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PROSTĚJOV

V loňském roce zahájená tradice seriálové
soutěže pod názvem Český skokový pohár
vstoupila ve dnech 26.-27. dubna na kolbišti
areálu Pecínov do svého druhého ročníku.

Úspěch Českého skokového poháru 2002
a především atraktivita finále, které se jede
podle systému světového šampionátu s finále
čtyř jezdců se střídáním koní, přilákala do řad
pořadatelů další organizátory. Jedním
z nováčků v Českém skokovém poháru
a v podstatě na pořadatelské scéně naší
země vůbec je právě Jezdecký klub Pecínov.
Jezdecké a chovatelské středisko v Pecínově
u Benešova se však vrátilo do klubu pořada-
telů jezdeckých soutěží již v sezóně 2002
a v tomto roce se na novém kolbišti střediska
konaly již i soutěže KMK.

Jakkoliv je v areálu Pecínova téměř všech-
no rekonstruované, pamětníci mají dosud
v živých vzpomínkách slavnou hipologickou
minulost tohoto místa, které je spojeno se

jménem významného českého chovatele koní
Jiřího Holíka staršího. Novými majiteli však
byl celý areál velkolepě zdokonalen. V sýpce
naleznou návštěvníci restauraci, v bývalých
volných stájích fitcentrum, dvoru vévodí otev-
řený bazén. Je krásné, že i v nových majitel-
ských vztazích slouží celý areál koním.
V minulých letech to byli především frizští
koně, kterým současný majitel M. Hora pro-
padl. Ku prospěchu jezdeckého sportu se
však na Pecínov od roku 2002 vrátily i jez-
decké soutěže.

Do roku 2003 tedy vstoupili pecínovští
pořadatelé Českým skokovým pohárem, ale
vedle několika dalších skokových mítinků
(další se koná ve dnech 17.-18. května), si
v červenci na své přijdou i příznivci všestran-
nosti. Ve dnech 18.-20. 7. se zde koná Derby
Pecínov. Široká jezdecká veřejnost tak může
využívat další luxusní prostředí.

Pohár láká i zavazuje
Sázka pořadatelů na Český skokový pohár

se rozhodně zdařila. Přes raný termín přilá-
kala vidina zisku bodů na Pecínov celou řadu
špičkových jezdců a startovní listina závěreč-
ného -ST-, ale i předcházejícího -S- byla
zaplněna třemi desítkami startujících.

Sobota 26. dubna byla věnována lehčím
soutěžím -ZM- až -ZL-. Neděle zahájila úrov-
ní -L-. Zde byl nejlepší A. Opatrný na
FAMOUS z Hořovic. Nemít dokonalý infor-
mační servis ani by návštěvník jezdeckých
soutěží nevěřil, že od soboty 12. dubna, kdy
startoval A. Opatrný v Hořovicích, do soboty
26. dubna stihnul tento jezdec startovat na
finále Světového poháru v Las Vegas.

Našemu jezdci číslo jedna patřila i soutěž
-S-, která předcházela nedělnímu pohárové-
mu vyvrcholení. I zde byl v rozeskakování
bezchybný a nejrychlejší a překonal tak
svých sedm rozeskakujících se konkurentů.
Jen o vteřinu horší byl J. Skřivan na VALUTA
(Manon), který tak naznačil, že by se v sezó-
ně 2003 mohl vrátit do středně těžkých sou-
těží.

I když v sobotu se diváci i jezdci v Pecíno-
vě opalovali, neděli vládlo chladné a vskutku
aprílové počasí. Sluneční chvilky střídaly pře-
háňky s ostrým větrem. Především před
samotnou závěrečnou soutěží pak počasí
znepříjemnilo divákům vyvrcholení závodů.

Jezdcům a koním pak soutěžení zkompli-
koval především hluboký písek. Problém, se
kterým se setkávají jezdci na téměř všech
nových kolbištích v ČR, se nevyhnul ani
luxusně vybavenému areálu v Pecínově. Na

nepevný povrch kolbiště si stěžovali účastníci
závodů již v minulé sezóně. Bohužel i rok
2003 přivítal jezdce a koně s velmi hlubokým
pískem a nespokojenost jezdců vyvrcholila až
ve společné shromážděním před závěrečnou
soutěží, při kterém hrozilo, že většina jezdců
do soutěže nenastoupí. Až v té chvíli byl pro-
blém částečně vyřešen masivním zavlažením
kolbiště, kdy voda poněkud písek svázala
a soutěž nakonec byla odstartována.

Jakkoliv tedy nelze snižovat výkony jezdců
na čele výsledkové listiny, při pevnějším
povrchu by pravděpodobně do závěrečných
bojů zasáhl nejeden z těch, kteří dokončili
s jednou chybou. Mnoho takových osamoce-
ných chyb potkalo dvojice (a bylo jich celkem
osm) především v kombinacích, kde byl terén
skutečně velmi nepříjemný.

Fialka a Jindra
V základním kole viděli diváci 29 dvojic

a z čela naší skokové elity. Chyběli jezdci
z Opavy Kateřinek, Baníku Ostravy a z Čech
pak pouze P. Doležal, M. Matějka a O. Nágr.
V základním kole bylo pět bezchybných výko-
nů, resp. šest protože J.Jindra na ATOM
SCHNEIDER inkasoval pouze dva body za
překročený čas. Právě J. Jindra se však se
základním kolem vyrovnal velmi dobře
a zatímco s ATOM SCHNEIDER mu rozeska-

J. Jindra - CONTENDER NAXOS

D. Fialka - LARCON OIL TEAM



SPORT REPORTÁŽE

-2-

(Dokončení ze str. 1)

Zdá se, že juniorský evropský šampionát
ve všestrannosti, který se bude v letošním
roce konat v ČR (7.-10. 8.) přichází v pravou
chvíli. Popularita soutěží všestrannosti v ČR
stále stoupá a dokladem toho jsou narůstající
startovní pole i v těch obtížnějších výkonnost-
ních úrovních. Potvrdilo to i první kvalifikační
kolo letošního ročíku sZlaté podkovy, které se
konalo v Pardubicích ve dnech 25.-27. dubna.
Do druhé nejtěžší soutěže závodů kvalifikace
pro Stříbrnou podkovu se přihlásilo 58 dvojic
a ve Zlaté podkově startovalo 33 dvojic.

O vítězství ve Stříbrné podkově svedli sou-
boj dva nejlepší jezdci z drezúrní zkoušky
T. Kavka na IMÁGA (JO Fojtov) a R. Vrzal
s FRAU HER z JK Skalka Březsko. Po dre-
zúře vedl R. Vrzal s nejtěsnějším rozdílem
0,51 bodu. Oba jezdci nezaváhali ani v terén-
ní zkoušce a tak se rozhodovalo na parkuru.
Zde však R. Vrzal inkasoval 12 tr. bodů
a rázem bylo po vítězství. Nakonec se propa-
dl až na 6. pozici. Prvenství si tak odvezl
T. Kavka před K. Tumpachovou (ARNIKA)
z Valér Radonice a E. Hálovou (DEMBITSA)
ze stáje Rianon Heřmaň.

Zlatou podkovu na drezúrním obdélníku
nejlépe rozehrál J. Hatla na KARLA startující

Český skokový pohár zahájen

kování uniklo o necelé dvě vteřiny, s CON-
TENDER NAXOS si již čas pohlídal dobře.
Oba koně ze Spáleného Poříčí skákali s pře-
hledem a velmi pozorně a dá se tušit, že
J. Jindra je na sezónu velmi dobře připraven.

Dalšími jezdci v rozeskakování byl A. Opa-
trný, který startoval na třech koních, ale do
rozeskakování postoupil pouze s CRAZY
LOVE, a J. Kincl, který velmi dobře předvedl
loňskou finalistku Českého poháru klisnu
LERY. Ta byla po dvouletém působení v JK
Opava Kateřinky stažena zpět do JK Hory-

mas Horní Město a v letošním roce budeme
tedy v jejím sedle vídat J. Kincla. Posledním
z rozeskakujících byl opavský D. Fialka.
Tento jezdec rozehrál Český pohár 2003
vůbec nejlépe, protože překonal základní
kurs bezchybně s oběma svými koňmi LAR-
CON OIL TEAM a QUINTET.

I když v rozeskakování bezchybný výsle-
dek dvakrát zopakoval, vítězství mu nakonec
uniklo, protože zdaleka nejrychlejším byl
J. Jindra na CONTENDER NAXOS. D. Fialka
se tak musel spokojit se druhým a třetím mís-
tem, před A. Opatrným a J. Kinclem, kteří
v rozeskakování chybovali. I tak si však

zástupce stáje Supreme
Opava připsal na své
konto nejvíce pohárových
bodů (18) , protože
J. Jindra přihlásil k bodo-
vání svojí jedničku ATOM
SCHNEIDER.

Pořadí před Brnem
Český skokový pohár

2003 má tedy před svým
druhým závodem, který
se koná ve dnech 3. - 4.
května při Velké ceně
Brna první letošní pořadí.
Vede D. Fialka s 18 body,
před J. Kinclem (16) a
J. Jindrou (15). Dále jsou
jezdci seřazeni s bodový-
mi rozdíly: J. Pecháček, J.
Papoušek, A. Hermanová,
M. Šoupal, A. Opatrný,
R. Drahota, J. Skřivan,
J. Buben, K. Papoušek,
M. Vítek, M. Kučera,
T. Tesárek, L. Poláková,
M. Šlechta a L. Jandourek.J. Kincl - LERY

L. Jandourek - DILLY při -ST- v Pecínově

Evropský šampionát za dveřmi
za Horse Academy Radonice, sledován
P. Chvojkou (GOYA) ze Stolan a K. Polákem
(HAMLET) z JK Kocanda. Za těmito jezdci
zůstávalo ve hře ještě cca osm dvojic s men-
šími bodovými rozdíly. Z nich se pětici podaři-
lo absolvovat terénní zkoušku bez penaliza-
ce. V této pětici však
J. Hatla překvapivě nebyl
a 40 bodů v crosu jej odsu-
nulo do zadních pozic.
Prvenství se tak ujal
P. Chvojka. Na přední pozi-
ce se však začal posouvat
i předloňský fenomén české
militaristické scény bělouš
TARAS s R. Markovou
(Remark Poříčí). Když pak
dvojice Marková - TARAS
dokázala překonat bezchyb-
ně i závěrečný parkur bylo
jasné, že je jedním z adeptů
na vítězství. Nakonec
P. Chvojka chyboval a
R. Marková a TARAS zahá-
jili sezónu 2003 vítězstvím.
P. Chvojka skončil druhý
před K. Polákem na
HAMLET, M. Mudrovou
s LAMENTA (Cavalier
Rynárec) a L. Vrtkem
(BEAUTY/ČERNÝ) z Hor-
ních Heřmanic. Rozdíly na
prvních pozicích však byly
velmi nepatrné (mezi 1. a 3.
místem pouhých 0,95 bodu)
a tak je česká militaristická
společnost velmi vyrovnaná. R. Marková - TARAS - foto běl -

Doma je doma
Na kolbišti v Hluchově ve Staré Bolesla-

vi pokračovaly jezdecké závody i o víkendu
26.-27. dubna. Sobota byla zasvěcena vyš-
ším soutěžím. Tu zcela ovládl domácí
L. Jandourek, který zvítězil ve všech třech
vypsaných obtížnostech. Nejprve dvakrát
z OTEY ve stupňované obtížnosti do
120 cm se žolíkem a následně i v -L- a na
závěr mezi dvaceti dvojicemi i v -S-. Zde
byl nejlepší hned dvakrát, když zvítězil na
PATRICIE a druhý byl s OLZA. Třetí místo
získala po rozeskakování osmi dvojic
M. Lasabová na BALETKA ze stáje Vaňha.

V neděli se pak L. Jandourek vypravil na
Český jezdecký pohár do Pecínova. Pro-
gram ve Staré Boleslavi vyvrcholil dvoufá-
zovým skákáním 110/120 cm, kde byla
nejúspěšnější Z. Kunstová na GRAFIKA
z TJ Gabrielka Praha.

Čtyřicet Cen Chodska
Ve dnech 24.-25. května se na kolbišti

v Domažlicích koná již 40. ročník Ceny
Chodska. Ta bude tradičně dvoukolová
a bude se skládat ze dvou samostatných
soutěží -S- a -ST-. Předpokládaný začátek
soutěží je v sobotu ve 13.00 a v neděli
v 9.30 hodin.
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Ještě k Las Vegas
Dozvuky vystoupení našich jezdců v Las Vegas budou ještě dlouho ovládat hovory na

našich kolbištích. Řada z vás má možnost hovořit s některými přímými účastníky, či český-
mi fanoušky, kteří sledovali dění z tribun. Jedním z nich byl i S. Polák, který přivezl do
Čech i bohatý fotografický materiál. Z něho jsme vybrali několik snímků, které Světové
finále v Las Vegas ještě lépe přiblíží.

R. Pessoa při sobotním barel racing R. Chelberg - AKTIV
A. Opatrný - GRAND

M. Ehning přebírá vítěznou trofej od zakla-
datele a ředitele Světového poháru
M. Ammanna, který v Las Vegas ohlásil po
25 letech odchod z této funkce

V Las Vegas vládla spokojenost (v pozadí
M. Ohnheiser, A. Opatrný a P. Doležal)P. Doležal - BEACH GIRL



Májová cena
Tradiční Májová cena ve Frenštátě pod

Radh. proběhla 26. a 27.dubna , kde
v hlavní soutěži - S -  startovalo 51 dvojic.
V základním kole viděli diváci devět bez-
chybných výkonů. V následném prvém
rozeskakování šest a nakonec i dvě nuly
ve druhém rozeskakování. Dosaženým
časem byl nejlepší E. Ludvík na KAMPA
z Velké Polomi před kateřinským K. Lami-
chem s CREDIT Sano.
Další tři dvojice jednou
chybovaly a o pořadí
rovněž rozhodl čas.
Kateřinským se dařilo
a patři la j im i další
místa. Třetí skončil
J. Hruška na CALETTA
Auto Sitta a čtvrtý
J. Zwinger s DO-
NOU Z Kentaur. Páté
a šesté místo si odvezl
Z. Žíla na CALANTHA-
NO a GRAF CZECH
z Mustangu Lučina.  -jge-

ZAJÍMAVOSTI TERMÍNY
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Blahopřejeme...

Sportovní 
kalendáfi

6.5. Havlíčkův Brod Z-L
8.5. Mělník hobby čtvrtek
8.5. Kolín ZM-L KMK 
8.5. Nebanice Z-L KMK
8.5. Slavkov u Brna ZM-L
8.5. Rudná pod Pradědem Z-L, pony
8.5. Sviadnov ZM-L
8.-11.5. Páterov ZM- PREM.T
9.-11.5. Frenštát p. R. CVI*
10.-11.5. Praha Gabrielka Z-L, drez. Z-L
10.-11.5. Kolín Z-S
10.-11.5. Stará Role ZM-L
10.-11.5. Pardubice ZM-S
10.-11.5. Hradec n.M. ZM-S
10.5. Dražka Z-L
10.5. Čakovičky drez.Z-S
10.5. Štichovice pony ZL-L, drez. Z-L
10.5. Děčín ZM-L
10.5. Rovné drez. Z-L
10.5. Liberec ZM-L
10.5. Hrobice ZM-L
10.5. Lanškroun ZM-L, pony 
10.5. Třebíč ZM-L
10.5. Kamenice n.L. ZM-L
10.5. Brno-Líšeň Z-L
11.5. Čakovičky drez. S-T
11.5. Rovné Z-ZL,pony
11.5. Brno-Soběšice drez. Z-ST
11.5. Henčlov ZM-S
14.5. Koldín ZL-L
14.-15.5. Rapotín drez. Z-L
16.-18.5. Ruda ZM-ZL, A/1,2 + pony 2
16.-18.5. Ostrava-St.Bělá L-T, PREM.ST, ČSP
16.-18.5. Dvoreček C/Z-L
17.5. Draheničky ZM-ZL
17.5. Mariánské Lázně ZM-L KMK
17.5. Vrchovany ZM-L
17.5. Vestec u Chrudimi Z- PREM.S
17.5. Hořice v Podkrkonoší ZM-ZL
17.5. Drásov ZM-L, pony
17.5. Pravčice ZM-L
17.5. Dolní Moravice ZM-S
17.5. Pardubice Z-L
17.-18.5. Pecínov Z-ST
17.-18.5. Stará Boleslav Z- PREM.ST
17.-18.5. Plzeň-Bory drez. Z-ST
17.-18.5. Kaničky Z-L
17.-18.5. Ústí n.L. Z- PREM.ST
17.-18.5. Lhota u Konice E/ZM-L
18.5. Drásov drez. Z-S
18.5. Havlíčkův Brod ZM-S
21.5. Mělník hoby sředa
23.5. Ostrava -St. Bělá KMK ZM-L
23.-25.5. Kolesa CCI*/CIC**
24.5. Pecínov ZL-S
24.5. Mělník drez. Z-L
24.5. Louny ZM-ZL
24.5. Dobřenice ZM-L
24.5. Jeníkov E/ZM-S
24.5. Moravany drez.Z-ST
24.5. Brno-Žebětín ZM-L
24.5. Sobotín ZM-ZL
24.5. Albertovec V/A-D
24.5. Hamry ZM-ZL
24.-25.5. Kolín Z-ST, PREM.S
24.-25.5. Domažlice ZL- PREM.ST
24.-25.5. Ostrava-St.Bělá Z-S
25.5. Pecínov drez. L-ST
25.5. Heroutice drez. Z-L
25.5. Popice Z-S
25.5. Přerov ZM-L

ACROSE 
doporučil Noren

Z jezdeckého střediska v Mariánských
Lázních odcestoval do nového působiště do
SRN vítěz loňského KMK šestiletých koní
ACROS. V jeho sedle bude po O. Nágrovi
působit K. Offel a majitelem ACROSE se stal
J. Schörer. K. Offel trénuje a koně v Marián-
ských Lázních společně s ní vybíral i špičkový
světový trenér Holanďan Henk Noren. Ten
působí v řadě vynikajících stájí a při posled-
ním světovém šampionátu měl ve finále hned
dva své svěřence P. Wylda (USA) a H. Lund-
beck (SWE). Pokusíme se tedy dále sledovat
kariéru tohoto skvělého hřebce i ve světovém
sportu. Jak nám potvrdil Václav Nágr prodej
dalších koní ze stáje v Mariánských Lázních
není pravděpodobný a tak se Ondřej Nágr
bude v nejtěžších soutěžích v sezóně 2003
objevovat v sedle dvou běloušů ATLAS
a PICADOR.

Jarní Ostrava
Tradiční jarní skokové závody a kritérium

mladých koní probíhaly 18. až 20.dubna na
kolbišti Baníku Ostrava ve Staré Bělé. V počtu
startujících to byl maraton, protože bylo usku-
tečněno 554 startů a páteční počasí bylo sku-
tečně nevlídné.

V hlavní skokové soutěži -S- se představilo
33 dvojic. Základní kolo jich zvládlo devět bez
penalizace, v rozeskakování jen tři, proto
o vítězi rozhodl nejlepší dosažený čas. Ten
měl nejrychlejší a zvítězil Z. Žíla na FARADAY
z Mustangu Lučina před kateřinskými P. Hum-
plíkem s MANDY AUTO SITTA a J. Hruškou
s COLETT CZECH WOOD.

V kritériu mladých koní zvítězili: v kategorii
4letých (-Z-) IMPERÁTOR - K. Papoušek JK
Všemily (31 start.), 5letí (-ZL-) CARDUCCI
(29) a v kategorii šestiletých (-L-) LE PATRON
vždy se Z. Žílou z Mustang Lučina. -jge-

Kamil Papoušek - IMPERÁTOR (Všemily),
vítěz KMK čtyřletých -foto jge-

Na Mělníku bez
prémie

První skokové závody skutečně vyšší
obtížnosti na kolbišti v Mělníce se konaly
o velikonočním víkendu 19.-20. dubna pod
názvem Astrofin Cup. Tentokrát byla startov-
ní pole celkem jedenácti soutěží únosná
a v nejtěžší soutěži závodů, nedělním -ST- až
k nelibosti soutěžících a pořadatelů. K vy-
vrcholení závodů, kterému byla přiznána
i prémie za kontrolu dědičnosti v chovu koní,
se totiž dostavilo pouhých sedm startujících.
Prémie tak pravděpodobně nebude vyplace-
na, protože na startu se nesešla povinná
minimální desítka startujících.

Z vítězství se radoval J. Buben na CARDI-
NAL, který dokončil jako jediný se 4 tr. body
před J. Opatrnou na LIPAN (8) oba z JS
Opatrný Hořovice. Další dvě místa patřila
K. Bardonové na GILMORE a DENDY (JS
Bardonová-Hauzr) se shodným výsledkem.

Bezchybných výsledků v těžších soutěžích
bylo tentokrát na Mělníku málo. Z vítězství
předposlední soutěže -S- se radovala
M. Lasabová na KIKINA (Chov koní Vaňha),
která docíli la z celého startovního pole
31 dvojic nulu jako jediná.

Emil Ludvík - KAMPA
(Velká Polom)

-foto jge-

...spoluzakladatelce voltiže ve Frenštátu
pod Radhoštěm a obětavé voltižní rozhodčí
Miluši Hanákové, která 9. května oslaví
životní jubileum.

S hlubokým zármutkem oznamujeme
všem přátelům a známým, že nás dne
23. dubna po těžké nemoci ve věku
70 let opustil pan Rudolf Nachtigal.
Jeho zásluhou bylo zachráněno karlo-
varské závodiště a vybudován zde jez-
decký a dostihový areál.

Petr Nachtigal

Kdo půjčí koně?
Dnes ještě jednou opakujeme informaci

o možnosti zapůjčení koní pro mezinárodní
mistrovství ČR v moderním pětiboji, které ve
dnech 23.-26. května pořádá JK Liberec.
V současnosti je přihlášeno již sedm dalších
států. Jezdecká disciplina bude na programu
v sobotu a neděli 24. a 25. května. JK Liberec
se obrací na všechny majitele koní alespoň
výkonnosti -L-, zda by neměli zájem koně
k této akci zapůjčit. V minulé výzvě jsme uved-
li nesprávná telefonní čísla pro kontakt s pořa-
dateli. Kdo z vás by tedy měl o spolupráci
zájem telefonujte prosím na: 732 936 229, 485
103 929 nebo 485 107 238 (I. Kuklová).
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Inzerce

! P! P o z o r !o z o r !
Právě otevíráme novou prodejnu jezdeckých potřeb

Slezská 44, Praha 2
5 min. nad nám. Míru, 100 metrů přes park

z Vinohradské ulice

● kompletní sortiment pro koně i jezdce
● zboží německé, anglické, francouzské a polské

výroby - nyní za velmi nízké zaváděcí ceny
● velký výběr německých použitých sedel
● informační centrum (adresy organizací, klubů, stájí,

rozpisy závodů, výstav, aukcí a dalších koňských akcí)

Otevírací doba: Po-Pá 9.00 - 19.00 hodin
So 9.00 - 13.00 hodin

Tel.:777 287 881, 777 077 673 Vyrábíme a dodáváme
široký sortiment 
jezdeckých sak
●● dětská 
●● dámská
●● pánská

Standardně v barvách černá, tm.
modrá, červená, ostatní barvy
dle přání zákazníka.

Vyrábíme drezurní fraky.

Lumír Šebesta -  Šepra, Ostruhová 58, 276 01 Mělník
Tel.: 315 625 411, mob. 608 976 606

Na téže adrese i prodej kompletního sortimentu jezdeckých potřeb

Mistrovský test
Širší výběr jezdců a koní pro ME ve

všestrannosti juniorů, které v letošním
roce pořádá ČR proběhl, 5. dubna
v Kolesách. Pod dohledem E. Nesňa-
lové a členů komise všestrannosti se
v rámci soustředění  v Kolesách ve
dnech 2.-6. dubna, sešlo 16 dvojic.
Nástrahy testu (drezúrní a terénní
zkouška) splnilo dvanáct z nich. Ti jsou
o malý krůček blíže k možné účasti ME
Pardubice 2003. V elitní dvanáctce
jsou: L. Musilová (HARUN), L. Černá
(WALTER), J. Voboři lová (MONT
BLANC), M. Šedá (CLEMENTAIN),
M. Šedá (GROT), R. Krobot (TRI
WALT), Svobodová (LEVÁDA),
J. Vobořilová (ELÁN), J. Grodlová (FIN-
LANDIE), V. Odstrčil (VICTIS), V. Odstrčil
(LEONTÝNA) a K. Fulínová (CHIRGIZ).

Druhý ročník Výstavy koní a všeho co ke koním patří se konal 25.-27.
dubna v jezdecké hale společnosti In Expo Group v Praze na Trojském ost-
rově. Již samotná skutečnost, že se výstava uskutečnila navzdory ničivé
povodni z loňského léta, je ohromující. Navíc je středisko společnosti In
Expo Group na Trojském ostrově nejen obnovené, ale zároveň i zdokonale-
né. Téměř 70 vystavených koní tak užívalo veškerého komfortu v nových
stájích a návštěvníci by stopy po povodni jen těžko hledali. Ty však stále
krutě připomíná celé zdevastované okolí bývalého centrálního kolbiště.

Pořadatelé výstavy však mohli být spokojeni, protože na Trojský ostrov
dorazilo téměř 4 000 návštěvníků, kteří si prohlédli nejen výstavní expozice
38 vystavovatelů, ale byl pro ně každý den připraven čtyřhodinový program.

!!! Navštivte nás!!!
v prodejnách jezdeckých potřeb

firmy Dublet, s.r.o.
Masarykova 518/4a Mělnická 31
Liberec 1 Stará Boleslav (areál Norma)
tel.: 482 710 344 tel.: 608 112 312
Po - Pá 7.30 - 16.30 Po - Pá 10.00 - 18.00

ZÁSILKOVÝ PRODEJ, PO DOHODĚ MOŽNOST
NÁKUPU MIMO PRODEJNÍ DOBU

Při nákupu nad 3 000,- Kč jsme schopni dopravit Vaše
zboží v okruhu 30 km od našich prodejen zdarma.

Dále je pro Vás připravena hra Hod kostkou pro
měsíce květen a červen a oblíbená hra Žolík od září.

!!! Vše pro jezdce a koně !!!

Dále výroba a prodej parkurových překážek 
a venkovních boxů.

!!! Možnost leasingu !!!
Bližší informace v prodejnách

●● Prodám Avii na tři koně v dobrém stavu a celolaminátový
přepravník na dva koně. Tel.: 777 879 980.

●● Prodám ČT 2l., světlehřívá ryzka po Mykonos, m: po 214
Tajfun, dále 5l. hnědáka po Aldan (park. -ZM- a -Z- čistě,
připr. na -ZL- a -L-) a dále 7l. hněd. po Guilame Tel (park. -Z-
a -ZL- čistě, připr. na -L-). Tel.: 487 870 780, 602 138 924,
607 504 267.

●● Prodám školního koně, valach, stáří 9let.Informace na tel.
č. 777 063 000.

●● Firma FLOOB nabízí podkovy, podkováky, zuby a kovářské
náčiní. V okolí Frýdku Místku po dohodě přivezeme na
místo určení. Tel. i fax: 558 675 769, GSM: 777 063 000,
e-mail: s.skutova@cbox.cz

Test v Aténách
Oficiálním testem pro případné

účastníky OH v Aténách ve vše-
strannosti se stane CIC***, které
v místě budoucích OH proběhne ve
dnech 15.-17. srpna přímo na jez-
deckém olympijském centru v Mar-
kopoulu v Aténách. Byro FEI
schválilo zvláštní dotaci ve výši
30 000 Euro pro 30 jezdců
z co možná největšího okruhu
národních federací, kterým by bylo
možné hradit náklady na cestu,
ubytování a startovné.

Internet informuje
Záplava nových internetových

adres nás přinutila věnovat přízniv-
cům stále nepostradatelnějšího

zdroje informací zvláštní sloupek.
Přinášíme nejnovější adresář jez-
deckých stránek:

OH Atény
Informace o blížících se olympij-

ských hrách naleznete na strán-
kách www.athens2004.com Speci-
álně jezdecké informace se pak pří-
ležitostně začnou objevovat na
www.athens2004.com/equestrian

MS v Endurance
Světový šampionát v distanční

jízdě (160 km) bude 21. září v rámci
International Sport Horse  Show
v Punchestown (Irsko). Pořadatelé
očekávají přes 100 soutěžících z 25
zemí na trati, která bude vedena
překrásnými údolími a horskými masi-
vy Kildare a Wicklow. Podrobnosti na
www.sporthorsesshow.com

Výsledky spřežení
Speciální webové stránky

výsledků z mezinárodních soutěží
spřežení naleznete na adrese:
www.hoefnet.com/drivingresults

Životopisy na webu
Při příležitosti Finále Světového

poháru v Las Vegas byla otevřena
speciální webová stránka obsahující
životopisy nejlepších jezdců světa.
Jejich obsahem je i mezinárodní
kariéra jezdců a naleznete je na
http://bios.horsesport.org

Koně v televizi
Vysílací schéma jezdeckých sou-

těží na sportovní televizní stanici
Eurosport naleznete na 

www.horsesporttv.com

Drezúra v Hicksteadu
Drezúrní šampionát Evropy se

koná ve dnech 13.-17. srpna v brit-
ském Hicksteadu. Veškeré podrob-
nosti nalezneta na 

www.edc2003.com

FEI v Madridu
Ve dnech 26.-27. dubna proběh-

lo zasedání byra FEI, které uspořá-
dala španělská jezdecká federace
v Madridu. Na programu zasedání
byla tradičně řada informací a zpráv
jednotlivých komisí. Z nich vybírá-
me:

● Manažer jezdeckých disciplin
při OH Atény Nicolas Karidis před-
nesl zprávu o průběhu prací na jez-
deckých sportovištích v Aténách.

● O technickém mítinku k orga-
nizaci OH 2008 v Pekingu, který se
konal v lednu 2003, referoval gene-
rální sekretář FEI.

● Byly akceptováni pořadatelé
světových šampionátů 2004 ve
dvojspřeží (Astorp Švédsko 21.-27.
července) a čtyřspřeží (Kecskemét
Maďarsko 18.-21. září).

● Generální zasedání FEI 2004
se bude konat v Paříži.

● Byro FEI vyzvedlo vytrvalou
práci Maxe Ammanna, současného
ředitele Světového poháru, který
oznámil svůj záměr po 25 letech
odejít z této funkce.
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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. +420-354 623 153, 608 979 982, fax +420-354 626 559
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

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

Sokolí 23, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 568 820 577, mobil. tel.: 602 723 325, 

e-mail: equisport@tiscali.cz
nejširší sortiment veškerých potřeb pro koně a jezdce v České republice

Výhradní dovozce švýcarské firmy STÜBBEN a holandské
firmy HORKA INTERNATIONEL WEAR na našem trhu

prodejna: Equisport - jezdecké potřeby, Žižkova 505, 674 01 Třebíč 
Tel./Fax: 568 840 427, e-mail: equisport@tiscali.cz

www.equisport.cz

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: 377 451 914

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

Výsledky
Drásov 12. 4. -ZM- děti (4) 1. Machovec -

NIKE (Rufa Vel.Němčice), -ZM- ml. koně (14)
1. Malý - HVĚZDA 4 (stáj Omega), -Z- (61) 1.
Kupsa - AZAT 1 (Bořitov), dvoufáz.sk.100/110
(45) 1. Straka - LASY (JK Alima), post.obt. do
110 (38) 1. Veselá - FERNANDO (JK Eclipse
Brno), -LP- (8) 1. Strnadlová -MARKÝZA 3 (JK
Trojanovice).

Brno-Veveří 19.-20. 4. -ZM- limit.čas (13)
1. Tesař - MURPHY (Obora Tetčice), dvou-
fáz.sk. 100/110 (65) 1. Kudláčková - BRITHNY
(JK Roba), -ZL- + finále 10 (67) 1. Bulíčková -
CHRPA (JK Nová Ves), -L- (30): 1. Tretera -
KONVENT (SS Tretera), dvoufáz.sk. 100/110
(21): 1. Tretera - CARNEWAL (SS Tretera), -
ZL- (31) 1. Šoupalová - DUHA (Olymp Pardu-
bice), pos.obt. do 120 (27) 1. Skřivan - VALU-
TA (JS Manon Orling), -S- (17) 1. Kuba -
LUCKY LUKE (SS Kentaur Prostějov), 2. Erle-
bachová - LAGUNA (Quinta -Hvězda), 3. Skři-
van - LABE JAMES CAC (JS Manon Orling).

Ostrava 18.-20. 4. zahajovací soutěže pro
KMK -ZM- (31) 1. Holešovský - RENOMMEE
PRINCE ( Hipoklub Natur), -Z- (29) 1. Šlechta
- TESSA (JK Všemily), -ZL- (15) 1. Žíla - LE
PATRON (Mustang Lučina), KMK - -Z- (31) 1.
IMPERÁTOR - Papoušek K. (Všemily), 2.
HENESSY 1 - Bajnar (MGT Ostrava), 3.
ČEREZ - Biolková (Trojanovice), -ZL- (29): 1.
CARDUCCI - Žíla (Mustang Lučina), 2. SIMBA
Kentaur - Jindra (JS Agrosport), 3. GOLAS -
Papoušek (Všemily). -L- (15) 1. LE PATRON -
Žíla (Mustang Lučina), 2. RYTMA CAC Lea-
sing - Skřivan (Manon), 3. AMOR 8 - Holý
(Albertovec), další soutěže -ZM- děti (11) 1.
Jánská - ŽENEVA (Olza Karviná), -ZM- 4 a 5-
ti letí prvním rokem (14) 1. Masár - JAWONIS,
Caballero, -Z- děti (12) 1. H. Košnarová -
LEON (JK Havránek), jun. (26) 1. Látalová -
LUKEPERY SK Pental (JK Sana), senioři na
koních prvním rokem (13) 1. Živníčková -
SÁGA 4 (Hradec n/Mor.), ostatní (51) 1. Živ-
níčková - NAGÁNO (Hradec n/Mor.), -ZL- juni-
oři (27) 1. Škuta - DEKORT (Astra Ostrava),
ostatní (67) 1. Biolková - MARION 3 (Trojano-
vice), -L- junioři (8) 1. Hentšel - SALWADOR
Union Banka (Baník Ostrava), 2. Škuta -
DEKORT (Astra Ostrava), 3. Hentšel - LADA
(Baník Ostrava), ost. (18) 1. Peřichová -
ČERKA (Equicentrum), 2. Žíla - ANCHORA-
GE, 3. Žíla - EVERDEN s.v. (Mustang Lučina),
-ZL- junioři (17) 1. M. Hruška - JODID (Opava
Kateřinky), ostatní (33) 1. Ludvík - KAMPA
(Velká Polom), -L- junioři (19) 1. Hentšel -
LADA, 2. Hentšel - SALWADOR Union Banka
(Baník Ostrava), 3. Kincl - BOREC (Horymas
Horní Město), ostatní (55) 1. Ludvík - KAMPA
(Velká Polom), 2. Kubrický - GIJOM Fides
Agro (SS Kubrický), 3. Hošák - ALL MY DRE-
AMS (ŠZP Nový Jičín), -S- (33) 1. Žíla -
FARADAY (Mustang Lučina), 2. Humplík -
MANDY Auto Sitta, 3. J. Hruška - COLETT
CZECH WOOD (oba Opava Kateřinky), 4.
Hentšel - LADA (Baník Ostrava), 5. Sovjáková
- BRISA (Albertovec).

Mělník 19.-20. 4. dvouf. sk. 100/100 (30)
1. Kabátová - SCARLET (Nesměň), dvouf.
sk. 100/110 (31) 1. Kabátová - SCARLET
(Nesměň), dvouf. sk. 110/120 (31) 1. Sloup -
BEATRICE EUROŠKOLA (Lysá n.L.), -L- (17)
1. Machová - VICTOR (Veselovský), 2. Has-
sová - QUEBECK (Seco Praha), 3. Pauzr -
LITAVA (Pauzr), dvouf. sk. 100/110 (43) 1.
Kraicová - ATRIUM (Mělník), dvouf. sk.
110/120 (33) 1. Líkařová - HUSKY (Bardonová
- Hauzr), -L- (33) 1. Pekárková -PARÁDA
(Lysá), 2. Nosková - DONÁTA (Nosek), 3.
Libich - DIXON (Lysá n.L.), -S- (31) 1. Lasabo-
vá - KIKINA (Vaňha), 2. Pekárková - PARÁDA
(Lysá), 3. Pilecký - COINREAU (Opatrný), -
ST- (7) 1. Buben - CARDINAL, 2. Opatrná -
LIPAN (oba Opatrný), 3. Bardonová - GILMO-
RE (Bardon - Hauzr).

Loštice 20. 4. -ZM- děti (7) 1. Opravilová -
BESSY (Loštice), 4l. (11) 1. Diringer - LARGO
ABC (MZLU Brno), dvouf. sk. 100/110 děti +
jun. (15) 1. Kocourková - SANTANA (Lan-
škroun), ostatní 1. odd. (28) 1. Vrtek L. - DAL-
LAS 1 (Horní Heřmanice), 2. odd. (27) 1. Vereš
- PAMELA (Horní Heřmanice), -ZL- (32) 1.
Vrtek L. - DALLAS 1 (Horní Heřmanice).

Pardubice 25.-27.4. všestrannost kvalifika-
ce Zlaté podkovy ZK pony (15) 1. Smékalová
- SALINA (Pony klub Olešnice), 2. Pažoudko-
vá - LUPÍNEK (Alfa Bakov), 3. Nováková -
HAPPY STAR (Fojtov), Soutěž nadějí (28) 1.
Vídeňský - ARDENA (Merko Hybrálec), 2.
Myška - VIKY 1, 3. Myška - TAVIRCA (Albert
Stolany), Bronzová podkova (16) 1. Záveská
- TREISI 1 (V.Kubišta), 2. Máchová - AMBRA
(JK Humpolec), 3. Erbeková - UNION (Morav-
ská jezd. spol.), Stříbrná podkova (58) 1.
Kavka - IMÁGA (JO Fojtov), 2. Tumpachová
K. - ARNIKA (Valér Radonice), 3. Hálová -
DEMBITSA (Rianon Heřmaň), Zlatá podkova
(33) 1. Marková - TARAS (JS Remark), 2.
Chvojka - GOYA (Stolany), 3. Polák -
HAMLET (JK Kocanda).

Stará Boleslav 26.-27. 4. stupň. obt. do
120 + žolík (17) 1. Jandourek - OTEY (Stará
Boleslav), -L- (38) 1. Jandourek - OTEY (Stará
Boleslav), 2. Pospíšilová - OLYMPIAS (Pospí-
šilová), 3. Krajníková - DEKLINÁTOR (Accom
Praha), -S- (20) 1. Jandourek - PATRICIE, 2.
Jandourek - OLZA (Stará Boleslav), 3. Lasabo-
vá - BALETKA (Vaňha), -Z- koně 1. rokem (6)
1. Hynek - SALLY KELLY JANE (Úholičky),
jezdci 1. rokem (6) 1. Alexová - LERY (Micky),
pony ZLPA (6) 1. Krčmářová - BEN 5 (Velva-
ry), dvouf. sk. 100/110 (42) 1. Jarolím P. -
DIADÉM 1 (Jarolím), dvouf. sk. 110/120 (30)
1. Kunstová - GRAFIKA (Gabrielka).

Pecínov 26.-27. 4. -ZM- děti 12-14 let (5) 1.
Skřivanová - LABE JEFF LB TECH (Manon), -
Z- (39) 1. Poláková - KOMTESA (Polák -

Schaumann), -ZL- (30) 1. Šoupal - C.C.CASH
KENTAUR (SK Olympia), -L- (21) 1. Opatrný -
FAMOUS (Opatrný Hořovice), 2. Šafrata - ZIR-
RUS (JK Louňovice), 3. Štěrba - MAMBO (JK
Mlýnský dvůr), -S- (33) 1. Opatrný - FAMOUS
(Opatrný Hořovice), 2. Skřivan - VALUTA
(Manon), 3. Erlebachová - LAGUNA (JK Quin-
ta), -ST- (29) 1. Jindra - CONTENDER NAXOS
(JK Agrosport), 2. Fialka - LARCON OIL
TEAM, 3. Fialka - QUINTET (Stáj Supreme), 4.
Opatrný - CRAZY LOVE (Opatrný Hořovice),
5. Kincl - LERY (Horymas Horní Město).Kolesa

Tábor 26.4. -ZM- 4 a 5ti letí (13) 1. Vantro-
ba - GRIFIN (JK Vidovice), -ZM- děti (6) 1. Háj-
ková - DIANA 21 (JK Kavalo Tábor), -Z- (46) 1.
Majerčík - GRINGO (JK Jindřichův Hradec),
stupň. obt. do 120 cm (38) 1. Lomský - LATI-
NA (JS ARS Č.B.), -L- (12) 1. Jirásek - OND-
RÁŠ OHAIO (K Ostrov), 2. Fiala - CLASSIC
LADY (Stáj Leon Blatná), 3. Štětina - BOR
(JTJ Holiday Horse).

Frenštát p. R. 26.-27. 4. Májová cena -ZM-
děti (6) 1. Flisníková - RIVAL (Newport), koně
4 a 5-ti letí (17) 1. Snášel - LUISA (SZeŠ Olo-
mouc), -Z- děti a junioři (23) 1. Stojčevová -
NUGET (Baník Ostrava), 4 a 5-ti letí koně (26)
1. Fialka - CAVALLO Oil Team (Supreme
Opava), ostatní (43) 1. Mamica - TITAN 2
(Tlumačov), dvoufáz. sk. 110/120 (72) 1.
Gračková - SYMPATIKA (Javorník), -L- junioři
(13) 1. Sliž - LUSIEN (Komorní Lhotka), 2.
Turková - DENIM (Horse Academy), 3. Kopi-
šová - BALET (Frenštát p.R.), stup. obtíž-
nost do 120 cm + žolík (57) 1. Hentšel -
LADA (Baník Ostrava), Májová cena -S- (51)
1. Ludvík - KAMPA (Velká Polom), 2. Lamich -
CREDIT Sano, 3. Hruška - CALETTA Auto
Sitta, 4. Zwinger - DONA Z Kentaur (všichni
Opava Kateřinky), 5. Žíla - CALANTHANO,
(Mustang Lučina).


