakovník), dvouf.sk.
110/120 (50) 1. Kočík - NABUCHONODO-
ZOR (Stružná), -L- (32) 1. Veselovská -
SYLVA (Fojtov), 2. Straka - CASANDRA
(Němčovice), 3. Donthová - ARGENTANO
(Donthová), -S- (15) 1. Mayer - BART (Lučko-
vice), 2. Kozová - ALIGÁTOR (Svržno), 3.
Hanušová - KAMAZ (Lučkovice).

Kroměříž 16.6. -Z- jun. (22) 1.Tomaníko-
vá - KORAN (Sport Pravčice), dvoufáz.
110/120 (52) 1.Plachý - ARMÍN (Žižka

Praha), post.obt.do 120 + žol. (54) 1. Tretera
- MATES (Tretera), -S- (23) 1.Kubrický -
AUTONOM (JK Amigo), 2. Slezák - UNIE-
A (JK Ideas Brno), 3. Kubrický - KATHY (JK
Amigo).

Všemily 16.-17. 6. -ZL- (20) 1. Jandourek
- OTEY (Stará Boleslav), -L- (20) 1. Vondrá-
ček - NELSON (Vondráček Albertovec), 2.
Jandourek - OLZA (Stará Boleslav), 3. Opatr-
ný - CRAZY LOVE (Opatrný), -S- (20) 1.
Chelberg - FRESKA (Žižka Praha), 2. Motygin
- SCREAM PRADAR (Pradar), 3. Matějka -
EFKUSWEG (Wrbna), -L- (20) 1. Doležal -
LEONIQUE (Doležal), 2. Opatrná - LIPAN
(Opatrný), 3. Zatloukalová - AROT (Ústí), -L-
(13) 1. Zatloukalová - AROT (Ústí), 2. Zelinko-
vá - ACCOR (Tarpan), 3. Macánová - MARKI-
ES (Tecton), -S- (19) 1. Opatrný - SILVIO
(Opatrný), 2. Matějka - EFKUSWEG (Wrbna),
3. Zelinková - CANTUS-T (Tarpan), -T- (16)
1. Chelberg - AKTIV (Žižka), 2. Hatla - SAHIB
KUBIŠTA (Měník), 3. Opatrný - ABC ANDO-
LPH WEPOL, 4. Opatrný - PANTA RHEI
(Opatrný), 5. Navrátil - QUENTA (Eqistro), SČ
oblastní přebor muži -S+S- 1. Matějka -
EFKUSWEG (Wrbna), 2. Doležal - LEONI-
QUE C (Doležal), 3. Černohorský - ESPRIT
(Všemily), ženy -L+S- 1. Zatloukalová - AROT
(Ústí), 2. Lasabová - ARIKA, 3. Lasabová -
FORS GEDOS (Vaňha).

Klokočov 17.6. -ZM- 4l. (18) 1. Drabík -
LAWA (Václav), -Z- 5l. (17) 1. Ludvík -JENY
(Velká Polom), -ZL- 6l. (9) 1. Zuvač - HÁJKA
(Vítková), KMK -Z- (19) 1. MGT HILTON -
Bajnar (Baník), -ZL- (17) 1. ŽENEVA - Sipoš
(Bohumín), -L- (10) 1. ALOUBE A - Fialka
(Klokočov).

Klatovy 23.-24. 6. -ZL- (26) 1. Pěchouček
- KEVIN (Tachov), -L- (27) 1. Kůst - GERT
(Domažlice), 2. Smaha - CUGETA (Smaha),
3. Leuchter - JAIPUR (Tachov), -S- (11) 1.
Straka - MORAVA (Němčovice), 2. Smaha -
CUGETA (Smaha), 3. Krpela - REBELANT II
(Slavia VŠ), dvouf. sk 120/130 (9) 1. Hanušo-
vá - WALI, 2. Mayer - BARNEO (oba Lučkovi-
ce), 3. Šolle - AQUILA (Kocourov), -S- (19) 1.
Opatrný - JESSICA (Hořovice), 2. Daněk -
FERISON (Scheider), 3. Opatrný - SYLVIO
(Hořovice), -ST- (12) 1. Pecháček - VENEUR
(Pecháček), 2. Opatrný - JESSICA, 3. Papou-
šek - CARDINAL, 4. Opatrný - SYLVIO, 5.
Papoušek - LAVIE (oba Hořovice), Cena Kla-
tov S+ST (11) 1. Opatrný - JESSICA, 2.
Papoušek - CARDINAL, 3. Opatrný - SYLVIO
(oba Hořovice), 4. Pecháček - VENEUR, 5.
Pecháček - PAPAYA (Pecháček).

Jemčina 23.6. -L- 1. Hanušová - KAMAZ
(Lučkovice), 2. Kozák - WANDA (Hluboká
n.V.), 3. Opatrný - CARLSON (Hořovice), -S-
1. Žíla - GENETA (ČJK KV), 2. Papoušek -
CARDINAL (Hořovice), 3. Hanušová -
KAMAZ (Lučkovice), -ST- 1. Papoušek -
ROCKET 71, 2. Papoušek - CARDINAL, 3.
Opatrný - ČOKOLÁDA (oba Hořovice).

Hradec Králové 23.-24.6. Přebor VČo
drezura -L+L- (10) 1. Buben - BORN (Buben),
skoky ženy -L+S- (10) 1. Ciprová - VERONI-

KA (Pilníkov), muži -S+S- (12) 1. Málek -
COURAGE (Málek), ostatní soutěže dvouf.
sk. 110/120 (29) 1. Pejřilová - LESTER
(HJK), .-L- (44) 1. Skřivan - TAKOBERY CAC
LEASING (Manon), 2. Sedláček - MELODIE
(Černožice), 3. Macánová - COR DE CORIO-
LA (Tecton Most), -S- (31) 1. Šoupal -
ČARAS, 2. Šoupal - ALOIS (1 ŠPZ Pardubi-
ce), 3. Doležal - ROCK∞A∞ROLL (Vacek
Páterov), -S- (41) 1. Hlaváčková - VANESSA
(JOKO), 2. Málek - COURAGE (Málek), 3.
Skřivan - FLOCON ORLING (Manon), -S+S-
Cena města HK (5) 1. Sojka - GALIA (Hippo
Topol), -ST- (11) 1. Drahota - JAZA (Hořovi-
ce), 2. Chelberg - LEONIQUE (Žižka), 3.
Sojka - GALIA (Hippo Topol), 4. Doležal -
ROCK∞A∞ROLL (Vacek Páterov), 5. Macá-
nová - LISETTE (Tecton Most).

Ostrava 23.-24.6. Mistrovství SMo ve sko-
cích - junioři -L+L- (12) 1. Kincl - ASTRA
(Horní Město), 2. Hrůzek - AQUINO A (RIAS
F-M), 3. Hruška - JODID OIL TEAM (Op.Kat.),
juniorky -ZL+L- (21) 1. Gladišová - KASTA-
NĚTA (Gladiš), 2. Kopišová - KLASIKA (Fren-
štát), 3. Sovjaková - BRISA (Baník), družstva
-ZL+L- (7) 1. Baník Ostrava, mladí jezdci -
L+S- (4) 1. Bajnar - MGT DIAS (Baník), ost.
soutěže -Z- (25) 1. Ondryáš - LUSY 2 (Fren-
štát), stupň. obt. do 110 (25) 1. Kincl -
BOREC (Hor.Město), -ZL- (22) 1. Kučerová -
SWING (Swing), -ZL- (25) 1. Kučerová -
SWING (Swing), -L- (8) 1. Poláčková - MGT
IDYLA (Baník), 2. Humplík - GROM ČAS, 3.
Lamich - LAND SANO (oba Op.Kat.), -S- (34)
1. Kincl - BOREC (Horní Město), 2. Minxová -
ROMINA (Dubicko), 3. Gladišová - KALKA
(Gladiš).

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-Pá: 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

Inzerce
●● Prodám starší přívěsy na koně se SPZ. Tel.: 0603 879 980.
●● Prod. hř. ČT, tm. hnědák, nar. 3/2000, m: skok -ST-, o: skok -T-,

Cena 25 000,- Kč. Tel.: 0303/851 581.
●● Prod. 10l. val. tm. hnědák, střed. rámce, parkur -Z,ZL-, přiježděný,

100% zdravý, spolehlivý v terénu i pro děti. Tel.: 0603 511 455.
●● Prodám kobylu A1/1 5.l. hodnou, zdravou, temperamentní. Vhodná pro

jakýkoliv sport. cena 30 000,- Kč. Tel.: 0603 272 153 nebo 0605 530 210
●● Prodám 2 valachy, 2,5 let., s výborným původem, vhodné pro par-

kur i military, zdraví, hodní. Cena dohodou. Tel.: 0723 469 713.
●● Prodám krásnou silnou rámcovou 8l. ryzku ČT, KVH 173, o: Jury, m:

po P XII., drezura -S-, skok -ZL-, vhodná i do chovu, zdravá, hodná,
není vhodná pro vyšší skákání, levně. Tel.: 0602 930 404 po 15. 7.

●● Prodám Karosa ŠL na 6 koní, dobrý stav. Tel.: 0606/920 329.


