
Proč v Lipsku?
Centrum jedné z nových spolkových zemí

Saska přivítalo účastníky finále Světového
poháru jako vůbec první místo v bývalé východ-
ní Evropě. Výstaviště v Lipsku nebylo jistě
vybráno zcela náhodně. Za prvé je celý výstavní
areál velkolepě prostorný a plně srovnatelný se
západoevropskými výstavišti poskytující veškerý
potřebný komfort. Za druhé je na tomto místě
pořádán hipologický veletrh Partner Pferd, který
je jedním z největších podniků tohoto druhu na
území bývalé východní Evropy. Právě tato akce
rámovala celé finále a obětovala kvůli němu
i svůj původní a tradiční lednový termín. Za třetí
jedině německá socialistická enkláva se díky
sjednocení Německa ocitla na území Evropské-
ho společenství a tudíž nepřinesla západoev-
ropským jezdcům žádné komplikace. V nepo-
slední řadě bychom v podtextu pravděpodobně
nalezli i určitou německou pomoc nové spolko-
vé zemi a jistě i v dnešní době ekonomicky
těžce zkoušenému lipskému výstavnímu areálu.
Své slovo zde měla určitě i lipská olympijská
loby, která již ohlásila kandidaturu města na
pořadatelství XXX. letních OH v roce 2012.

Kdo byl na finále?
Přesto, že jsme v průběhu závěrečných

týdnů pečlivě sledovali seznamy jezdců kvalifi-
kovaných do Lipska, zdaleka ne všichni, ostat-
ně jako každý rok, do dějiště finále skutečně
dorazili. U některých se absence dala čekat

a pro úroveň finále to
žádné ochuzení neby-
lo. To platí zejména jak
o vítězi jihoafrické části
ligy SP, tak o jezdcích
z Jižní Ameriky, cent-
rální Asie, Nového
Zélandu apod. Naopak
na některé dvojice se
diváci těšili a nepřítom-
nost F. Sloothaaka
(veterinární problémy
JOLI COEUR) či
absence manželů
Beerbaumových Mar-
kuse a Meredits
(obchodní povinnosti
v USA), byla pro
mnohé zklamáním.
Přesto se však k boji
o jednu z nejprestižněj-
ších jezdeckých trofejí
současného skokové-
ho světa sjela senzační
řada reprezentativních (Pokračování na str. 2)
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PROSTĚJOV

Otto Becker - DOBEL’S CENTO

P. Doležal - BEACH GIRL

Květen 2002 bude ve světově jezdecké sta-
tistice patřit 24. finále Světového poháru v Lip-
sku. Z poněkud světově skromnějšího pohledu
bude ve statistice figurovat i jako finále, ve
kterém měla poprvé v téměř čtvrtstoletí dlouhé
historii svého zástupce i Česká republika.

Jen krátce připomeňme, že naším zástup-
cem byl Petr Doležal s klisnou BEACH GIRL,
který nyní reprezentuje svoji vlastní stáj sídlící
ve Svinčicích. P. Doležal se v lize centrální
Evropy Světového poháru umístil na čtvrtém
místě. Mezi tři postupující se však dostal proto,
že vítězství v naší lize vybojoval Robert Chel-
berg na koni AKTIV stájový kolega a partner
P. Doležala. Ten však, protože je státní přísluš-
ností občan USA, získal start v Lipsku na divo-
kou kartu udělenou FEI a tudíž nezabral místo
postupující trojici jezdců z centrální Evropy.
Známá fakta sumarizujeme i proto, že přítom-
nost této dvojice z jedné stáje v nejlepší čtveřici
jezdců naší části Světového poháru dokazuje
přinejmenším dvě zcela zásadní skutečnosti. Za
prvé je dokladem kvalitní tréninkové práce ve
stáji P. Doležala a za druhé prezentuje pilnost
obou aktérů, kteří systematicky po celý minulý
rok sbírali body Světového poháru a patřili mezi
„naše“ nejčastější reprezentanty. Vytčený cíl byl
tedy splněn a tak se mohlo vedle samotných
jezdců vydat z České republiky do Lipska
i mnoho jezdeckých příznivců, pro něž tak bylo
snadno dosažitelné finále poprvé okořeněno
i možností držet palce „svému“ jezdci.

jmen. Mezi ně patřili především jezdci a koně ze
západní Evropy tak jak jsme je uvedli v Jezdci
č. 8, kterým v současné době mohou sekundo-
vat jen závodníci z USA. Z oněch na poslední
chvíli nominovaných dorazil Dán T. Velin a Ital
J. Smit a oba podávali velmi dobré výkony.
Vedle německých jezdců pak pozornost upouta-
li i oba švédští zástupci R. Goeran Bengtsson
a M. Baryard. Samostatnou kapitolou pak bylo
vystoupení Poláka J. Zagora. Překvapivě se
letošní finále obešlo bez jezdců z Francie. Cel-
kově dorazilo k finálové soutěži SP do Lipska
40 jezdců a koní, jejíž první kapitola se začala
odvíjet ve čtvrtek 2. května.
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(Dokončení ze str. 1)

Byli jsme na finále
Nový systém

Přesto, že celý systém Světového poháru
drží pevně v rukách již od doby svého vzniku
jeho tvůrce a zakladatel Max Ammann, je chvá-
lyhodné, že organizační tým si stále zachovává
značnou dávku flexibility. Na mnoha organizač-
ních změnách jsou sice cítit i jiné než zcela
sportovní tlaky, ale to je dnes zcela běžná daň
celé komercionalizaci sportu, která na druhé
straně přináší značné ekonomické výhody.
Z tohoto hlediska bylo při finále podrobeno kriti-
ce především rozhodnutí o ústupcích televizní
stanici Euro Sport, která si pod příslibem pravi-
delných televizních přenosů vynutila v minulém
roce termínové posuny při kvalifikačních kolech
západoevropské ligy. Ty ve svých důsledcích
znamenaly pro jezdce a koně jeden obtížný par-
kur navíc (z původní páteční kvalifikace SP se
stala „jen“ kvalifikace pro následné sobotní dva-
cetičlenné finále, které mělo být k televiznímu
přenosu lépe stravitelné). Bohužel podle mínění
jezdců stanice Euro Sport slíbené živé přenosy
ne zcela dodržovala a tuto nevoli vyjádřil na tis-
kové konferenci L. Beerbaum.

Jiné změny však diktují skutečně sportovní
zájmy a mezi ně patří i stálé hledání nejlepšího
kvalifikačního systému. Ten současný nabízí
zajímavé spojení hodnocení za umístění s hod-
nocením za bodovou penalizaci. I když se na
první pohled zdá, že toto sčítání je poněkud
krkolomné, nabízí nový systém určité výhody.
Jak tedy lipský model vypadal.

Finálový závod byl rozdělen do dvou částí.
Tou prvou byla dvě kvalifikační kola, která byla
na pořadu ve čtvrtek a v pátek, tou druhou pak
závěrečné dvoukolové finále, do kterého
postoupilo 28 nejlepších z kvalifikací.

Obě kvalifikační kola byla samostatnými sou-
těžemi. První úrovně S** (schwer) honební
(penalizace 5 sekund za shozenou překážku)
a druhá klasické soutěž úrovně S*** s rozeska-
kováním. Za každou tuto soutěž získala dvojice
body podle svého umístění. Body byly závislé
na počtu startujících v prvém kole. Vítězný jez-
dec získal jeden bod bonus, jezdec který nedo-
končil získal nulu. Tzn. v prvé kvalifikaci starto-
valo 40 jezdců. První jezdec obdržel 41 bodů,
druhý 39, třetí 38 atd. Ve druhém kole se situa-
ce opakovala a tak první obdržel opět 41, i když
tentokrát již nestartovali všichni jezdci z prvního
kola. Po součtu těchto bodů za umístění se
teprve celá tabulka otočila a jezdec s nejvíce
body (L. Beerbaum (GLADDYS S) - 79 bodů, 3.
místo v prvé kvalifikaci 38 bodů a první místo
v druhé kvalifikaci 41 bodů) se ocitl na prvním
místě a do finále vstupoval s nulou. Další jezdci
byli zatíženi rozdílem získaných bodů za kvalifi-
kace, které je dělili od prvního jezdce. Tzn. že
druhý McLain Ward z USA, který získal za
umístění v kvalifikacích 74 bodů ztrácel na
Beerbauma před zahájením finále 5 bodů atd.

Výhodou takového kvalifikačního systému je,
že automaticky nelikviduje dvojici, které se
z různých důvodů jedna z kvalifikací nepovedla.
Přesně to se v Lipsku stalo americké jezd-
kyni Margie Golstein Engle na HIDDEN
CREEK’S PERIN. Ta byla v prvém kole diskva-
lifikována hned v první části parkuru pro dvojí
neposlušnost. Druhé kolo však již absolvovala
velmi dobře a se 4 body v rozeskakování obsa-
dila sedmé místo. Za to získala 34 bodů
a s těmi postoupila ze 24 pozice do finále. Zde
absolvovala prvé kolo se 4 body a tak její
vystoupení bylo nakonec hodnoceno poměrně
dobře s konečným 21. místem. V podstatě to
znamená, že ne všechny chyby jsou hodnoceny
stejně a dá se říci, že chyby v prvé či druhé kva-
lifikaci mají menší význam než chyby v nejtěž-
ších parkurech finále.

Jak to tedy bylo?
Vše vypuklo 1. května. Rozpis soutěží slibo-

val vedle kvalifikací a finále i druhou velkou
rundu s kvalifikacemi a Velkou cenou Lipska
(sobota 4. května). Pro 7 a 8 leté koně pak byla
připravena malá runda s finálem v neděli dopo-
ledne.

Středa patřila třem zahajovacím skákáním.
První úrovně S* využil P. Doležal s BEACH
GIRL a s 8 body skončil na 24. místě. R. Chel-
berg přivezl do Lipska vedle „pohárového“
AKTIVA ještě LE CORDIAL S. Tomu patřila
druhá zahajovací soutěž S** a dvojice nasbírala
28 bodů. AKTIV se prezentoval poslední a ve
dvoufázovém skákání S* mu druhá fáze
o chybu unikla a se 4 body skončil na 15. místě.

Ve čtvrtek pak zahájilo finále Světového

poháru prvou kvalifikací. Již při prohlídce bylo
vidět, že i když úroveň soutěže byla označena
„jen“ dvěma hvězdami, začíná jít skutečně do
tuhého. Přesto, že kolbiště bylo dost prostorné,
parkur se vyznačoval vším tím co současné
halové kurzy dělá obtížnými. Skoky na naše
poměry skutečně rozměrné jsou sestaveny do
sestav tak, že neumožňují dvojicím sebemenší
oddech. Mnohokrát se v následujících dnech
prokázalo, že zaváhání v pravidelnosti cvalu
kdekoliv uprostřed kursu přináší chybu či chyby
v následujících sestavách.

P. Doležal startoval hned
třetí. I když absolvoval
některé obtížné pasáže
velmi dobře, přeci jen prů-
běhu kursu inkasoval čtyři
chyby a jednou musel sko-
kovou řadu přerušit. Tři
skoky před cílem pak
BEACH GIRL odmítla sko-
čit, což bylo hodnoceno
jako druhé zastavení a to
v dnešních počtech zname-
ná vyloučení. R. Chelberg
a AKTIV absolvovali dobře
a po třech chybách byli na
28. místě.

Skutečně senzační pře-
kvapení však připravil divá-
kům i soutěžícím polský
reprezentant Jacek Zagor,
startující jako dvacátý na 10
letém hřebci VOLKSWA-
GEN ELF. Soutěž zahájil
nebojácně a s kursem pro-
myšleným tak, že neskrýval
touhu po vítězství. Celou
trať projel na hranici vabank
a se štěstím bez chyby.
Dosažený, v té chvíli zdale-
ka nejlepší čas, pak nazna-

čil, že nebude mnoho jezdců, kteří by jej mohli
dohonit. Nakonec se skutečně již nikdo lepší
nenašel a hrála se polská hymna. Jacek Zagor
tak získal nejen 23 700 Euro pro vítěze, ale sou-
časně i sympatie diváků i novinářů. Na tiskové
konferenci vystupoval skromně a prozradil na
sebe, že je studentem ekonomické univerzity
v Poznani, je mu 23 let a v současnosti má
7 koní v treninku. Na otázku jaké má další ambi-
ce ve finále odpověděl, že téměř žádné a že ve
druhé kvalifikaci bude potřebovat jenom držet
palce. Z dalších míst prvé kvalifikace se těšili
W. McLain (VIKTOR) z USA a L. Beerbaum
(GLLADYS S).

Pátek pak byl pochopitelně ještě obtížnější.
Druhá kvalifikace měla již hvězdy tři a o vítěz-
ství se jezdci rozeskakovali. P. Doležal se po
čtvrteční zkušenosti rozhodl soutěž SP opustit.
Z celkově 37 startujících se kurs F. Rothenber-
gera podařilo s nulou absolvovat pouhé trojici
jezdců. Vedle současné světové jedničky
L. Beerbauma to byl ještě obhájce loňského
titulu M. Fuchs na TINKA’S BOY (SUI) a O.
Becker s běloušem DOBEL’S CENTO. Ve stej-
ném pořadí se jezdci i umístili.

R. Chelberg zopakoval slušný výkon ze čtvrt-
ka a se 13 body skončil na 27. místě. AKTIV
skákal dobře a všechny chyby byly velmi lehké.
J. Zagor uzavíral startovní pole, ale zázrak se
dvakrát nekoná. S 28 body skončil na 36. místě
již jen před jezdci, kteří soutěž nedokončili.

Velká cena Lipska
Po oba kvalifikační dny již také probíhala

kvalifikace na Velkou cenu Lipska, která byla
vrcholem v sobotu 4. května. V prvé kvalifikaci
byla nejúspěšnější Helena Weinberg (ALBFUH-
REN’S RAMONUS) a dobře si vedla i ve dru-
hém třídění, kdy skončila osmá. V tom zvítězil
T. Hassmann s CYRENAIKA. Celkově tedy byla
H. Weinberg z obou kol nejlepší a v sobotní
Velké ceně tak nastupovala jako poslední.
I když ani zde neudělala chybu RAMONUS
odmítl v polovině parkuru pohyb dopředu a při
současné zpřísněné penalizaci 1 bod za každou
překročenou sekundu to nakonec bylo 50 bodů
za čas. H. Weinberg si však zpravila chuť
v neděli dopoledne, kdy zvítězila v obou závě-
rečných soutěžích.

Z vítězství ve Velké ceně Lipska se radoval
Švéd Rolf Goeran Bengtsson na GOLD DU
TALUS po rozeskakování s J. Topsem
(ROOFS) a J. Smitem (JAMIRO), kteří skončili
na dalších místech.

R. Chelberg - AKTIV

P, Doležal a Jacek Zagor
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CENTO v akci

Ke kvalifikacím na Velkou cenu nastoupil
také R. Chelberg s LE CORDIAL S. Ten se sice
obtížných skoků nijak neobával, ale přesto, že
chyby byly vesměs lehké, skoky padaly velmi
často.

Velké finále
I když vesměs všechny soutěže v Lipsku

zasluhovali diváckou pozornost, pochopitelně
bylo vše poněkud zastíněno finálovým očekává-
ním. Jezdectví je ze světového pohledu dosta-
tečně populárním sportem a tak byla příprava
i samotné finále doprovázeno celým současným
sportovním show se spoustou kamer, rozhovo-
rů, autogramiádami apod. V této atmosféře již
téměř zapadly nedělní dopolední soutěže. Finá-
le mladých koní kde zvítězila H. Weinberg na
KASTING HORSES GAVI a skok S* na čas,
kde se radovala opět H. Weinberg, tentokrát na
RAMONUS před J. Turrim s NIGHTLIFE. V této
soutěži startoval i P. Doležal na BEACH GIRL,
který po pečlivém výkonu absolvoval s jednou
chybou a skončil sedmnáctý. A pak už bylo na
řadě velké Finále.

Mezi nejlepších 28 dvojic se z východní Evro-
py probojoval jak J. Zagor, tak maďarský J. Turi
(SUPERVILLE), který skončil po kvalifikacích na
10. místě a ve finále nastupoval se ztrátou pou-
hých 9 bodů.

Prvé kolo finále již nemělo nekvalitní výkony.
I když chybám se nevyhnuli ani ti nejlepší. Jezd-
ci působili zcela rutinovaně a obtížný parkur
v pojetí mnoha z nich působil až neuvěřitelně
snadně. Platilo to zejména o stále se zlepšují-
cích Američanech, obou Švédech, pochopitelně
i R. Pessoovi a téměř všech Němcích. V prvém
kole viděli diváci hned devět čistých parkurů.
Chybu však udělal doposud vedoucí L. Beer-
baum. Tak se před samotným závěrem pohybo-
vala na čele čtveřice jezdců v rozmezí jediné
chyby a za nimi ještě další trojice se ztrátou
dvou chyb. Divákům tak bylo přichystáno napí-
navé finále skutečně až do posledního jezdce.

Ke druhému kolu nastoupila dvacítka jezdců.
O vyrovnanosti soutěže svědčí, že na přední
pozici zaútočila jako první dosud desátá Ameri-
čanka L. Howard na PRIOBERT DE KALVA-
RIE. Té se podařilo i druhé finálové kolo bez
trestných bodů a rázem se se 14 body za kvali-
fikace ujala vedení. Postupně za ní zůstávali
jezdci, na které ještě ráno ztrácela až 8 bodů.
Překonal ji teprve pátý od konce startovního
pole R. Pessoa a BALOUBET DU ROUET
s finálovým výsledkem 0 + 4. Z kvalifikace
vedoucí Beerbaum startoval čtvrtý od konce
a ke svým čtyřem bodům z prvého kola finále
přidal další čtyři. Přesto se však ujal s osmi
body vedení. Dalším adeptem na prvenství byl
T. Hassmann na GOLDIKA. Ten však po před-
chozích precizních výkonech přeci jen zaváhal
a po třech chybách se propadl na konečné
šesté místo. Předposlední nastoupil Otto Becker
na DOPEL’S CENTO. Ani on se sice nevyhnul
chybě, ale celkový součet sedm bodů jej přeci
jen vynesl před L. Beerbauma. Vše v rukách
měl americký jezdec číslo jedna a vítěz východ-
ní USA ligy SP McLain Ward na VIKTOR.
K vítězství si mohl dovolit luxus jedné chyby.
Když si však přibližně v polovině parkuru tento
náskok vybral, začalo to v lipské hale vřít. Publi-
kum vědělo, že při další chybě zůstane vítězství
doma. Přesto, že divácký halas nebyl pravděpo-
dobně ani tak výrazem nesportovního chování
jako spíše spontánní výrazem touhy po vítězství
domácího jezdce, ocitl se McLain Ward v nepří-
jemné atmosféře, která s nesportovností téměř
hraničila. Byly z toho nakonec ještě dvě další
chyby a sestup na ex equo 4. místo po bok své
kolegyně L. Howard. V té chvíli však již v zákuli-
sí plně vychutnával svůj triumf Otto Becker,
který mu přinesl od sponzora soutěže  firmy
Emirates Airline i milých 68 000 Euro.

Na špici je málo místa
Finále Světového poháru bylo napínavou

sportovní podívanou. Tím, že v něm startoval

náš jezdec však opět poskytlo nemilosrdnou
konfrontaci českých jezdeckých možností se
světovými. P. Doležala a BEACH GIRL patří
bezesporu mezi nejlepší české dvojice. Náš jez-
dec má za sebou i bohaté zkušenosti ze zahra-
ničí. V konfrontaci s tak obtížnou soutěží to však
bylo stále málo.

Jistě si mnohý z českých diváků v Lipsku
kladl otázku jak, ale především zda je vůbec
možné vklínit se mezi evropskou elitu? Součas-
ná světová špička je do jisté míry téměř uzavře-
nou společností. Některé momenty jezdců
R. Chelberga a P. Doležala na lipském kolbišti
naznačily, že by pravděpodobně byli schopni se
se soutěží takové obtížnosti po určitém čase
vyrovnat. Jak však získat potřebné zkušenosti,
když start v elitní soutěži je předem vyloučen.
Přihlášku od méně známého jezdce žádný
významný pořadatel vůbec nepřijme a když tak
jen za tučné startovné. Finále Světového pohá-
ru, ve kterém získávají startovní pozice i jezdci
z jiných regionů světa, zůstává i po 24 letech
stále jen pokusem, ve kterém regionální vítězo-
vé hrají úlohu exotických hostů, kterým může
výjimečně pomoci jen neuvěřitelná náhoda. To
že si to mnozí uvědomují, je vidět i z malého
zájmu mnoha vítězů regionálních lig.

V každém případě je návštěva tohoto spor-
tovního varieté, ve které se světový skokový
sport i se svými ekvilibristy pomalu mění, krás-
ným zážitkem. Musíme se však smířit se sku-
tečností, že vstup mezi umělce tohoto cirku má
svá pravidla, která lze jen výjimečně porušit.
Jedním z těch základních je dostatek peněz,
který musí být doplněn 100% profesionalitou
a nasazením s notnou dávkou talentu. To je vět-
šinou spojeno s regionální příslušností k centru
jezdeckého sportu, kterým je v Evropě severní
Německo. Pro všechny ostatní pak zůstává jedi-
nou útěchou, že obyčejné klasické jezdectví již
na toto všechno není tak náročné. A jezdecké
vzdělání je ve střední Evropě relativně snadno
přístupné. Mnohem těžší to mají např. jezdci ve
střední Asii. A až budeme chtít vidět neuvěřitel-
né jezdecké kousky, stačí zase zaskočit na
nějaké finále. To příští, v pořadí již 25., se koná
v Las Vegas. C. Neumann

Memoriál 
Dr. Miroslava Krůty

Ve dnech 4.-5. května se v Herouticích konal
sedmý ročník Memoriálu Dr. Mir. Krůty. Pro
Memoriál byla letos připravena finanční dotace
padesát tisíc korun a soutěž byla navíc vybrána
jako premiovaná. I proto se přes souběh s Vel-
kou Cenou Brna sešla na startu slušná konku-
rence 15 dvojic.

Po napínavém rozeskakování dvou jezdců
zvítězil Petr Perníček s koněm AMAR z JK Vše-
tice (foto nahoře), když porazil Kamila Papouš-
ka s koněm LIPTON ze stáje Opatrný Hořovice.
Třetí místo patřilo Petru Švecovi s BAVIEROU
(1. SPZ Pardubice).

I předposlední soutěž -S- patřila bratrům
Papouškovým a znovu P. Perníčkovi. Tito jezdci
si rozdělili prvních pět dotovaných míst. Soutěž
překonalo bezchybně dvanáct dvojic a zvítězil
Jiří Papoušek na Dilly z JO Srnín - Papoušek
před svým bratrem Kamilem na LIPTON (Opatr-
ný Hořovice), P. Perníčkem s HUSKY (Všetice).

Memoriálu M. Krůty předcházela v Herouticích
1. května Jarní cena. Ta vyvrcholila soutěží -L-, kde
zvítězila Iva Holíková na koni ÚLEVA (Stáj Dani).

Třídenní Páterov
Mezi „větší“ závody se již několik sezón řadí

i soutěže pořádané na kolbišti v Páterově
v Bělé pod Bezdězem. O. Vacek zde uspořádal
letošní jarní závody ve dnech 10.-12. května
a tentokrát korunoval rozpis i soutěží -T-. Té
však předcházela soutěž -ST- v sobotu
11. května. V konkurenci 19 dvojic v ní zvítězil
L. Jandourek na OLZA ze Staré Boleslavi.

Před nedělním vyvrcholením se již skákalo
jen -S- a zde si nejlépe vedl J. Pecháček na
VENEUR (Pecháček). Tradiční stavitel v Páte-
rově I. Vencour pak mohl 14 zájemcům postavit
skákání do 150 cm. Celkem šest dvojic zvládlo
základní parkur bez chyb a v rozeskakování byl
opět nejlepší J. Pecháček a VENEUR před
M. Matějkou - KAŠMIR (Chomutov), P. Doleža-
lem - LE CORDIAL S (Žižka Praha), K. Papouš-
kem - ABC HAMBURG (Opatrný Hořovice) a
J. Jindrou s koňmi COWLEY KENTAUR
a RAMBELLA DESCOR ze Spáleného Poříčí. 

V Páterově startoval i P. Doležal. Ten stihnul
navíc v sobotu 11. května i soutěže v Karlových
Varech (1. místo s LIBYÍ KENTAUR v -S-). V Pátero-
vě vyzkoušel i novou akvizici stáje, kterou se stal
LATINUS Z. Mullera z Mnětic, kterého jezdil v minu-
lých letech J. Hatla. Jako jezdec z čerstvou zkušenos-
tí z těch nejtěžších světových soutěží, jsme se jej
zeptali na dojmy z -T- v Páterově: „Považuji takové
-T- skákání za velmi prospěšné a ideální pro vstup
koní do těžkých skákání. Z hlediska německého hod-
nocení se jedná o S bez hvězdy a proto si každý musí
uvědomit, že takové -T- jej ještě neopravňuje k pocitu,
že by mohl startovat např.: na Mistrovství republiky.
Bez takových soutěží se ale neobejdeme, a -T- v
Páterově jen znovu připomělo jak užitečná by i u nás
byla kategorizace soutěží.“ -bar-
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Blahopřejeme...

Vzpomínáme...

Velká cena Brna
První zásadní soutěží

české skokové sezony je
Velká cena Brna. Ta letošní
připadla na víkend 3.-5. květ-
na. Do Brna se dostavil i
všichni reprezentanti a opět
padaly početní rekordy. První

hned v soutěžích -S-. V té první startovalo 72
dvojic a o vítězství se rozeskakovalo 18 koní,
k té druhé pak nastoupilo 59 jezdců a z nich se
rozeskakovalo plných patnáct. Závěrečné -ST-
pak absolvovalo 37 startujících. Brněnský areál
TJ Moravanu prostě praskal ve švech a pořada-
telům nestačilo ani 90 montovaných boxů k
ustájení všech koní.

Prvým vrcholem bylo sobotní -S-. Po roze-
skakování si vítězství odnesl M. Šoupal na
GRANNA ARGENTINA (1 ŠPZ Pardubice) před
J. Pecháčkem - VENEUR (Pecháček) a T. Baj-
narem na MGT DIAS (MGT Ostrava). M. Šou-
palovi se ten den dařilo a na ČARAZ obsadil
ještě 4. místo před Z. Žílou na GRAF CZECH
(Mustang Havířov). Nedělní -S- znamenalo
vítězství pro A. Opatrného s CRAZY LOVE
(Opatrný Hořovice) před T. Bajnarem na LADA
(Baník Ostrava) a M. Roubalovou na CAPTAIN
(Roubal Plzeň). 

Prvé body v Českém poháru
rozděleny

Závěrečné -ST- (stavitelka A. Tůmová) již
jezdce prověřilo důkladněji a po slunné sobotě
poněkud zkřehlí a promoklí diváci viděli již jen
pět bezchybných výkonů. V dramatickém roze-
skakování pak dokázali tři dvojice překonat
i zvýšené překážky bez chyb. Zvítězil R. Draho-
ta na ANDOLPH WEPOL (Opatrný Hořovice)
před M. Matějkou na EFKUSWEG (ZOO Cho-
mutov) a J. Hruškou s LERY AUTO SITTA
(Opava Kateřinky). Po chybě v rozeskakování
měli další umístění A. Opatrný ROLEX WEPOL
(Opatrný Hořovice) a M. Šoupal - GRANNA
ARGENTINA (1.ŠPZ Pardubice). 

První body do českého poháru mají tedy své
majitele a ve stejném pořadí v něm zatím figuru-
je i vítězná pětice z Brna. Další body se přidělují
v Ostravě (17.-19.5.). 

V Brně se však také letos již potřetí rozdáva-
ly body do soutěže Arcus Cup, která Český
pohár až nápadně připomíná, jen s tím rozdí-
lem, že probíhá jen při jihomoravských resp.
brněnských soutěžích. V seriálu kat. A (L-S)
zatím vede A. Opatrný, v kat. B (Z-ZL)
Z. Kupsa. Finále Arcus Cup bude 23.-25. 8. v
JS Belcredi, který tako ve spolupráci z brněn-
skými kluby celou soutěž organizuje.

Závěrečné show připravil v Brně, těm co
neodešli, na Mnichov trénující A. Opatrný. Ten
si po skončení závodů zvýšil na parkuru co šlo
a s ABC FANTASIE treninkově překonal kurs
evropské obtížnosti.

Sportovní 
kalendáfi

17.-18.5. Pecínov Z-S
17.-19.5. Ruda Z-ZL, CAN-B/1,2
17.-19.5. Kolesa CCI*
17.-19.5. Ostrava - S. Bělá

S- PREM.ST,T
18.5. Praha - Trojský ostrov

drez. Z-T, PREM.SG
18.5. Nymburk - Hořátev Z-S
18.5. Mariánské Lázně ZM-L KMK
18.5. Liberec ZM-S
18.5. Svinčice ZM-S
18.5. Vestec Z-S
18.5. Brno-Líšeň ZM-L
18.5. Pravčice ZM-L
18.5. Brno-Medlánky drez.Z-S
18.-19.5. Stará Boleslav ZL- PREM.ST
18.-19.5. Stará Role ZM-L
18.-19.5. Kaničky Z-L
18.-19.5. Ústí n.L. ZM- PREM.ST
19.5. Hřibojedy drez.L-S
19.5. Havlíčkův Brod Z-S
22.5. Mělník ZM-L
23.5. Mělník Z-ZL
24.-26.5. Frýdek-Místek Z-S
24.5. Albertovec KMK Z-L
24.-26.5. Dvoreček CN/Z-L
25.-26.5. Přední Kopanina drez.Z-TT
25.5. Tlustice ZM-L
25.5. Draheničky ZM-ZL
25.-26.5. Kolín ZM-PREM.ST
25.5. Jemčina Z-L
25.5. Měšice Z-L
25.-26.5. Domažlice ZL-S
25.-26.5. Všemily Z-ST
25.5. Vrchovany ZM-L
25.5. Louny ZM-ZL
25.5. Janov ZM-ZL
25.5. Moravany drez.Z-ST
25.-26.5. Brno-Žebětín ZM-L
26.5. Heroutice drez.Z-L
26.5. Hvězda ZL-S
29.5. Litomyšl KMK Z-L
31.5.-1.6. Poděbrady CSI-C
1.6. Držka Z-L
1.-2.6. Milevsko ZM-L
1.6. Hostouň Z-L
1.-2.6. Stará Role 

(S)-J,Y(D)-SenZL-ST,drez.L-ST
1.-2.6. Děčín Z-S
1.6. Louny ZM-ZL
1.6. Svinčice ZM-ST
1.6. Hořice ZM-L
1.6. Přelouč Z-S
1.-2.6. Jeníkov A/1,2,4CAN-B/1,2,4
1.-2.6. Drásov ZM-L,drez.Z-S,pony S+D
1.-2.6. Skaštice ZM-S
1.6. Radvanice ZM-L
1.6. Trojanovice Z-L,pony S
1.6. Humpolec ZM-L
1.6. Havlíčkův Brod drez.Z-T
2.6. Brno-Žebětín Z-L
2.6. Třebenice ZM-ZL, Ac
2.6. Slušovice L-S

Opatrný v Mnichově
Jezdecké kolbiště Riem v Mnichově bylo

o druhém květnovém víkendu (9.-12. května)
dějištěm Velké ceny Mnichova. Za ČR startoval
i A. Opatrný. Ten do centra bavorského jezdec-
tví v těsném sousedství olympijského jezdecké-
ho stadionu přivezl koně ABC FANTASIE, ABC
RATIO, ABC ROLEX a pro soutěž mladých koní
i 7 letého ABC LANCELOT.

ABC FANTASIE startovala na větších závo-
dech poprvé po šestitýdenním odpočinku. Ve
čtvrtečním honebním skákání do 150 cm absol-
vovala bez chyby a byla osmá, v páteční kvalifi-
kaci na Velkou cenu klasické 150 byla v základ-
ním kole opět bezchybná a po dvou shozeních
v rozeskakování devátá. Nedělní Velkou cenu
pak překonala naše dvojice s 8 tr. body. Vítěz-
ství získal H. Simon na E.T. FRH, který byl nej-
rychlejší v rozeskakování deseti dvojic.

Z dalších výsledků: ABC RATIO absolvoval
dvě soutěže do 150 cm s jednou chybou. ABC
ROLEX byl jedenkrát v honebním skákání do 150
cm osmý. ABC LANCELOT měl na programu
malou rundu. V prvém kole do 140 cm absolvoval
s 8 body, druhou kvalifikaci se 4 body a zlepšující
formu prokázal i ve finále do 155 cm, které již
bylo s nulou. Po rozeskakování s jedním shoze-
ním skončila dvojice nakonec na šestém místě.

CSI Wroclav
Od čtvrtka 16. května se skákalo v polské

Wroclavi. Tradičního CSI-W se zúčastnila
i česká ekipa, ve které byli A. Opatrný (ABC
HAMBURG, ABC ROLEX, ABC SILVIO), P.
Doležal (BEACH GIRL, MARKIES), R. Drahota
(ANDOLPH WEPOL, ABC ARAGON) a za USA
R. Chelberg (AKTIV, LEONIQUE).

Spřežení v Němčicích
Ve dnech 3.-5. května se konaly 1. jarní

závody spřežení v Němčicích u Kolína. Závody
završily soustředění našich spřežení, které pro-
bíhalo v týdnu od 29. dubna do 1. května
v Kolesách. Toho se pod vedením C. Koniecz-
neho za asistence J. Kocmana zúčastnilo šest
jednospřeží, čtyři dvojspřeží a jedno čtyřspřeží,
které doplňovalo čtyřspřeží dojíždějící k práci
z Národního hřebčína.

V Němčicích se pak mohla práce zhodnotit
soutěžní zkouškou a navíc porovnat českou
výkonnost s výkonností slovenských jezdců,
protože do Němčic dorazila i spřežení z Popra-
du a Topoľčianek.

Celkově se prvými vítězi roku 2002 mezi
spřeženími stali v jednospřeží T. Barták (Favory
Benice) před J. Konířem a L. Poklopem, ve
dvojspřeží P. Baláž (Poprad) před A. Soukupem
a L. Jirgalou a ve čtyřspřeží K. Kastnerová
(Mor. Krumlov - foto herf- dole) před T. Bartá-
kem a Z. Jiráskem.

...rozhodčímu, chovateli a významnému hipo-
logovi Karlu Regnerovi z Kladrub nad Labem
k šedesátinám, které připadají na 29. května

...již třicet let uplyne 25. května od smrti
významného jezdce trenéra Ladislava Myslíka,
který zemřel při zájezdu našeho národního
týmu jezdců všestrannosti v Bialem Boru, kde
působil jako národní trenér.
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Inzerce

MARO Kralovice s.r.o., 331 41 Kralovice 448
Tel.: 0182/39 77 07, Tel./Fax: 0182/39 74 18

e-mail: maro@top.cz, http://www.top.cz/maro
Prodejna Vyškov u Brna, tel.: 0603 204 606

MARO Kralovice
Pfiívûsy pro konû

● Prod. 7. let. val. po Renomée, z m. po Obvod, velký šiml, vhodný
pro drezúru. Dále prod. 5 let. val. po Ascot z trakénské matky,
vhodný do sportu. Tel.: 040/641 23 80.

● Prod. 9. let. kl. po 2516 Lopez, sport. typ, výk. skok -L-, výborná
mechanika, vyšší cena. Tel.: 0607/108 411.

● Hledám ustájeni jednoho koně v Hradci Králové (popř. v jeho
blízkosti) od června 2002. Tel. 0777 281 316.

● Prodám kompletní parkur + drezurní obdélník a dvě 4l. klisny po Lan-
dos (z Century Chief) a Latinus (z Quoniam 93). Tel.: 0603 585 042.

● Prodám val. A1/1, import Ukrajina, 8 l., skok -S-, drezura -L-, vhod-
ný pro děti a juniory na parkur, kombinované soutěže i military,
100% sppolehlivý, 100% zdravý, cen 170 000,- Kč. Při rychlém jed-
nání dohoda možná. Jméno CHARLIE CHAPLIN. Tel.: 0608 984 313,
V. Zahrádka.

● Prodám Avii na tři koně a 5l. val. po Ascot. Tel.: 0777 879 980.
● Prodám čer. 7l. kl. po hříběti, vhodná pro dorost., dobrá v terénu,

skáče. Tel.: 0602 224 990.
● Prodám přepravník na tři koně zn. DAF-VA, 2,5 TD. Rok výroby

1992, najeto 260 000 km, velká skříň, tažné zařízení ESO 50, celko-
vá hm. 3,5 t. Tel.: 0777 612 768.

● Přeprava koní, přívěs na dva koně, 12 Kč/1 km. Tel.: 0777 603 244.

Výsledky
Nebanice 27.-28.4. drezura -Z 1- 1. Pelikáno-

vá - FLORESTA (Kocourov), -L 0- 1. Pelikánová -
SAMANTA (Kocourov), -L 4- 1. Pelikánová -
SAMANTA (Kocourov), -S O- 1. Jirsová ml. - OHIO
(Novosedly), -Z 2- 1. Pelikánová - FLORESTA
(Kocourov), -L 1- 1. Pelikánová - FLORESTA
(Kocourov), -L 4- 1. Pelikánová - SAMANTA
(Kocourov), -S 1- 1. Jirsová ml. - OHIO (Novosed-
ly), Kür S 1. Čapková - ČAR (Štekrův Mlýn).

Ústí nad Labem 1.5. drezura -L 1- (6) 1. Hrd-
ličková - LALIQUE (Stáj Hlinovská), 2. Bártová -
BADY FIALOVA (VJŠ Ústí n.L.), 3. Páleník - DAR
OD TICHÁČKA (JK Moric Dubí),-Sv.Jiří 2000- (3)
1. Chelbergová - POZOR (Žižka Praha), 2. Šretr -
CATO SPOLTR.GR. (VJŠ Ústí n.L.), 3. Hrdličková
- LALIQUE (Stáj Hlinovská), -JD 97- (6) 1. Koblíž-
ková - BLACORO-K (JK Hlinovská Praha), 2. Půl-
pánová - DAF ONDRÁŠ (TJ Equus Kinsky), 3. Půl-
pánová - AVALON Z-T (TJ Troja Praha), -IM
I KUR- (3) 1. Chelbergová - POZOR (Žižka Praha),
2. Charvátová - CELBANT (JK Panská Lícha), 3.
Ronisová - GARDIST (JS Císařský ostrov), —IM II-
(4) 1. Koblížková - RASPUTIN (JK Hlinovská
Praha), 2. Charvátová - CELBANT (JK Panská
Lícha), 3. Kadlecová - HOROSKOP (TJ Př. Kopa-
nina), 4. Hyťhová - VIKING (JK Šťáhlav-Plzeň).

Heroutice 1.5. -ZM- 4. a 5l. 1. Chobotská -
AGATHA (Heroutice), děti 1. Perníčková - HABRA
(Heroutice), pony dvouf. sk. ZLP/LP 1. Perníčko-
vá - LADY 14 (Heroutice), stupň. obt. do 120 +
žolík 1. Perníček - AMAR, 2. Perníček - NIVKA, 3.
Perníček - HUSKY (Všetice), -L- 1. Holíková I. -
ÚLEVA (stáj Dani), 2. Perníček - AMAR, 3. Perní-
ček - HUSKY (Všetice).

Mariánské Lázně 1.5.-Z- 1.  Pěchouček -
GAMÍN (JK Tachov - Oldřichov), -ZL- 1. Straková -
GAZIMUR (Stáj Straka Němčovice), dvouf. sk.
120/130 1. Opatrný - ČOKOLÁDA (Opatrný Hořo-
vice), 2. Straka - MORAVA (Stáj Straka Němčovi-
ce), 3. Daňková - ŠOTEK S (JS Schneider), -S- 1.
Opatrný - SILVIO, 2. Opatrný - CRAZY LOVE
(Opatrný Hořovice), 3. Nágr - PICADOR (JS Mari-
ánské Lázně), -ST- 1. Opatrný - CLASSIC LADY
(Opatrný Hořovice), 2. Nágr - PICADOR (JS Mari-
ánské Lázně), 3. Opatrný - ČOKOLÁDA (Opatrný
Hořovice), 4. Daněk - FERISON S (JS Schneider),
5. Ondřej - ATLAS (JS Mariánské Lázně).

Brno 3.-5.5. Velká cena -Z- (49) 1. Dulínek -
LOMBARD (Nefrit), -ZL- (47) 1. Machová - VIC-
TOR (Mělník), -L- 1.odd. (33) 1. Zwinger - TUDOR
(Opava Kateřinky), 2. Bajnar - LADA (Baník), 3.

Opatrný - CLASSIC LADY (Hořovice), 2.odd. (34)
1. Přibyl - KORIANDR (Belcredi), 2. Lidmila -
PRIMO (Moravan Brno), 3. Zelinková - LA MAN-
CHE T (Tarpan), -S- (72) 1. Šoupal - GRANNA
ARGENTINA (1 ŠPZ), 2. Pecháček - VENEUR
(Pecháček), 3. Bajnar - MGT DIAS (MGT Ostrava),
stupň.obt. do 140 (25) 1. Opatrný - ABC ROLEX
(Hořovice), 2. Lamich - CREDIT (Opava Kateřin-
ky), 3. Opatrný - ABC SILVIO (Hořovice), -L- (47)
1. Humplík - MANDY OIL TEAM (Opava Kat.), 2.
Opatrný - CLASSIC LADY (Hořovice), 3. Zwinger -
TUDOR (Opava Kat.), -S- (59) 1. Opatrný -
CRAZY LOVE (Hořovice), 2. Bajnar - LADA
(Baník), 3. Roubalová - CAPTAIN (Roubal Plzeň), -
ST- (37) 1. Drahota - ANDOLPH WEPOL (Hořovi-
ce), 2. Matějka - EFKUSWEG (Chomutov), 3.
Hruška - LERY AUTO SITTA (Opava Kat.), 4.
Opatrný - ABC ROLEX (Hořovice), 5. Šoupal -
GRANNA ARGENTINA (1 ŠPZ).

Hnanice v Českém ráji 4.5. -Z- (44) 1. Šimun
- SARIN (JO Kněžmost), -ZL- (46) 1. Křídlo - ALI-
ANCE (Aliance Jičín), -L- (25) 1. Libich - DIXON
(Lysá n.L.), 2. Křídlo - ALIANCE (Aliance Jičín), 3.
Forejtková - PORTHOS (JS Hellios Liberec).

Velká Polom 4.5. -ZM- děti (3) 1. Košnarová -
SAMANTA (Havránek), 4.a5.l. (14) 1. Milián -
LAWRENCE (Equicentrum), -Z- 4l. (7) 1. Peřicho-
vá - LYRA (Equicentrum), děti + jun. (16) 1. Durčá-
ková - SANDRA (Beskyd Dobrá), ostat. (18) 1.
Ondruš - ZIFAN (Starý mlýn Opava), -ZL- děti +
jun. (15) 1. Durčáková - LOPEZ-18 (Beskyd
Dobrá), ostat. (23) 1. Ludvík - SUZI (Velká Polom),
-L- (15) 1. Ludvík - JENY, 2. Ludvík - SUZI (Velká
Polom), 3. Škapa - TOPAS (Bruzovice).

Brno- Soběšice 4.5. JK Panská lícha drezura
-Z 3- (13) 1. Diringerová - ESEJ (JK MZLU Brno), -
L 1- (13) 1. Skripová - PRIMA (JK Skrip), -L 4- (12)
1. Jeřábková - PLAYA DEL SOL (JSK Havl.Brod),
-L 5- (12) 1. Kružíková - BARNEY (JK Certa Brno),
-JU 97- (14) 1. Charvátová - PASCOLINI (JK Pan-
ská lícha), 2. Jelínková - CELESTÝN (JK Panská
lícha), 3. Vaňková - FORTUS (JK Sever Brno), -JD
97- (13) 1. Škardová - PEREBOR (JSK Havl.
Brod), 2. Dvořáčková - ORINOJO (stáj VORS), 3.
Rusnáková - DNEPR (SVK), -YD 98- (9) 1. Char-
vátová - DREAM DANCER (JK Panská lícha), 2.
Škardová - PEREBOR (JSK Havl.Brod), 3. Sigis-
mondi - EXCALIBUR (JK Samson), -YJ 98- (6) 1.
Charvátová - DREAM DANCER (JK Panská lícha),
2. Sigismondi - EXCALIBUR (JK Samson), 3. Kru-
žíková - PRINT (JK Certa Brno).

CAI Poznaň
Prvým reprezentačním výjezdem pro

česká spřežení bylo CAI-A v Poznani, které
se konalo ve dnech 10.-12. května. Lépe
řečeno pro jedno české spřežení, protože
jediným naším zástupcem v Polsku byl
v soutěži dvojspřeží M. Šimáček z Nebanic,
když se J. Hrouda a J. Chaloupka z účasti
omluvili. CAI Poznaň celkově oslovila jen
velmi málo jezdců. Soutěž čtyřspřeží byla
vůbec zrušena, pro mezinárodní soutěž jed-
nospřeží se dostavilo pouze osm soutěží-
cích (jeden Francouz) a pro soutěž dvoj-
spřeží pak sedm soutěžících. Čtyřem
domácím jezdcům zde dělali konkurenci
vedle našeho jezdce ještě J. Frey z Francie
a A. Raila z Litvy. Podle referencí manaže-
ra komise spřežení J. Kunáta,  který
v Poznani soudcoval, se polská scéna
spřežení poněkud potýká z vnitřními rozbro-
ji a i na organizaci celého CAI to bylo znát.
Organizační nedostatky provázely celou
soutěž, která by podle mínění našeho
odborníka nemohla konkurovat našim
národním závodům. Zájem závodníků navíc
nepřilákalo ani zařazení soutěže dvojspřeží
do systému Top Awards Pairs.

V soutěži zvítězil polský reprezentant
G. Waleňski. Náš jezdec obsadil šesté místo.

Prvním skutečně z české strany vyhle-
dávaným zahraničním závodem tak bude
ve dnech 14.-16. června CAI-A Altenfelden,
ke kterému je od nás přihlášeno celkově
10 spřežení (4 jednospřeží a 6 dvojspřeží).
Pro naší komisi jsou pak tyto závody i kvali-
fikací jednospřeží pro MS (Conty-FRA
28.8.-1.9.) a pro dvojspřeží kvalifikací
k Dunajsko-Alpskému poháru.

CELBANT v ČR
Další posilou české drezurní scény je

polský internacionál CELBANT (bývalý
reprezentant Polska a s A. Bienas i účast-
ník nejvyšších světových soutěží včetně
MS), který přesídlil do brněnských stájí na
Panské Líše. O prvomájových závodech
v Ústí nad Labem, které pořádá Stáj VJŠ
Ústí n.L. jej předvedla Š. Charvátová
v úlohách úrovně IM I Kür a v IM II.
V obou obsadila druhé místo. V IM I Kür
za K. Chelbergovou na POZOR (Žižka
Praha) a v IM II za Š. Koblížkovou s RAS-
PUTIN (JK Hlinovská Praha). V IM II ten-
tokrát startovaly čtyři dvojice a na třetím
místě skončila V. Kadlecová - HORO-
SKOP (Přední Kopanina) před V. Hyťho-
vou - VIKING (Šťáhlav Plzeň). Nového
koně, dánského CATO Spoltr.Gr., před-
stavil i pořadatel a pozorný hostitel
V. Šretr, který skončil za K. Chelbergovou
na POZOR druhý v soutěži Sv. Jiří. -bar-

Ženy v převaze
O víkendu 11. a 12. května se v Hradci

nad Moravicí konaly skokové závody s vyvr-
cholením soutěží stupně -S-. V té bylo na
startu 32 dvojic a již zde měly ženy převahu
(17). Základní kolo absolvovaly čtyři dvojice
bez chyby a mezi ženy se vklínil jen J. Vala
na FINN GARTANA (Spolfinn Bruntál), který
nakonec skončil druhý. Vítězství si odnesla
B. Višinková - CHARLIE (Prosper Horse
Ranch Čeladná). Třetí skončila R. Tušlová
na ACCOR (Real Tetčice) před M. Vavříko-
vou na VELVET 2 (Vavřík). -jge-

Hattrick v Liberci
Trojím vítězstvím oslavili blížící se

výročí jezdci TJ Nisa Jablonec při závo-
dech 11. května v Liberci. Postupně zví-
tězili v soutěžích -Z-, -ZL- i -L- (viz
výsledky) a ukázali, že tradice je tradi-
ce. Od založení TJ JO Nisa Jablonec
uplyne 22. května 55 let. -bar-

Nový jezdecký
fenomén?

Novinkou, která momentálně hýbe světo-
vým jezdeckým sportem začínají být nadnárod-
ní týmy. V současnosti je jich sestaveno osm
a pravděpodobně přijdou další. Při Hambur-
ském Derby byla zahájena i týmová soutěž
těchto družstev Gold-Zack RIDERS TOUR
Team, ve které získal vítězství tým Audi Quattro
před AEGON Equestrian Team, Eurocommerce
Jongen Team a P.S.I. Team.

V současné chvíli existují tyto týmy:
1. AEGON Equestrian TEAM (J. Kürten

(IRL), B. Mändli (SUI), P. Wylde (USA), T.
Mühlbauer (GER), A. Knippling (GER), L.
Diniz-Knippling (BRA) 2. AUDI Quattro
TEAM (L. Beerbaum (GER), Ch. Ahlmann
(GER), M. Kutscher (GER), M. Diedrichsme-
yer (GER) 3. EUROCOMMERCE Jungen
TEAM (W. Schröder (NED), G. Schröder
(NED), Y. Houtackers (NED) 4. GOLDEN
Toast TEAM (M. Beerbaum (GER), M.
Michaels-Beerbaum (GER), F. Fervers
(GER), M. Ostendorf (GER) 5. PSI-TEAM
(M. Whitaker (GB), P. Charles (IRL), M.
Merschformann (GER), O. Becker (GER)
6. TEAM Studbook ZANGERSHEIDE
(L. Phillippaerts (BEL), J. Lansink (BEL), M.
van Dijck (BEL) 7. TEAM ERICSSON (F.
Sloothaak (GER), M. Ehning (GER), M.
Fuchs (SUI), J. Smit (ITA), M. Gretzer
(SWE), O. Guillon (FRA) 8. WORLD-TEAM
(R. Pessoa (BRA), L. Nieberg (GER), W.
Melliger (SUI), J. Dubbeldam (NED).

Pozvánky
● JK Favory Benice Vás zve na Den

koní v neděli 26. května od 13:00 hod.
Program:prohlídka hřebčína,ukázky
chovu,výcviku a různých zápřeží. Těší
se na Vás pořadatelé.

● Hřebčín Jeníkov u Hořic v Podkr-
konoší zve všechny příznivce spřežení
ke sledování Velké ceny hřebčína Jení-
kov jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspře-
ží, která se koná ve dnech 1. -2. června

Dvě ST ve Varech
Při skokových závodech v Karlových

Varech (11.-12.5.) patřilo vyvrcholení každé-
ho dne soutěži -ST-. V sobotním zvítězil
O. Nágr v sedle PICADOR (JŠ Mariánské
Lázně), který byl ten den jediný bez tr. bodů.
V neděli bezchybnou jízdu ve druhém -ST-
zopakoval, ale to se to již podařilo i V. Macá-
nové na LISETTE z Tecton Most. Diváci tak
přeci jen viděli rozeskakování, ve kterém
byla V. Macánová úspěšnější. 

Hamburské Derby
Nejlepší světoví jezdci se z Lip-

ska přesunuli do Hamburku, kde se
ve dnech 9.-12. května konalo další
pokračování světoznámého terénní-
ho parkuru známého jako Hambur-
ské Derby. Na startu se sešlo 34
dvojic. Největší potíže dělal jezd-
cům a koním příkrý val. Podle sou-
časných pravidel stačí již jen dvě
zaváhání a pro dvojici soutěž skon-
čí. V Hamburku se tak se soutěží
rozloučilo devět dvojic.

Přes svůj honební charakter je
dnes soutěž hodnocena klasicky
a do rozeskakování tentokrát postou-
pilo pět dvojic s jednou chybou.

Vítězně z rozeskakování nako-
nec vyšel Sören von Rönne -
CHARLOTTEN HOF’S IBERIO
(4+0) před M. Ehningem - LOCAN-
DO (4+0), T. Nagelem - MONTA-
NUS FARO (4+4), L. Niebergem -
SINTING ALPHA (4+8) a K. Schne-
iderem - GIORGIO 19 (4+vyl.). 

COLUMBIA uhynula
Velkou ztrátu utrpěla stáj Bost, když v nedě-

li 12. května na veterinární klinice v Kolíně n.R.
na koliku uhynul  jeden z našich nejlepších koní
poslední doby klisna COLUMBIA EQUISTRO.
Klisna byla ve stájích J. Schörera v práci jezd-
kyně K. Offel. 

KRIS má nové jméno
Příznivci hřebce KRIS KENTAUR již

musí napříště ve světových výsledcích pát-
rat po jménu KRIS VAN SCHIJNDEL’S.
S tímto jménem nastoupil pod P. Raymaker-
sem i při CSI-A Rotterdam (9. - 12. 5), kde
v průběhu tří soutěží neudělal ani jednu
chybu. Stejně precizně skákal i v rozeska-
kování a v jedné z kvalifikací na GP mu
vítězství uniklo o 0.03 sekundy za J. Guer-
rou na ST HONORAS LIQUIDO (Mex.).
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f irma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všech-

ny druhy vozíků možnost leasingu

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

Tel./fax: 019/745 19 14

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

Jezdecká škola Mariánské Lázně
● konzultační a výcvikové hodiny drezúrního ježdění (J. Holcbecher)
● 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, 0608 97 99 82, fax 00420-165-62 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 446/8, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.: 0616/622 774 tel.: 07/81 52 30
fax:0616/ 631 085

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

Výsledky
Heroutice 4.-5.5. Memoriál Dr. M. Krůty -ZM-

4.a 5l. (10) 1. Šimková - DUKÁT (Neveklov), děti 1.
kolo (7) 1. Brabcová - LAURA (Louňovice), 2.kolo
(5) 1. Dvořáková - BRENDA 5 (Neveklov), pony
ZLP+LP (5) Perníčková - LADY 14 (Heroutice), -Z-
(54) 1. Nosil - FORINT (Přibyšice), -ZL- (45) 1.
Polák - HAMLET (Kocanda), dvouf. sk. 120/130
(14) 1. Holíková I. - ÚLEVA (Stáj Dani), 2. Plimlová
- DUKÁT (Poříčí n.S.), 3. Líkařová - RIKET (Všeti-
ce), -S- (25) 1. Papoušek J. - DILLY (Srnín), 2.
Papoušek K. - LIPTON (Opatrný Hořovice), 3. Per-
níček - HUSKY (Všetice), -ST- (15) 1. Perníček -
AMAR (Všetice), 2. Papoušek K. - LIPTON (Opatr-
ný Hořovice), 3. Švec - BAVIERA (Equitop), 4.
Papoušek J. - GEMINI T (Srnín), 5. Papoušek K. -
MYRTHE V (Holiday).

Rudná pod Pradědem 5.5. drezura -Z 2- (17)
1. Kremlová - CORRADO (Pegas Loučany), -L 2-
(10) 1. Knopová - VAŽEC (JK Amir).

Nebanice 8.5. -ZM- 4l. 1. Sejáková - FRANCIE
(Nebanice), -Z- 5l. 1. Doležal - ROSEMARY (Tec-
ton Most), -ZL- 6l. 1. Doležal - POWER PLAY
(Doležal), -Z- 1. Kosta - ENRIQUE (Mariánské
Lázně), KMK -Z- (9) 1. GRANIT T - Zelinková (Tar-
pan Odolena Voda), -ZL- (9) 1. LAMORE - Doležal
(Wagner Most), -L- (9) 1. ACROS - Nágr (Marián-
ské Lázně), 2. FELICITAS - Doležal (Bost Praha),
3. ACORD - Nágr (Mariánské Lázně) kom. J. Šíma.

Drásov 12.5. drezura -Z 1- děti a junioři (4) 1.
Skripivá - PRIMA-1 (JK Skrip), -Z 1- ostatní (6) 1.
Dulínková - LOMBARD (JK Nefrit), -Z 3- děti a juni-
oři (4) 1. Skripová - PRIMA-1 (JK Skrip), -Z 3-
ostatní (10) 1. Vaňková - AIWA (JS Veveří), -L 5-
(5) 1. Erbeková - LIPAN (MJS), -L 2- (13) 1. Skri-
pová - PRIMA-1 (JK Skrip), -S 2- (5) 1. Honková -
IBRAHIM (JS Skarolková).

Bělá pod Bezdězem 10.-12.5. Páterov
dvouf.sk. do 110 cm 1. odd. (37) 1. Nohálová -
KOUDY (D.Počernice), 2. odd. (38) 1. Šimun -
SARIN (Kněžmost), dvouf. sk. do 120 (46) 1.
Machová - GRAND ALUMEX (Mělník), dvouf. sk.
do 120 (33) 1. Pekárková - PARÁDA (Lysá n.L.), -
L- (36) 1. Matějka - SKARA SALDO (ZOO Chomu-
tov), 2. Pekárková - PARÁDA (Lysá n.L.), 3. Jindra
- ATOM SCHNEIDER (JS Spálené Poříčí), -S- (19)
1. Navrátil - GRANT∞S (Vondráček Albertovec), 2.
Jandourek - OLZA (Stará Boleslav), 3. Matějka -
BIG BOY (Bost), -ST- (19) 1. Jandourek - OLZA
(Stará Boleslav), 2. Matějka - KAŠMIR (ZOO Cho-
mutov), 3. Jindra - RAMBELLA DESCOR (Sp.
Poříčí), stupň. obt. do 120 (14) 1. Černohorský -
CORSAR (Všemily), -L- (24) 1. Pospíšilová - GRA-
NADA (Dražice), 2. Macek - VYŠEHRAD (AMS
Studio), 3. Matunová - ORLÍK (Hlaváč), -S- (27) 1.
Pecháček - VENEUR (Pecháček), 2. Jindra -
ATOM SCHNEIDER (JS Spálené Poříčí), 3.
Pecháček - PAPAYA (Pecháček), -T- (14) 1.
Pecháček - VENEUR (Pecháček), 2. Matějka -
KAŠMIR (ZOO Chomutov), 3. Doležal - LE COR-
DIAL S (Žižka Praha), 4. Papoušek K. - ABC HAM-
BURG WEPOL (Opatrný Hořovice), 5. Jindra -
COWLEY KENTAUR (Sp. Poříčí).

Liberec 11.5. -ZM- děti (5) 1. Kacafírková -
FALCO (JS Skalice), 4.-5.l koně (5) 1. Špalek -
AIMI (Dobranov), -Z- (32) 1. Šmahelová - GENOR
(Nisa Jablonec), -ZL- (32) 1. Gall - ROŽE (Nisa
Jablonec), -L- (12) 1. Šmahelová - FILIP, 2. Gall -
ROŽE (oba Nisa Jablonec), 3. Pauzr - ŠARÁDA
(Pauzr Dubá).

Karlovy Vary 11.-12.5. -Z- 1. Křivancová -
FARAON (Děpoltovice), stupň. obt. do 110 1.
Kavka - BALERO (JK Fojtov), -L- 1. Daňková -
ŠOTEK S, 2. Daněk - FERISON S (oba Schnei-
der), 3. Nágr - PICADOR (Mariánské Lázně), -S- 1.
Doležal - LIBYE KENTAUR (Doležal), 2. Straka -
MORAVA (Němčovice), 3. Balcarová - MAKEBO
(ČJK KV), -ST- 1. Nágr - PICADOR (Mariánské
Lázně), 2. Hlaváčková - VANESSA (JOKO Hlaváč-
ková), 3. Macánová - LISETTE, 4. Vodseďálková -
ESPRI, 5. Macánová - MARKIES (všichni Tecton
Most), -Z- 1. Křivancová - FARAON (Děpoltovice),
dvouf. sk. 110/120 1. Tumpachová - INCHAGREI-
NE (Valer Radonice), -L- 1. Luža - SHARON, 2.
Lahodná - ČIRIN (oba Děpoltovice), 3. Hlaváčková
- VANESSA (JOKO Hlaváčková), -S- 1. Šídlo -
TELYWAR (Tachlovice), 2. Daněk - FERISON
S (Schneider), 3. Balcarová - MAKEBO (ČJK KV),
-ST- 1. Macánová - LISETTE (Tecton Most), 2.
Nágr - PICADOR (Mariánské Lázně), 3. Balcarová
- PRADAR (ČJK KV), 4. Šídlo - TELYWAR (Tach-
lovice), 5. Nágr - ATLAS (Mariánské Lázně).

Hradec nad Moravicí 11.-12.5. -ZM- děti (6)
1. Vrtná - ZNICZ (Staříč), 4. a 5.l. (33) 1. Špalková
- JOKER 1 (Caballero), dvouf. sk. 100/110 4.
a 5.l. (33) 1. Špalková - JOKER 1 (Caballero), děti
+ jun. (23) 1. Kincl - NEVADA (Horymas Horní
Město), sen. (46) 1. Švihorová - FLORAN (Epona
Jistebník), dvouf. sk. 110/120 děti + jun. (26) 1.
Tušlová - ACCOR (Real Tetčice), sen. (60) 1. Biol-
ková - MARION 3 (Trojanovice), -L- (28) 1. . Biol-
ková - MARION 3 (Trojanovice), 2. Hruška -
COLETT (Opava Kateřinky), 3. Tušlová - ACCOR
(Real Tetčice), dvouf. sk. 100/110 děti+jun. (8) 1.
Kincl - BANCROFT (Horymas Horní Město), 4.
a 5.l. (5) 1. Kincl - DIOR 1 (Horymas Horní Město),
sen. (10) 1. Kavanová - UNITA 3 (Milostovice),
dvouf. sk. 110/120 děti + jun. (13) 1. Hrůzek -
AQUINO A (F-M), sen. (20) 1. Hruška - NAGANE
(Opava Kateřinky), -L- (38) 1. Vala - FINN GARTA-
NA (Spolfinn Bruntál), 2. Zuvač - TOPIK, 3. Zuvač
- HAJKA (Steally Vítková), -S- (32) 1. Višinková -
CHARLIE (Čeladná), 2. Vala - FINN GARTANA
(Spolfinn Bruntál), 3. Tušlová - ACCOR (Real Tet-
čice).

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


