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Na‰i ovládli Kiskunhalas
Prvý reprezentační výjezd sezony připadl tradičně na skokové jezdce a opět tradičně se jím stal zájezd do maďarské Kiskunhalas (1.-3.5. CSI-B). Naši jezdci jsou
na tomto konkúru velmi zavedeni a v živé
paměti máme krásné vítězství našeho
družstva v loňském roce.
Podle nominace odcestovali do Maďarska pod vedením A. Starosty jezdci a koně:
J. Skřivan (LABE JEFF LB TECH, NARACONDO PROFISTAF, GARGANO
WEPOL), A. Opatrný (MAWERICK,
LA MANCHE), T. Navrátil (LE CORDIAL S,
AKTIV) a M. Matějka (LINO J, GRAND
POHONA).
Oproti minulým ročníkům, nečekala tentokrát naše jezdce taková konkurence, na
kterou jsme bývali zvyklí a vedle silné
domácí ekipy se do Kiskunhalas dostavili
pouze slabší Moldavci a Chorvaté, u nás
dobře známí Slovinci (M. Čič) a jediný
rakouský zástupce.
O samotném průběhu soutěží nám referoval A. Starosta: „To, že naši jezdci
budou dominovat, bylo jasné hned po

prvém dni. Jedinými soupeři mohli být
domácí jezdci, ale ukázalo se, že jejich
koně nejsou ještě zdaleka v takové formě
jako naši.
První soutěží bylo klasické skákání do
130cm, kde se deset jezdců probojovalo do
rozeskakování. Mezi nimi hned tři naši
a závody tak začaly hned vítězně, když nejrychlejší byl T. Navrátil s AKTIVEM. Ten
porazil B. Hevessy (RAMOS Z). M. Matějka
s GRAND POHONOU byl čtvrtý a J. Skřivan
s NARACONDO PROFISTAV pátý. I ostatní
koně skákali dobře a vesměs dokončili
s jednou, maximálně dvěma chybami.
Ve druhé soutěži (130 na čas) jsme svoji
převahu potvrdili, když zvítězil suverénní
LABE JEFF s J. Skřivanem. Ten ještě
s GARGANO WEPOL přidal 8. místo.
Závěr dne patřil skoku mohutnosti
a i zde jsme slavili ten den již třetí vítězství. Zde ale pouze „ex equo“, když spolu
s dalšími třemi jezdci naše dvojice J. Skřivan (NARACONDO) a T. Navrátil
(Pokračování na str. 2)

Téměř rovnou z Kiskunhalas cestoval J. Skřivan na Velkou cenu Brna, kde obsadil hned
prvá dvě místa. Na snímku přebírá cenu z rukou předsedy Moravanu Brno Zdeňka Věžní-

Jaroslav Formand v roli hl. rozhodčího ve
Staré Boleslavi

Ž e b ř í č e k AT P
v jezdectví?
Již několikrát jsme v našem zpravodaji
hovořili o nově zaváděném centrálním informačním systému. Co se za tímto názvem
skrývá a jaké jsou cíle systému jsme se
zeptali hlavního iniciátora a navrhovatele projektu s názvem EQinfo Jaroslava
Formandla:
„Cíl našeho snažení se dá jednoduše
a prostě shrnout: poskytnout jednotnou, přístupnou a podrobnou informaci o všem, co
se v jezdeckém sportu děje. I když se to na
první pohled nemusí tak jevit, práce je to
velmi náročná, a i proto jsme si stanovili cílový termín, kdy by již mělo vše fungovat podle
našich představ rok 2000.
Celý informační systém pak lze rozdělit do
dvou částí. Prvou je informační systém o klubech, jezdcích, koních a všech technických
funkcionářích. Zde jsme momentálně nejdále
a ukazuje se, že tato databázi bude velmi
užitečná i v našem vztahu k ČSTV. Jak proběhlo i na stránkách Jezdce, ČSTV přiděluje
některé prostředky v závislosti na počtech
členské základny. Proto je nutné v průběhu
letošního roku rozšířit tuto databázi, i o jména
všech členů registrovaných subjektů v rámci
ČJF, včetně jejich rodných čísel.
Současná databáze ještě není zdaleka bez
chyb a je třeba vše pečlivě vypilovat.
V budoucnosti bychom si chtěli informace
mezi Prahou a oblastmi pravidelně vyměňo(Pokračování na str. 3)

SPORT

REPORTÁŽE

Naši ovládli
Kiskunhalas
(Dokončení ze str. 1)
(LE CORDIAL) shodně neuspěla na výšce
192cm.
Sobotní program pokračoval postupnou
obtížností do 140 se žolíkem, kde naši sice
skákali dobře, ale protože se všichni pokusili, a všichni neúspěšně, o zdolání žolíka
(kolmý skok s velmi úzkým průčelím),
umístění na nás tentokrát nezbylo.
V následné soutěži tříčlenných družstev,
které bylo uspořádáno jako štafetové skákání, jsme loňské prvenství neobhájili.
Naše družstvo ve složení AKTIV (4), LABE
JEFF (4) a GRAND POHONA (0) s celkově
8 tr.body obsadilo 3. místo za dvěma
maďarskými ekipami. Soutěže se ve smíšeném družstvu s Chorvaty zúčastnil ještě
A. Opatrný (MAWERICK 4tr.b.) a pro ně
zbyla pátá pozice.
Nedělní závěrečné soutěže pak byly
obtížnostně skutečným vyvrcholením závodů. Pojetím parkúrů a celkovou obtížností
jasně vybočily z úrovně předchozích dní
a Velkou cenu navíc značně zkomplikoval
vytrvalý déšť.
Při prvém závodě dne však ještě nepršelo. Zde jsme opět slavili, a včetně dvou
ex equo vítězství tak dosáhli pátého prvenství, zásluhou T. Navrátila a LE CORDIAL.
Ten nasbíral při volbě dráhy do 140 cm
nejvíce bodů, i když, poučen předchozím
dnem, neabsolvoval opět velmi problematického žolíka. Na třetí pozici skončil
J. Skřivan a GARGANO. Bohužel se nakonec v této soutěži nezdařil příliš odvážný
záměr M. Matějkovi s GRAND POHONOU,
ale i tak jsme byli spokojeni.
Velká cena (klasická 150) se však již
jela za vytrvalého deště. To se projevilo na
výkonech a obtížný kurs na obtížném terénu překonal bezchybně pouze jediný jezdec maďarský G. Panyi na hřebci TAJFUN. Zde se však konečně dočkal i
A. Opatrný, který celé závody absolvoval
velmi dobře, ale na výraznější úspěch teprve čekal. Celý kurs překonal s LA MANCHE velmi dobře a přes svoji premiéru
v soutěži stupně -T- působil velmi suverénně a bez známek nervozity. Lehká chyba
jej odsunula na třetí pozici, ale i tak je třeba
jeho výkon hodnotit velmi dobře. Všichni
další jezdci (celkově startovalo 26 dvojic)
již měli dvě a více chyb. Velmi dobrý byl
i AKTIV (5. místo), který absolvoval
s 8tr.body. Ty získal shodou okolností
v lehčí části parkúru. Neuspěl LABE JEFF,
když J. Skřivan po třech chybách vzdal
a ani M. Matějka. U jeho LINA J zde vyvrcholily charakterové problémy a pro opakovanou neposlušnost se mu nepodařilo
odstartovat.
V celkovém hodnocení musím říci, že
naši jezdci v podstatě ovládli maďarský
konkúr, a přes lehčí konkurenci je to pro
nás velmi příznivá zpráva. Ve všech soutěžích podávali naši jezdci velmi dobré výkony. S úlohou nováčků se dobře vyrovnali
oba naši jezdci A. Opatrný i M. Matějka.
Zvláště GRAND POHONA bude jistě velmi
kvalitním členem A týmu, stejně jako LA
MANCHE. LINO J pro svoji nespolehlivost
pravděpodobně nebude velkou posilou
a i MAWERICK podává ještě trochu nevyrovnané výkony. Parkúry byly tradičně
velmi dlouhé s maximálními počty skoků,
ale naši jezdci i koně se s touto skutečností
bez problémů vyrovnali. Celkově jsme
museli zanechat ten nejlepší dojem.“
Dodejme jen, co lepšího jsme si mohli
přát.

Překážka č. 5 terénní zkoušky v Čejově znamenala konec nadějí několika dvojic. Jednou
z nich byl i A. Opatrný s koněm INDAUER, ale s druhým koněm ČEJENEM již absolvoval
perfektně a nenechal si vítězství ujít.

Tentokrát rozhodoval kros
Druhé předkolo soutěží Zlaté podkovy,
tentokrát již kompletní včetně soutěže dvojspřeží, se konalo ve dnech 8.-10. května
v Čejově.
Pořadatelé zaznamenali absolutní rekord
v počtu startujících, když do všech sedlových
disciplin se přihlásilo celkově 94 startujících
a spolu s nimi přijelo do Čejova i devět kočárů.
Proto musely páteční drezúry probíhat na
třech obdélnících současně. Dvojspřeží soutěžila zcela odděleně na nedalekém humpoleckém závodišti a jezdci všestrannosti měli
k dispozici dva obdélníky v Čejově. I tak soutěže začínaly v 8.00 hod ráno a končily
v 18.30. Zásluhu na tom, že vše probíhalo
podle předem naplánovaných scénářů má
i obecní úřad v Čejově v čele s F. Vlastní-

Na dvou židlích
I když vše nasvědčuje tomu, že hlavní
důraz ve sportování A. Opatrného směřuje
ke skokovému ME v Lisabonu, zatím stačí
hořovičtí sedět na obou jezdeckých židlích.
Týden před zájezdem do Kiskunhalas, kde
byl A. Opatrný členem reprezentačního
skokového týmu ČR, vlála kvůli němu naše
vlajka i rakouském Ebreichsdorfu (24.26.4.).
K soutěži všestrannosti úrovně CCI*
sem dorazil s dvojicí ČEJEN, a INDAUER.
K závodům se přihlásilo, vedle velmi silné
domácí ekipy, i kompletní družstvo Německa.
V drezúrní zkoušce obsadil A. Opatrný
v konkurenci 33 jezdců 14. (ČEJEN) a
17. (INDAUER) místo. V náročné terénní
zkoušce skončil INDAUER na technicky
komplikovaném vodním skoku (2x zastavil)
a soutěž nedokončil. Zastavení se nevyhnul ani ČEJEN a trestné body za tento
prohřešek jej stály nakonec velmi krásné
umístění. ČEJEN byl totiž jedním z několika
koní, kteří se téměř vešli do časového limitu a nebýt penalizace za zastavení nebylo
by konečné účtování daleko od vítěze.
Takto však po bezchybném parkůru na nás
„zbylo“ jen celkové 10. místo.

-2-

kem, který vyšel organizátorům vstříc a mimo
jiné poskytl i potřebné zázemí na Obecním
úřadě.

Nakonec než dvojice
Soutěž v Čejově byla ohlášená jako definitivní tečka za nominačními snahami našich
reprezentačních dvojspřeží. Soutěž vyhrál
systémem start cíl L. Jelínek (Rosice) a tak si
jen místo v reprezentaci potvrdil. Druhý skončil M. Martinec (Čejkovice) a třetí místo získala K. Kastnerová (M. Krumlov). Po třech chybách na parkúru se nakonec na 4. pozici propadl náš další reprezentant J. Pavel (Kostelec). Bohužel nešťastně skončila soutěž pro
J. Kohouta, kterému se ve stáji zranil kůň.
Další jezdec Kratochvíl byl vyloučen pro omyl
v úseku E terénní zkoušky a J. Nesvačil
vynechal jednu branku v parkúru.
Ještě v průběhu soutěže se sešla k jednání komise spřežení, která podle výsledků
a zdravotnímu stavu koní rozhodla, že v Alpskodunajském poháru ve francouzkém Saumuru (30.5.-1.6.) nás bude zastupovat pouze
dvojice L. Jelínek a J. Pavel. Nominace byla
dále nabídnuta M. Martincovi, který ji však
odmítl kvůli ne úplně perfektnímu zdravotnímu stavu svých koní. Další možný adept pro
toto neoficielní mistrovství Evropy L. Jirgala
odmítl účast z rodinných důvodů. U ostatních
jezdců převládl v komisi názor, že výkonnost
není na potřebné úrovni pro soutěž takové
prestiže a jezdcům byla nabídnuta možnost
účasti v rakouském Altenfeldenu (19.-21.6.)
či německém Mindelstettenu (3.-5.7.).
Vedoucím našeho družstva do Francie bude
J. Schwarz.

Vrtek nahoře i dole
Soutěže všestrannosti jsou v předkolech
Zlaté podkovy rozděleny do čtyřech kategorií.
Dílčí všestrannost -Z- je určena mladým
koním v Soutěži nadějí, či mladým jezdců,
v Bronzové podkově. V soutěži Nadějí vyhrála dvojice jezdců z Horních Heřmanic V. Pavlín s HELIOSEM a za ním těsně druhý skončil
L. Vrtek s DYNASTIÍ. Ty od sebe dělil pouze
1 bod v drezúře, když dále již nezískali žádné
penalizace.

ZE ZAHRANIČÍ
Bronzovou podkovu vyhrál A. Opatrný
(NIGES), který byl sice po drezúře druhý, ale
bezchybnou terénní zkouškou i parkúrem získal nejvyšší příčku, před R. Fialou s IDOOLEM (Blatná). Vedoucí jezdkyni po drezúře
M. Dvořákovou stály vítězství dvě chyby na
parkúru.
Opět systémem start cíl zvítězil L. Vrtek
s DINÁREM (Hor.Heřmanice) ve Stříbrné
podkově, po vítězství v drezúře, bezchybné
terénní zkoušce i parkuru. Stejně tak druhé
místo patřilo po celý průběh soutěže V. Blahovi (GISA) z Miřetic.
A tak zásadní změny v pořadí se udály
pouze v hlavní soutěži Zlaté podkově. Po
drezúře se dvojnásobného vedení ujal A.
Opatrný (ČEJEN, INDAUR), který překonal
své konkurenty výrazným rozdílem. Na třetí
pozici se ex equo usadila dvojice J. Kadavý ANKER a J. Krčmář - SIBIRSK (Hybrálec).
V terénní zkoušce probíhalo vše dobře až
do crossu ke skoku č.5. Tento skok svoji
obtížností poněkud vybočil z rámce soutěže,
i když rozhodně nebyl nad její parametry.
Jednalo se o skok přes živý plot s výrazně
nižším doskokem. Bohužel někdo noc před
soutěží poničil živý plot v jedné části skoku
a tak pořadatelé museli zaplnit prázdné místo
dodatečnou výplní. Ta mohla být příčinou, že
koně příliš skok respektovali a skok do výšky
musel zákonitě při nižším doskoku špatně
dopadnout. První se stala překážka osudnou
A. Opatrnému s INDAUEREM. Po něm skok
neustál J. Kornalík ml. (KORBY) a oba již
v soutěži nepokračovali. Spadli i oba bratři
Vrtkové. Nicméně deset jezdců překážku
zdárně překonalo a někteří jezdci navíc s rutinovaným přehledem jako např. K. Tumpachová s FONTÁNOU.
I tak térénní zkouška Zlaté podkovy poněkud zamíchala pořadím po drezúře. První
místo si sice udržel A. Opatrný s ČEJENEM.
Na druhé se však již dostal J. Kadavý
s ANKEREM (Smrček) a třetí byl v té chvíli
J. Krčmář se SIBIRSKEM.
Parkúr však ještě do třetice pořadí změnil.
A. Opatrný nenechal nikoho na pochybách,
že v současnosti vládne i ve všestrannosti
a po bezchybném výkonu zvítězil i ve Zlaté
podkově. J. Kadavý se však chybě nevyhnul
a tak se musel spokojit se třetím místem
a druhý skončil J. Krčmář, který inkasoval
pouze 0,5 bodu za čas.
Přes celkově pět pádů ve Zlaté podkově
však mohli být pořadatelé v čele s J. Grodlem spokojeni. Dobrá organizace a krásné
počasí přispěli značnou měrou k atraktivitě
soutěže a překrásné prostředí uprostřed
plantáží jasně žlutých jarních pampelišek
odměnilo každého, kdo se do Čejova letos
vypravil.

A. Krobotová s LOGIKOU byla třetí ve
Stříbrné podkově

ZPRÁVY

Ž e b ř í č e k AT P
v jezdectví?
(Dokončení ze str. 1)
vat, takže na všech oblastech by byl k dispozici stále inovovaný a úplný seznam vydaných licencí všech kategorií a všech funkcionářů. Mám-li náš záměr zcela precizovat,
v případě, že oblast zašle svůj inovovaný
seznam do 5. dne v měsíci, do 20. toho měsíce obdrží zpět centrální, nejčerstvější celorepublikovou databázi. To je prostá evidence.
Zde máme celkem jasno a nyní se pouze
snažíme najít správnou míru zpřístupnění
soukromých a v jistém způsobu i důvěrných
informací o členech ČJF, protože zdaleka ne
vše je nutné uvádět ve zcela veřejnou známost (např.: čísla bankovních kont subjektů
ap.).
Druhou a v jistém smyslu daleko zajímavější částí centrálního informačního systému
by měla být evidence sportovních výkonů.
Čtenáři jistě vědí, že v současné době máme
určitou evidenci, která je využívána pro kontrolu dědičnosti a vytváří jí Centrální evidence
ve Slatiňanech. Tato evidence však není
úplně kompletní, protože zahrnuje výsledky
pouze z klasických disciplin, a hlavně se ve
svých vyhodnoceních zabývá pouze koňmi.
Oproti mému systému je také založena na
úplně odlišném hodnocení, protože se opírá
o výsledek koně v soutěži.
Mám-li nastínit hlavní rozdíl mého pojetí
a vyslovit jakousi filosofii pohledu na evidenci
sportovních výkonů podle našeho modelu,
tak náš hlavní cíl je zjistit skutečné výsledky
koní a jezdců a slovem skutečné zde rozumím rozlišení a zobjektivizování výsledku
podle toho, v jaké konkurenci byl dosažen.
Tato myšlenka rozhodně není originální.
Ke své práci jsme využili dlouholeté zkušenosti nejen samotné FEI, která se sestavováním podobných žebříčků již leta zabývá
a dobře víte, že tyto žebříčky jsou celosvětově využívány a výsledky v nich ceněny. Předlohou v našem domácícm prostředí nám byli
tenisté, ale hlavně lyžaři. Lyžaři proto, protože podstata jejich sportu je jezdectví velmi
podobná. I zde nelze zcela prostě změřit
výkon, protože tratě ač stejné kategorie jsou
rozdílné, počasí a sníh nejsou vždy stejné
a tak s prostým měřením časů by se lyžaři
daleko nedostali. Tenisté nám zase dali velmi
cenné rady ohledně oceňování hodnoty soutěží podle kvality účastníků, protože není turnaj jako turnaj.
Z toho, co jsem řekl jasně vyplývá, že náš
systém evidence výkonnosti nebere jako
základ prostý výkon, ale umístění v soutěži.
Ne ale prosté umístění podle pořadí na
výsledkové listině, ale pořadí se zohledněním
toho, kdo koho porazil.
To ve svém konečném efektu přinese zobjektivizování výkonu jezdců a koní, ale ve
svých konečných efektech i pořadatelů. V případě, že náš žebříček získá prestiž a v případě, že budou komise s výsledky v nich pracovat (nominace ap.), přinese tento systém
větší konkurenci v soutěžích, protože jezdci
budou vyhledávat soutěže s kvalitní konkurencí, která bude zárukou možnosti vyšších
bodových zisků v případě úspěchu. Pořadatelé naopak nebudou muset při svých pozváních vybírat jezdce podle osobních a subjektivních kritérií, ale budou mít zcela konkrétní
představu, jak si kdo v národní konkurenci
stojí.
Ale k samotným žebříčkům. Základním
kamenem je ohodnocení subjektů (jezdců
a koní). Pro ty byly v současném roce nula
použity stávající žebříčky koní (a z nich odvozené žebříčky jezdců). Subjekty tak byly rozděleny do 12 bonusových tříd podle výkon-

-3-

nosti. Pro letošní rok budou sestaveny tyto
bonusové skupiny pro celý kalendářní rok,
ale v budoucnu je možné již v průběhu roku
bonusy jednou či dvakrát změnit podle aktuálních výsledků.
Z tohoto bonusového ohodnocení jezdců
a koní (v obou kategoriích odděleně) je pak
odvislé ohodnocení soutěže. Na základě určitého systému (pro každou obtížnostní kategorii soutěží jinak) je podle kvality konkurence
(koní či jezdců) přidělen bonus i soutěži. To
je další pilíř celého systému. Jezdci pak
podle umístění v soutěži obdrží body v závislosti na bonusové výši soutěže. Opět je
k tomuto ohodnocení sestavena tabulka.
Všechny tyto základní bodové tabulky byly
diskutovány mezi odborníky ČJF, ale přesto
je zatím nechci zveřejňovat, protože je mi
jasné, že jejich vývoj ještě zdaleka neskončil
a i proto jsou pro nás ony dva zkušební roky
velmi důležité. Předpokládám, že po zveřejnění prvních žebříčků dojde k dalším diskuzím s následnými korekcemi. Přesto práce na
nich pravděpodobně bude trvat i v dalších
letech a celý systém se bude vyvíjet ještě
velmi dlouho.
Na závěr této části chci jen říci, že systém
počítá i se započítáváním mezinárodních
startů a při nich bude bonusová hodnota soutěže získávána pomocí bonusového ohodnocení jezdců v rámci žebříčku FEI a zde máme
jezdce rozděleny do dvou kategorií (do 100.
místa a od 100. do 300. místa žebříčku FEI).
A nyní se dostáváme k dalšímu zcela
zásadnímu problému, kterým je získávání
podkladů.
Přes skutečnost, že jsme vypracovali velmi
přesný a obsluhově i počítačově nenáročný
software pro zpracování výsledků startovních
listin a vůbec celé agendy jezdeckých soutěží, a přesto, že je k dispozici na oblastních
výborech ČJF všem zcela zdarma, jeho rozšiřování mezi pořadateli je jen velmi pozvolné. Pochopitelně s pomocí tohoto systému by
byl přenos dat nejrychlejší a pro pořadatele
i pro nás nejsnadnější. Spolu s J. Palečkem
jsme však vyšli vstříc i pořadatelům, kteří
nechtějí z jakýchkoliv důvodů tento software
používat a je vypracována metodika, podle
které lze dodat výsledky i v písemné podobě
s použitím jakéhokoliv textového editoru.
V případě, že ani tato forma nebude pro
pořadatele schůdná, odhlasoval VV ČJF přijímání nezpracovaných výsledků ovšem
s 300,- Kč, které nejsou určeny pro ČJF, ale
pouze pro pokrytí nákladů na jejich přepis do
potřebné formy. V každém případě je však
nezbytné, aby každý pořadatel do 14 dní po
soutěži, všemi možnými formami, výsledky
ze soutěží dodal. I zde jsou ještě značné
rezervy a po první části sezóny zvažuji i možnost zveřejnění pořadatelů, kteří výsledky
nedodali a tím poškozují jezdce, kteří právě
tam dosáhli dobrých výsledků.
Přesto máme již i dobré zkušenosti a jmenujme alespoň např.: p. R. Nachtigala či p.
Zikmundovou, kteří zaslali výsledky v naprosto perfektní podobě.
Na tomto místě chci jen říci, že v případě
potřeby jsem na požádání ochoten kdekoliv
uspořádat školení k našemu softwaru a rád
přijedu poradit všude tam, kde mají o věc
skutečný zájem.
No a na závěr snad jen sumarizace co náš
systém v konečném stádiu poskytne. Velmi
snadno bude zjistitelná celková a úplná kariéra jezdce i kariéra koně včetně technických
výsledků, žebříček jezdců, žebříček koní
a kompletní výsledové listiny všech zpracovaných soutěží.
A nakonec si dovedu i představit rozšíření
celého systému zpět ke k přímým účastníkům
soutěží a nevidím důvod, proč by nemohl mít
každý celou tuto databanku doma ve svém
počítači.“
Děkujeme za rozhovor. C. Neumann

SPORT

REPORTÁŽE

Dočkáme se Mistrovství centrální Evropy?
Jak jsme informovali ČJF se ve dnech 28. dubna až
1. května zúčastnila Generálního zasedání v dnes již čínském Hong Kongu. ČR na něm zastupoval prezident
federace J. Kuška a A.M. Kolářová.
Ihned po návratu z daleké cesty jsme se spojili s
J. Kuškou, který nás informoval o průběhu a výsledcích
jednání Generálního zasedání.
V prvé řadě nám pane prezidente řekněte jak dlouho trvá let do Hong Kongu?
„Naše cesta trvala skoro 24 hodin, protože jsme letěli
přes Paříž, kde jsme museli téměř osm hodin čekat.
V podstatě ihned z letiště jsme šli přímo na prvé zasedání, kterým bylo jednání naší skupiny I.“
Buďte tak laskav a přibližte nám hierarchii FEI a její
jednotlivé stupně?
„Členské státy FEI jsou rozděleny do regionálních skupin. ČR je v 1. skupině, ve které je většina států z jižní
části Evropy. Z těch jezdecky významných zemí je zde
Francie, Itálie, Švýcarsko, dále pak většina států jižní
Evropy, které jsou s námi v lize SP centrální Evropy jako
např. Maďarsko, Řecko, Chorvatsko, Slovinsko, Slovensko či Turecko, ale také např. Izrael.
Tyto regionální skupiny se scházejí většinou dvakrát
do roka z toho jednou v rámci Gen.zasedání FEI.
Předsedové skupin a předsedové technických komisí
a nejvyšší vedení FEI pak tvoří Büro FEI, které se schází
také dvakrát do roka. Jedenkrát v rámci generálního
zasedání a jedenkrát v rámci Zasedání büra, které hostila
v loňském roce i naše země.
Výkonným orgánem je pak exekutivní komise, ve které
je prezidentka FEI, 1. viceprezident, pokladník, generální
sekretář a jeden další člen a tato pětice se schází přibližně 1x měsíčně. Vzhledem k současné prezidentce jsou
tato setkání většinou v Madridu. Administrativní činnost
pak probíhá na sekretariátu FEI ve švýcarském Laussane.“
Děkuji a nyní se prosím vraťme k průběhu jednání.
„Jak jsem již řekl první den patřil samostatným jednáním skupin. My jsme zde navázali na jednání, které proběhlo začátkem dubna v Praze. Hlavními tématy, na kterých jsme se v rámci skupiny shodli bylo: - skupina č.1
doporučí FEI aby se připravované pravidlo o povinném
treninku na kolbišti před mezinárodními soutěžemi vztahovalo pouze na Mistrovství.
- členové skupiny se po nejednotné diskuzi dohodli na
odmítnutí návrhu mezinárodního pravidla, které připravovalo při soutěžích bodovaných podle stupnice C, před
samotnou soutěží start několika „předjezdců“.
- skupina podpořila návrh nově zřízené komise FEI
s názvem Komise pro rozvoj, o uspořádávání regionálních Mistrovství. Tato malá Mistrovství v rámci kontinentálních regionů by měla být na úrovni CSI-B a měla by být
pro v nich úspěšné jezdce určitou vizitkou usnadňující
starty v kvalitních světových soutěžích. Tak to alespoň
přislíbil manažer této komise bývalý generální sekretář
irské jezdecké federace M. Stone.
Druhý den dopoledne pak probíhalo za naší účasti
zasedání Büra FEI a odpoledne bylo vyhrazeno diskuznímu fóru. Zde byla na programu témata jako např.: doprava na OH do Sydney, veterinární diskuze o pyroplasmose
a došlo i na nové uspořádání Světového poháru a soutěže Poháru národů.

Tato témata byla i jedním z hlavních bodů Generálního
zasedání FEI. V prvé řadě byla rozpuštěna Komise Světového poháru, které předsedal M. Ammann. Ten sklidil
uznání za svoji dvacetiletou práci, ale současné změněné
podmínky po odstoupení sponzora (Volvo), vedly FEI ke
změně a byla zřízena pouze pracovní skupina Světového
poháru, skládající se z pracovníků sekretariátu FEI.
Celoroční soutěž o Pohár národů je díky firmě Samsung na tři roky zajištěna, i když pravděpodobně její průběh dozná zásadních změn. FEI navrhuje i tuto soutěž
rozdělit do regionálních lig na Evropskou a Severoamerickou část.
Dále získal podporu systém rozdělení CSIO podle
obtížnosti na jedno až čtyřhvězdičkové, přičemž plnohodnotný Pohár národů bude vypisován pouze při 3 a 4
hvězdičkovém CSIO. (CSIO Praha 98 bude mít tříhvězdičkovou úroveň.) Bodové zisky však i v rámci těchto
dvou skupin budou různé. Na jedno a dvouhvězdičkových
CSIO bude probíhat jen jakási satelitní soutěž národních
družstev a tato úroveň je jednoznačně určena pro jezdecky rozvojové země jako je Pobaltí, Jižní Amerika či Asie.
Každý ročník Poháru národů bude zakončen finálem.
V rámci Zasedání proběhly i nové volby. Na další
období byla zvolena do čela FEI Doňa Pilar de Borbon.
Předseda naší skupiny Řek F. Serpiery byl podle očekávání zvolen za 1. viceprezeidenta FEI a 2. viceprezidentem se stal Japonec F. Takeda, kterého také známe
z loňského CSIO v Praze. Definitivně byla i ustanovena
komise endurance jejíž manažerem se stal Nor H. Sommerseth.
V rámci zasedání rozvojové komise, kterého jsme se
i my zúčastnili jsme vystoupili s příspěvkem, ve kterém
jsme chtěli upozornit, že se naše země stejně jako další
země centrální Evropy, přes svoji rozdílnou výkonnost
oproti nejvyspělejším státům světa, potýkají přeci jen
s poněkud jinými problémy než je tomu u zemí bez jezdecké tradice. Na členy této komise jsme se obrátili hlavně s žádostí o podporu systému vzdělávání a náš příspěvek se setkal s pozitivním ohlasem nejen u zástupců
komise pro rozvoj, ale i u zástupců zemí centrální Evropy.
V každém případě jsme opět prohloubili osobní kontakty
s důležitými členy mezinárodní jezdecké společnosti
a s některými z nich i částečně předjednali cesty další
spolupráce.“
A na závěr nám ještě něco prozraďte o Hong
Kongu samotném.
„Bohužel jsme na nějakou podrobnou prohlídku neměli
mnoho času. Území Hong Kongu se rozkládá nejen na
samotném ostrově Hong Kong, ale dominium je i na přilehlých ostrůvcích a značném kusu pevniny. My jsme
bydleli na pevnině a na jednání dojížděli do Hong Kongu
lodí. Jinak je ostrov spojen s pevninou čtyřmi tunely.
Samotný Hong Kong je supermoderní město s výškovými
budovami v duchu Manhattanu. Angličané zde zanechali
evropského ducha a tak si připadáte jako v západní Evropě. Současný Hong Kong zatím nijak nepociťuje čínskou
nadvládu. Dominium je na dalších padesát let uzavřeno
před velkou Čínou a Číňané nesmí Hong Kong ani navštěvovat. V zemi platí pochopitelně přísná proti imigrační
opatření a vízum je poskytováno max. na 14 dní. Lidé
jsou však velmi přátelští a vstřícní a celkově země funguje
naprosto perfektně.
Děkujeme za rozhovor.

V âeské republice jedin˘ syn nejlep‰ího hﬁebce
Francie a jednoho z nejperspektivnûj‰ích svûtov˘ch
plemeníkÛ NARCOSe II mlad˘, perspektivní

NABUCHODONOSOR

je k dispozici v‰em chovatelÛm za minimální poplatek prostﬁednictvím inseminace ãerstv˘m spermatem.
Otec NARCOS II byl v roce 1997 vyhodnocen podle
v˘konnosti potomstva nejlep‰ím hﬁebcem Francie a ve svûtovém Ïebﬁíãku plemeníkÛ dle v˘konnosti potomstva
v mezinárodních soutûÏích získal sedmé místo jako 2. nejmlad‰í hﬁebec z prvé desítky.

NABUCHODONOSOR bude pÛsobit v plemenitbû
pouze v leto‰ním roce. Sperma je moÏné zaslat na
libovolné místo v âR.

Voltižní pohár
Hřebčín Tlumačov byl 2. 5.
místem kam se sjely voltižní skupiny i jednotlivci ke druhému kolu
Voltižního poháru. Po dvou
kolech vedou kategorii A mužů
tlumačovští D. Mikulka s 24,300
body před V.Surýnkem s 18,900
body. Tlumačov má prvenství
i v kategorii žen kde je na prvém
místě S. Kalábová (9,200) před
Kolářovou (6,800) z Lucky Drásov. Do třetice vede Tlumačov
i ve skupinách kategorie A, když
v kategorii B je nejlepší Lucky
Drásov a v kategorii C Pegas
Moravany.
-jge-

PROSTĚJOV
Potřeby pro jezdecký sport
Výroba-Velkoobchod
Vlastní výroba více než 100
druhů jezdeckých potřeb,
jejichž vývoj a testování probíhá
ve spolupráci s profesionálními
jezdci ing. J. Hanulayem,
J. Skřivanem a J. Jindrou.
● Na veškeré zboží poskytujeme
odborný a kvalitní záruční
a pozáruční servis.
● Naše výrobky si můžete koupit
ve všech dobrých prodejnách
v ČR. Žádejte je u svých prodejců.
● V aktuálním katalogu pro rok
1998 se můžete přesvědčit
o neustálém rozšiřování naší
nabídky.
● Zavolejte nám, objednané
zboží Vám zašleme na dobírku,
nebo Vám poradíme nejbližší
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

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. 00420-165-31 53
(69 13 12), 0602 44 99 72,
fax 00420-165-62 20 70
U Krakonoše 53,
353 01
Mariánské Lázně

Pﬁipou‰tûcí poplatek 1 500,- Kã
Dal‰í informace: Ing. Zdenûk Müller, CSc.
533 01 Pardubice.Mnûtice 126
tel.: 040 6670615, fax: 040 6670861
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ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Ve znamení hatrickÛ

Sportovní
kalendáﬁ

Májová cena
Tradiční Májová cena a KMK proběhly
2.-3.května v jezdeckém areálu Slovanu Frenštát pod Radhoštěm. Ideální počasí přálo
divákům i soutěžícím a mezi nimi hlavně Petru
Eimovi z Tlumačova. Ten se dokázal mezi 39
dvojicemi nejen probojovat se všemi svými
třemi koňmi do rozeskakování (sedm dvojic),
ale v něm nakonec obsadil hned tři prvá
místa. A tak při dekorování se pouze rozdílem
docílených časů seřadil své koně v pořadí
ORLING GENIUS, ORLING JERSEY
a VALÁT 19 BREVIL. Teprve za ním skončil
P. Humplík s JODIDEM (Op.Kat.) a S. Hošák
a RADEGAST (N. Jičín).
Pro příznivce hřebce GENIUSE je jeho
návrat po dlouhodobém onemocnění na kolbiště rozhodně příjemnou zprávou. Navíc jeho
výkonnost naznačuje možnost návratu kvalit
roku 1996. V případě, že se vše bude vyvíjet
normálně plánují tlumačovští s GENIUSEM
i reprezentační start na maďarském šampionátu plemenných koní v Mozohegyes.
-jge-

16.5.
16.5.
16.5.
16.5.
16.5.
16.5.
16.-17.5.
16.-17.5.
16.-17.5.
16.-17.5.
16.-17.5.
16.-17.5.
17.5.
17.5.
17.5.
22.-24.5.
22.-24.5.

Jarní Svinčice
Prvé soutěže na otevřeném kolbišti se
konaly 2. května i ve Svinčicích. Ve čtyřech
soutěžích, které vyvrcholily soutěží stupně
-S-, vždy zůstaly vavříny doma, když hned třikrát v soutěžích 100/110 (QUANT), 110/120
(MONTI) a -L- (HOMBRE) zvítězil M. Vávra.
V závěrečném -S- pak patřilo prvenství také
„domácímu“ P. Doležalovi v sedle nové akvizice stáje B. Starnovského BOST 11letého
valacha ASTAIRE.

Vrtek čtyřikrát
Stejně úspěšný byl i L. Vrtek z Horních Heřmanic, který 3. května zvítězil třikrát v Lošticích.
Nejprve s GREWOLDEM v -ZM- pro čtyřleté,
dále pak s DYNASTIÍ ve dvoufázovém skákání
do 110cm a nakonec s MONOU ve stejné soutěži ale do 120cm. Na tom že se jméno L. Vrtka
objevilo v čele výsledkové listiny i po čtvrté má
zásluhu L. Vrtek ml., který s MONOU zvítězil
i v dětské soutěži -ZM-.
-heid-

23.5.
23.5.
23.5.
23.5.
23.-24.5.
Jan Vávra po soutěži na Přední Kopanině

Cena Astora
Drezúrní soutěžení na Přední Kopanině
pokračovalo 1. května. Zajímavostí úvodních
soutěží, která přilákalo nejednoho diváka, byly
i starty vedoucího zpravodajství TV Nova
a moderátora nedělní Sedmičky Jana Vávry.
Ten se v sedle NICOL zúčastnil nejen veřejného treninku (Z), kde byl hodnocen jako druhý
nejlepší, ale i skutečné soutěže -Z- a -JJ 93-.
Bohužel byla zrušena soutěž St.Georg a tak
vrcholem závodů byla sice soutěž -IM I-, která
však měla jen 4 startující a domácím V. Kadlecové a K. Müllerové dělala konkurenci již jen
Z. Fráterová. Dvojnásobné vítězství patřilo
V. Kadlecové s VERONOU a GÁBOREM.

V Plzni opět v noci
Není zatím u nás mnoho míst, kde by byl pro
diváky připravován i večerní sportovní program
za umělého osvětlení. Průkopníky této atraktivní podívané jsou pořadatelé Slávie VŠ Plzeň,
kteří i do programu svých letošních 29. jarních
závodů 2.-3. května večerní soutěž zařadili.
Jednalo se o stupňovanou obtížnost do
120cm se žolíkem a zvítězil v ní J. Jindra
v sedle ROBERTA ze Spáleného Poříčí. Bohužel atraktivitu večerní podívané značně pošramotil déšť a tak i divácká kulisa byla letos
chudší.
Nedělním vrcholem byla soutěž -S-, kde se
ve startovním poli 23 jezdců nejvíce dařilo J.
Pecháčkovi s FINN KOREOU, který zvítězil po
rozeskakování mezi čtyřmi jezdci. Na dalších
místech se umístili P. Doležal (CRAZY BOY),
J. Mayer (KAMAZ) a I. Kostová (TOUHA).

Dublet v Liberci
Petr Eim po svém trojnásobném vítězství
v Májové ceně se starostou Frenštátu pod
Radhoštěm Karlem Míčkem
-jge-

Aukce v Písku
Druhá aukce sportovních koní v Písku proběhla 23.-24. 4. Z celkově 45 koní se na dražbě i následně ze stáje prodalo 23 koní za průměrnou cenu 1 800,- USD. Nejlépe prodaným
koněm se stal ZORO (Valát) Š. Pospíšilové,
který byl vydražen za 3 000,- USD.

Hlavním sponzorem závodů v Liberci
1. května byla firma Dublet, která nabízí prodej
a pronájem parkurových překážek. I ona přispěla ke zdaru celých závodů, které i díky
krásnému počasí přilákaly mnoho diváků.
V hlavní soutěži -L- zvítězila Z. Zelinková
(KASTANĚTA) z Mělníka. V rámci závodů byli
vyhodnoceni i přeborníci Euroregionu Nisa. Za
juniory se jím stala K. Špačková - GORGA
(Rival Skalice), za ženy K. Kottková - NEON
(Vitasport Veselá) a za muže V. Brett - TAIŠAR
(Brett Jablonec).
-bar-
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23.-24.5.
23.-24.5.
23.-24.5.
23.-24.5.
24.5.
24.5.
29.-31.5.
30.5.
30.5.
30.5.
30.5.
30.5.
30.5.
30.-31.5.
30.-31.5.
30.-31.5.
30.-31.5.
31.5.
31.5.
31.5.
5.-7.6.
5.-7.6.
6.6.
6.6.
6.6.
6.6.
6.6.
6.6.
6.-7.6.
6.-7.6.
6.-7.6.
6.-7.6.
6.-7.6.
7.6.

Osnice
Z,ZL,L,S
Liberec j.
KMK Z,ZL,L,S
Chrudim Ž
ZL,L,PREM.S
Hořice v Podkr.
drez. Z,L
Olšany j.
ZM,Z,ZL,L,S
Frýdek-Místek j.
ZM,Z,ZL,L
Louňovice
ZM,Z,ZL,L
Bělá pod Bezdězem j.Ž
ZM,Z,ZL,L,PREM.S
Plzeň-Bory
drez. Z,L,S,PREM.ST,T
Karlovy Vary Ž L,S,PREM.ST
Brno-Veveří j.
Z,ZL,L
Hradec nad Moravicí
Z,ZL,L
Kamenice nad Lipou ZM,Z,ZL
Hořice
ZM,Z
Popice Ž
Z,ZL,L,PREM.S
Dvoreček ZM,Z,ZL
Ostrava Ž
S,PREM.ST,PREM.T
Praha-Orion
drez. Z,L
Družec
ZM,Z,ZL,L
Brniště
ZM,Z,ZL,L
Liboš
Z,ZL,L
Praha-Tr.ostrov
drez. L,S,PREM.ST,T
Stará Boleslav Ž L,S,PREM.ST
Kaničky Z,ZL,L
Ústí nad Labem Ž
Z,ZL,L,S,PREM.ST
Brno-Žebětín
Z,ZL,L
Kolín
Z,ZL
Havlíčkův Brod
ZM,Z,ZL,L
Hořovice
zrušeno
Chotýšany
zrušeno
Hrubý Jeseník
ZM,Z,ZL
Benešov
ZM,Z,ZL,L
Svoboda nad Úpou
KMK Z,ZL,L
Vysoká n/L.
Z, drez.Z,L
Brno-Líšeň
ZM,KMK Z,ZL,L
Přední Kopanina
drez. L,S,PREM.ST,T,TT
Nová Živohošť
Z,ZL,L,S
Domažlice
ZL,L,PREM.S
Ostrava KMK Z,ZL,L,PREM.S
Jindřichův Hradec ZM,Z,ZL,L
Louny
L,S
Jeníkov
A-1/2/4
Poděbrady Ž
CSI-B PREM.
Šumperk
ZPZN
Kladno
ZM,Z,ZL,L,S
Březnice-Xaverov
Z,ZL
Tábor
ZM,Z,ZL,L drez.Z,L
Hostouň
Z,ZL,L
Louny
ZM,Z,ZL
Soběšice
drez.L,S
Stará Role
Z,ZL,L drez.Z,L,S,ST,T
Hradec Králové
Z,ZL,L
Brno-Veveří
ZL,L,PREM.S
Jihlava ZM,Z,ZL,L, drez.Z,L Cd
Hradec nad Moravicí Z,ZL,L,S
Třebenice
ZM,Z,ZL

Blahopřejeme...
...trenérovi JK Orfeus Horní Bludovice
Miroslavu Nákelnému, který 18. května
vstoupí do řad padesátníků.
...západočeskému chovateli Janu Šůsovi, který 26.května oslaví 70. narozeniny.

Vzpomínáme...
...na Oldřicha Hrůzka z Frýdku Místku,
který by se 21.května dožil 65 let.

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Hoﬁovice nebudou

Svojí úspěšnost potvrdil V. Tretera (LUSSI) i při Velké ceně Brna, ve které se umístil po
rozeskakování na 4. místě

Velká cena Brna, kterou uspořádal spolu
s Jezdeckou školou Smékal TJ Moravan Brno
ve dnech 8.-10. května přilákala do moravské
metropole téměř kompletní špičku českého
skokového sportu. S výjimkou stáje F. Břízy, O.
Nágra a Z. Krpely zde snad byli úplně všichni.
A. Opatrný získával vavříny v soutěži všestrannosti v Čejově.
Soutěže vyvrcholily v neděli odpoledne
Jezdeckým pokerem a závěrečným -STa pouze světově mistrovské hokejové klání
poněkud ochudilo diváckou kulisu. Ale i tak
byly zaplněné ochozy důkazem, že v Moravanu má jezdectví diváckou podporu.
Jezdecký poker měl velmi zdařilý průběh
a konečné rozeskakování dvou „zbylých“ jezdců J. Skřivana (GARGANO WEPOL) a
S. Hošáka (RADEGAST) řádně rozproudilo
téměř letním vedrem unavené hlediště. Nakonec se z vítězství radoval J. Skřivan, ale
i výkon S. Hošáka s RADEGASTEM patřil
k zážitkům odpoledne.

Závěrečné -ST- sice přizpůsobila stavitelka
A. Tůmová předchozím velmi slušným výkonům, ale i přes určité navýšení požadavků
bylo spíše na středním stupni obtížnosti. Většina koní však byla natolik zničená teplem, že
i tak byly bezchybné výkony nakonec než
čtyři, i když několika dalším jezdcům
(J. Pecháček, Z. Zelinková, M. Šoupal, I.
Višinka. Z. Toth) uteklo rozeskakování skutečně o chloupek. Bohužel k soutěži nenastoupil
P. Doležal, který po dvou pádech v předchozích soutěžích nebyl úplně v pořádku.
Do rozeskakování tedy postoupila reprezentační dvojice z Kiskunhalas J. Skřivan
(NARACONDO PROFISTAV, LABE JEFF LB
TECH) a M. Matějka (LINO J), kterým asistoval V. Tretera s klisnou LUSSI.
Další dvojnásobné vítězství si na své konto
připsal nakonec Jiří Skřivan, za dvě bezchybná rozeskakování a s ním i dvě sedla od firmy
Kentaur. Třetí místo patřilo M. Matějkovi.
Velká cena Brna se tak stala poslední
zkouškou před Velkou cenou Ostravy, ke
které se sjede naše skoková špička již 22.-24.
května.

Konečně do Dijonu

Kolbiště na zkoušku

Více sedel než koní

CCI* Dijon se již několik let objevuje na
seznamu eventuelních výjezdů naších militaristů, ale z různých příčin k němu zatím ještě
nedošlo. I letos jsou na listině nominovaných
jezdců pro CCI* Dijon-Bouwaux čtyři jména a
tak uvidíme, zda se letos plánovaná účast
podaří. Do Francie by se měli vypravit: G. Slavíková - MARKÝZO, J. Poulíčková - HARUN 8, K. Tumpachová - CORANO a
J. Kadavý - ANKER. Vedoucím zájezdu, který
není oficielním výjezdec ČJF a tudíž je plně v
režii účastníků je J. Grodl. Dodejme jen, že
tito jezdci dali francouzskému zájezdu přednost před účastí na CCI* Hořovice, které mělo
být ve stejném termínu.

Pražský titul do USA
Druhý sváteční víkend patřil v Praze již
29. ročníku Ceny Gabrielky. Vedle dílčí -Zvšestrannosti jsou zde tradičně na pořadu
skokové soutěže v rámci nichž probíhá i skokový přebor Prahy juniorů i seniorů.
V soutěži všestrannosti zvítězil specialista
na tuto soutěž J. Cipra s CHAZAREM, který si
s mladými koňmi tuto soutěž velmi oblíbil.
V hlavní skokové soutěži -S- zvítězil jediný
bezchybný R. Chelberg (GAUDÍ) z TJ Žižka
Praha a tak se titul pražského mistra postěhuje za moře. Juniorskou přebornicí Prahy se
stala Veselá (ASTON) z JS Concordia.

Skoková a drezúrní zkouška prvého letošního předkola soutěží Zlaté podkovy v Kupařovicích (24.-26.dubna) se konala na krásném
trávníku poblíže zámku jaksi na zkoušku.
Nový majitel pozemku, který zatím neměl
s jezdci zkušenosti jej propůjčil „na zkoušku“
a tak doufejme, že bude po letošních závodech spolupráce pokračovat.
Celé závody se organizátorům pod vedením Petra Rydvala vydařily. V nižších soutěžích se na startu objevila řada nových tváří
a při posuzování jejich jízd bylo již vidět pozitivní působení nově obnovených Zkoušek
základního výcviku. V terénní zkoušce dělaly
potíže snad jen skoky do vody, což je potvrzuje, že bez treninku v domácím prostředí nelze
spoléhat na styl „nějak to vyřešíme“.
V prvním předkole Zlaté podkovy zvítězila
loňská vítězka finálové soutěže I. Konečná
s FLEJTOU, která tak dobře zahájila letošní
sezónu.
-mat-

Ženy opět do Kolína
Druhý ročník jezdeckých závodů s názvem
Amazonka pořádá 27.-28. června stáj Václav
v Kolíně. Na programu je pět soutěží s dvěma
vrcholy - soutěží -ZL- Amazonečka a soutěží
-S- Amazonka, všechny přístupné pouze
ženám. Informace a přihlášky na adr.
V. Drbal, Královská cesta 340, 280 00 Kolín IV nejpozději do 23. června.
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Z jednoho z center naší všestrannosti
dorazila zpráva, že z technických důvodů se ruší prvá naše letošní mezinárodní soutěž všestrannosti CCI* Hořovice.
Za touto strohou zprávou se podle
našich informací skrývá nedostatek přihlášek. Podle dostupných zpráv se
k CCI* předběžně přihlásilo kompletní
družstvo Polska, jednotlivci z NSR
a Rakouska a pouze dva jezdci z ČR
(plus jezdci z domácí stáje). Splnil se tak
předpoklad nechuti startu v Hořovicích,
který byl českými jezdci naznačen již na
jarní schůzce všestrannosti v Poděbradech. (viz Zpravodaj č. 7). Nebudeme
zde rozbírat důvody této nechuti, ale
otázkou zůstává jak velkou prestižní
ránu ČR utrží, když byla zrušena jedna
z tradičních soutěží východoevropské
zóny Světového poháru. Podle současných zpráv obsahovala předběžná startovní listina přibližně 18 jmen, což již
zase není tak málo, ovšem kolik by jezdců do Hořovic skutečně dorazilo nikdo
neví. Jakkoliv je ekonomika závodů plně
v zodpovědnosti pořadatele, tradiční pilíře mezinárodní sezóny sebou přinášejí
i určité neekonomické závazky. Pořadatelství mezinárodních závodů není zcela
privátní záležitostí, a pořadatel spolu se
zástupci ČJF musí zvážit zda pro zdárné
vyřešení problémů udělali vše. V každém případě tato epizoda našemu dobrému jménu na mezinárodní scéně rozhodně nepřidá.

V. Hadžia s vítězným LA CANTUSEM-T

Cantusové vedou
Pardubické závodiště patří čas od času
zásluhou Stáje Hasák Hrobice i sportovním
koním. Letos poprvé tomu tak bylo 2. -3. května. Sportovní kolbiště však tentokrát nebylo
před tribunami, ale pořadatelé dostali k dispozici zadní prostory parkovišť. V každém případě však jsou prostory pro sportovní účely
vyhovující a Jarní cena města Pardubic měla
velmi dobrou úroveň.
Parkúry, v rámci kterých proběhly i soutěže
KMK, stavěl F. Slavík a hlavní soutěží byla
Cena Pardubic - dvokolové -L-. V něm byl nejúspěšnější M. Šoupal s ALOISEM s 1. SPZ
Pardubice.
Soutěžím KMK přijel rozhodovat V. Hruška
a nejen jeho zaujali mezi pětiletými dva koně
V. Hadžii z Tarpanu Odolena Voda LA CANTUS-T a CANTUS-T, kteří ve své kategorii
obsadili prvá dvě místa.

Zemsk˘ hﬁebãinec Tlumaãov s.p.

2629 JERSEY ORLING
(Equador - po Rigoletto)
Hřebec importovaný z Holandska. Nar. 91, zúčastňuje se
soutěží na úrovni -S-. Šampion 4-letých.

2666 PORTER
(Cassiny - po Königspark **)
Hřebec importovaný ze SRN.
Nar. 92, zúčastňuje se soutěží
na úrovni -L- a -S-. Vicešampion 5ti letých.

nabízí v‰em chovatelÛm zapu‰tûní
klisen tûmito plemenn˘mi hﬁebci

2585 VALÁT-19 BREVIL
(Valát ** - po Diktant III)
Chovatel: Hřebčín Netolice,
nar. 90, zúčastňuje se soutěží
-ST-.

Hﬁebci GENIUS-11, JERSEY a PORTER jsou k dispozici i pro inseminaci klisen metodou zchlazen˘m spermatem. Plemenní hﬁebci jsou v majetku ZH Tlumaãov.

BliÏ‰í informace! Adresa: Zemsk˘ hﬁebãinec TLUMAâOV, Dolní 115, 763 62, tel.: 067/79 29 289.

M. Vítek šedesátník

2559 GENIUS-11 ORLING
(Genius - 728 Komparse)
Nar. 89, chovatel: Hřebčín
Albertovec, šampion 4letých
a 5ti letých. Podle žebříčku
nejúspěšnějších koní na
1. místě šestiletých 95. V r. 93
a 95 nejbohatší kůň v rámci
dotovaných soutěží. Výkonnost na úrovni -T-.

Výhradní zástupce firmy Böckmann v ČR
BÖCKMANN

firma EKVITAN PLZEŇ nabízí přívěsné vozíky pro koně
za velice příznivé zaváděcí ceny.
Nejkvalitnější přepravníky koní v Evropě!
Na všechny druhy vozíků možnost leasingu!

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 08 PlzeÀ
Tel./fax: 019/600 79
Dne 18. května se jezdec
Milan Vítek zařadí mezi ty, kteří
činí prvá ohlédnutí za vykonanou
prací, při oslavě svých šedesátin.
Jeho jméno je spojeno s Opavou Kateřinky, jejíž byl M. Vítek
součástí. V době jeho začátků mu
byl vzorem hlavně Ferdinand
Palyza. Jeho sportovní dráhu
ovlivnili i další opavští M. Koláček
a J. Zicháček. Závodní kariéra je
protkána úspěchy včetně mistrovských. Ať to byl dorostenecký titul
v drezúře s TREFOU, či zlatá
seniorská medaile ze skoku družstev s JUNÁKEM, společně s
O. Havrlantovou a J. Jandou.
Pak přišli koně ŠÁRKA,
SONETA, SUPRA, JAGARA,
ATHOS či CALIE. Na TOPASE
a LYRIKA si pamatují již i ti nejmladší. Celkově startoval M.
Vítek se svými koňmi na 13. mistrovstvích republiky.
V současné době má M. Vítek
svoji stáj a stále se nevzdává
myšlenky k zisku jediné medaile,
která mu ve sbírce chybí - zlaté
ve skoku jednotlivců.
Když ke sportovním ohlédnutím připojíme i ta funcionářská, je
to ohlédnutí důstojné.
Milane, za všechny kamarády,
známé a příznivce jezdectví Ti
přeji hodně zdraví, pohody, sponzorů a další sportovní úspěchy.
Jiří Gebauer

Ing. J. Kutěj
Purkyňova 10,
591 02 Žďár n. S.,
tel.:0616/ 22774

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služba při nákupu sportovních koní doma
Ing. J. Hanulay i v zahraničí
Farského 6
851 01 Bratislava - pomoc při nákupu plemenného matetel.: 07/81 52 30 riálu v zahraničí
Cestovní kancelář Pegason, Ve Lhotce 23
142 00 Praha 4 - Tel/Fax: 02/496 301
pořádá zájezdy

19. - 20. 6. ŠPANĚLSKÁ JEZDECKÁ ŠKOLA - Vídeň - Rakousko
Cena: 2.750 Kč
Opakování úspěšného zájezdu do Španělské jezdecké školy tentokrát na představení
KLASICKÉ JEZDECKÉ UMĚNÍ - s hudbou
Praha - Znojmo - Vídeň / Španělská jezdecká škola, prohlídka města - Praha
Cena zahrnuje: STANDART PEGAS + večeře, posezení s živou hudbou, vstup do
Španělské jezdecké školy, prohlídka Vídně.
Uzávěrka přihlášek 30 dní před datem odjezdu.
dec při soutěži spřežení, který je
povinen vlastnit licenci, bude mít
specielní licenci určenou pouze
pro spolujezdce spřežení.
● opakované zasedání Rady
ČJF k definitivnímu schválení
rozpočtu ČJF se koná 27. květ-

Zprávy z ČJF
přes 1100 nových licencí koní
vydala letos ČJF
● podle návrhu komise spřežení
byly ustanoveny specielní ZZV
pro jezdce spřežení. I spolujez●
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na. Členové Rady se také vyjádří
k nadcházejícím volbám, které
proběhnou při letošní Konferenci
ČJF. Jejich předběžný termín je
již také stanoven a Konference
ČJF by se měla konat 21. listopadu.

E Q U I S P O RT - D o k u l i l ová
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

Inzerce
● Prodáme 2 klisny A1/1, věk 11 let, vhodné na hříbata. Levně. Inf. tel.: 0301/89 386.
● Nabízíme ustájení koní v překrásném prostředí na staré tvrzi Nedvězí, poblíž Slapské přehrady. Inf.

tel.: 0301/89 386.
● Prodám westernové sedlo, málo ježděné. Tel.: 0602/22 32 75.
● Prodám tahač Mercedes 813, 6v., 130 HP, r.výr. 1983, v perf, techn. stavu - 4 boxy + sedlovna a obyt. část,

po přestavbě možno pro 7 koní. Cena dohodou. Tel.: 0602 23 73 54, 02/68 34 385.
● Prodám angl. plnokrevníka, 5 let, zákl.výcvik stupně -Z-, cena 35 000,- Kč. Tel.: 0602 34 09 02.
● Prodám 7l. val. ČT, vhodný pro rekreační ježdění do terénu i provozu, cena 30 000,- Kč. Tel.: 02/798 31 09,

0603 803 752.
● Prodám podkovy pantoflice. Tel.: 02/58 10 533.
● Pronajmu bezúplatně pro chov koní na Šumavě 60 ha, bydlení, stáje, práce v Rakousku, zn.: vyžaduji 100%

serioznost. Tel.: 0602/11 81 13
● Přijmu okamžitě pracovního jezdce (jezdkyni) s možností účasti v soutěžích, ubytování zajištěno, dobré

platové podmínky. Tel.: 0602 311 712.
● Prodám 4leté valachy po otcích: ASCOT, ADMIRANT a AMOURAL. Cena dohodou. TEl.: 0441/72 113.
● Prodám klisnu ČT 3l. ryzka, figurantní, hodná, po ARTIST. Základní výcvik, drez. předpoklady. Tel.:

7.00 - 15.00 068/58 54 668, po 18.00 068/52 30 681.
● Prodám valacha impozantního vzhledu, tm.hd., 6 let, KVH 174, drezúrní chody a skoková potence, hodný,
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

dobře přiježděný, cena - dohoda jistá, jen do dobrých rukou - rodinné důvody. Tel.: 0602 35 62 66, 02/53 89
83, 02/57 91 01 30 - večer.
Prodám 6l. kl., 75% A1/1, vhodnou pro všestrannou způsobilost. Tel.: 0425 97 117
Prodám sportovní koně 4 - 11 let v přípravě pro parkúr a military. Tel.: 0603 230706, tel./fax: 05 4521953.
Prodám 6l., tm. šimlu (Belendek Mělnický - m: po 143 Q II-203), výkonnost skok -ZL-, drez. -S-, vítězka KMK
5l. v drezúře r. 97. Tel.: 017 606 11.
Prodám 5l. valacha po 50-XIV Hugben-49 z m: výkonnost -S- po 2075 Gaston Boř., hnědák, výkonnost skok
-ZL-, vysoký, figurantní, cena 85 000,- Kč. Tel.: 0603 220 949 přes den, 0603 214 096 večer.
Prodám plnokrevnou klisnu, březí, 16 let, o: ALL TIGER, m: po DETVAN. Tel.: 0301/94 13 53 večer
Prodáme 3letého valacha - černého hnědáka, po hřebci Hugben II, z matky prověřené ve sportu a dále
2 roky používaný mačkač ovsa (kapacita 30 koní), výhodná cena. Tel.: 0301/94 13 92.
Hledáme zkušené ošetřovatele/ky, kteří mají zájem pracovat v kvalit. dres. stájích v SRN. Info: 0602-490 134.
Prodám holštýn. kl. nar. 4/98, o: Silváno - Silvestr (účastník OH 96), m: Sir Shostakowicz A1/1 - Grundymann XX - Calypso I. Tel.: 0602-490 134.
Prodám seno, slámu, oves, cena dohodou, včetně dopravy - bezkonkurenční ceny. Tel.: 0602 23 73 54.
Prodám valacha, 6 let, o: Quoniam 69, m: po Cobalt, výkonnost skok -L-, všestrannost -ZL-. Tel.: 0601 25 71 20.
Přijmeme vedoucího ošetřovatele(ku) pro novou hříbárnu od 1. 7. 1998. Bydlení zajištěno, plat 10 - 12 000,Kč. Požadujeme vyučení v oboru chovu koní, samostatnost a profesionální přístup. Nabídky se základními
údaji a praxí zašlete (pouze písemně) na adresu redakce.
Připravovaný areál v blízkosti Prahy přijme správce areálu a dva pracovité, spolehlivé ošetřovatele. Pouze
vyučené v oboru s jezdeckými schopnostmi, řidičský průkaz, včetně traktoru, vítán. Na obsazení uvedených míst proběhne výběrové řízení. U správce předpokládáme ekonomické a organizační i jazykové předpoklady. Nabídky zašlete, včetně základních údajů s dobou a místem praxe, písemně na adresu redakce.

Výsledky
Kupařovice 24.-25.4. ZPZN všestrannost ZP
(16) 1. Konečná - FLEJTA (Loučany), 2. Vrtek L.
- DOMINANT (Hor.Heřmanice), 3. Knopová VAŽEC (Amír), SP (21) 1. Slavíková - MARKÝZO
(Čejov), 2. Krobotová - LOGIKA (Šumperk), 3.
Heidenreichová - BESSY (Loštice), BP (19) 1.
Peterková - VENETA (Přerov), 2. Vrtek L.ml. DINÁR (Hor.Heřmanice), 3. Filová - EROTIK
(Vel.Meziříčí), SN (14) 1. Marková - ZORO
(Žabovřesky), 2. Samcová - SANTIAGO (Dosta),
3. Heidenreichová - KETTY (Loštice), Krajský
přebor - muži 1. Rydval - RAFINAD (Brno), 2.
Diringer - SOUHRA (Žabčice), 3. Krčmář SIBIRSK (Hybrálec), jun.+ml.jezdci 1. Filová EROTIK (Vel.Meziříčí), Vacuška - JISKRA (Baletka), 3. Holešovský - VERNAR (Jelínek).
Brno-Veveří 25.-26.4. -ZM- (9) 1. Tretera SALLY (Tretera), post.obt.do 120 (30) 1. Tretera - RONA (tretera), 2. Koláček - PARADOS
(Pálava Popice), 3. Kucharovič - WORTEX
(LK+HG), dvouf.sk. 100/110 (38) 1. Kuřítková LATUS (Kometa Brno), post.obt.do 100 (13) 1.
Toth - ETNA (Žďár), -ZL- (38) 1. Kuřítková LOTUS, dvouf.sk. do 110 (36) 1. Dvořák HRDINKA (Dubňany), -ZL- + finále (42) 1.
Kucharovič - WORTEX (LK+HG), 2. Pospíšil TRADICE (Bořitov), 3. Toth - KAPITOLA (Žďár),
post.obt.do 120 + žolík (28) 1. Toth - RAQUEL
(Žďár), 2. Vahala - REAL (JK Mahu), 3. Bednářová - XANDRA (Hobit Domašov).
Poříčí 25.4. -Z- 1. Chobotská - VANDA
(Heroutice), 2. Hruška - LESANT (Bříza), 3.
Křtěnská - SHAKIRA (Concordial), post.obt.
100/110 1. Štecker - DINIS (Šteker), 2. Plimlová
- VENDULA (Poříčí), 3. Navrátil - LACOR (Bříza),
post.obt. 110/120 1. Navrátil - ARGENTINUSGRANUSH (Bříza), 2. Šimoník - BETY (Žabovřesky), 3. Hurt - SVIZEL (Benešov), -L- 1.

Navrátil - ARGENTINUS-GRANUSH (Bříza), 2.
Plimlová - FRESKA (Poříčí), 3. Březina - CARBIDO (Žabovřesky).
Liberec 1.5. -ZM- děti (7) 1. Nygrýnová BORNEO (Liberec), -ZM- 4letí (8) 1. Špačková GORGA (Skalice), -Z- (52) 1. Čada - HUMOR
(Dukla Liberec), -ZL- (40) 1. Špalek - ČIKA
(Dobranov), -L- (15) 1. Zelinková - KASTANĚTA
(Mělník), 2. Brett - TAIŠAR (Brett), 3. Housa LOTYNKA (JK Praha).
Stará Boleslav 1.5. -ZM- děti (9) 1. Techlovský - BARON (Kojovice), -ZM- 4l. (24) 1. Hermanová - ARKÁDA (Jesenice), dvouf.sk. 100/110
odd.A (51) 1. Jandourek - KLEOPATRA (St.Bol.),
odd.B (51) 1. Rosická - SKIPPY (IROS),
dvouf.sk. 110/120 odd.A (32) 1. Ledecký KORA C, 2. Jandourek - KLEOPATRA (oba
St.Bol.), 3. Vacek - CHRISTO (Vacek),
odd.B (27) 1. Moudrý - ČAKIS (Moudrý), 2. Vinšová - KIRRE (St.Bol.), 3. Prokůpek - BALADA
(Václav).
Mariánské Lázně 1.5. -Z- (38) 1. Pěchouček CARTAGA (Tachov), -ZL- (49) 1. Kostová TOUHA (Mar.Lázně), -L- (29) 1. Nágr - CARROL
(Mar.Lázně), 2. Švec - F.S. GARET, 3. Švec F.S. Baviéra (Švec), -S- (9) 1. Nágr - CAROLL
(Mar.Lázně), 2. Švec - F.S. GARET (Švec), 3.
Krpela - MORAVA (Straka).
Přední Kopanina 1.5. -Z- 1. Walinger - JAGA
(Tursko), -JJ 93- 1. Henriksen - KAMIR (Žižka), YU 93- 1. Drbohlavová - KAZIM (Tursko), -JU
93- 1. Fráterová M. - PICASSO (Tursko), -IM I1. Kadlecová - VERONA (Př.Kopanina).
Tlumačov 2.5. Voltižní pohár jednotlivci
kat.A muži (5) 1. Blažek (Frenštát), 2. Mikulka, 3.
Surýnek (Tlum.), ženy (15) 1.-2. Kalábová (Tlum.),
3. Kolářová (Drásov), kat.B. muži a ženy 1. Sklenaříková, 2. Němcová, 3. Klouda (všichni Drásov).

Svinčice 2.5. dvouf.sk. 100/110 (39) 1.
Vávra - QUANT, 2. Vávra - MAGNET, 3. Staňková - GAMBRINUS (všichni Svinčice), 110/120
(40) 1. Vávra - MONTI (Svinčice), 2. Zelinková ROSSEMARY (Mělník), 3. Doležal - CALIMBA
(Bost), -L- (27) 1. Vávra - HOMBRE, 2. Vávra LOVEN, 3. Koželuh - MIO (všichni Svinčice), -S(17) 1. Doležal - ASTAIRE (Bost), 2. Zelinková BEIBUT (Mělník), 3. Vávra - HOMBRE (Svinčice).
Frenštát pod Radhoštěm 2.-3. 5. -ZM- 4l.
(16) 1. Rusek - MGT DIAS (MGT), -Z- jun. (9) 1.
Malinová - LESK (Frenštát), koně 1.rokem (8) 1.
Špalková - CITA (Baník), ostat. skup.A (11) 1.
Novák - VELVET (Bučiska Rožnov), skup.B (13)
1. Vala - FINN KURÝR (Bruntál), skup.C (15) 1.
Rusek - LAMA (Baník), dvouf. sk. 110/120 jun.
(13) 1. Višinková - CHARLIE (Baník), ostat. (34)
1. Masár - REZNAK (Baník), -L- juniorky (9) 1.
Šopíková - LERY (Hor.Město), post.obt. 120 +
žolík (45) 1. Špalková - SINDY MARTEX
(Baník), 2. Humplík - JODID OIL TEAM (Opava),
3. Hošák - RADEGAST TONAK (N.Jičín), -SMájová cena (39) 1.-3. Eim - ORLING GENIUS,
ORLING JERSEY, VALÁT-19 BREVIL (ZH Tlumačov), KMK -Z- (16) 1. AUTONOM - Pěkníková
(Hor. Bludovice), 2. MGT DIAS - Rusek (MGT),
3. GRAF CZECH - Olšák (Csabi), -ZL- (25) 1.
IKAR - Holý (Albert.), 2. ALOUBE D - Hošák
(N.Jičín), 3. FINN KURÝR - Vala (bruntál), -L(11) 1. PORTER - Eim (Tlum.), 2. JINWA Hošák (N.Jičín), 3. BANNER ROANA - Pomichálková (Dubicko), kom. P. Hirka.
Pardubice 2.-3.5. -ZM- 4l. (31) 1. Vítek HERMA (Končiny), dvouf.sk. 100/110 koně
2.rokem (52) 1. Váňa - FIDJI-K (NH), -ZL- (51) 1.
Šoupal - MORANA TRUBMONT (1.SPZ), -L(28) 1. Hasák - ARTIKL (Hasák), 2. Šoupal -

ALOIS (1.SPZ), 3. Hariš - NEVADA (Stolany), -Zkoně 2.rokem (52) 1. Váňa - FIDJI-K (NH), -ZL(48) 1. Čada - HUMOR (Libchavy), -L- (24) 1.
Bleha - LOTHAR (Václav Kolín), 2. Málek CHUVA (Málek), 3. Šoupal - ALOIS (1.SPZ), L+L- (12) 1. Šoupal - ALOIS (1.SPZ), 2. Ludvík MIJA (Selská jízda), 3. Hasák - ARIEL (Hasák),
KMK -Z- (13) 1. ARTHUR - Dvořák (NH Slatiňany), 2. PROTĚŽ - Hatla (Měník), 3. HERMA Vítek (Končiny), -ZL- (18) 1. LA CANTUS-T Hadžia, 2. CANTUS - Hadžia (Tarpan), 3. NOUTIFAI - Žíla (Smrček), -L- (6) 1. RAZZIA - Žíla
(Smrček), 2. ADINA - Dušek (Mladé Buky), 3.
MORANA TRUBMONT - Šoupal (1 SPZ), kom.
V. Hruška.
Plzeň 2.-3.5. komb.soutěž -Z- 4.-5.koně (18)
1. Kočík - DICK (Cyklon), 2. Štefl - DANIE (JK
Plzeň), 3. Černok - SAIGON (Děpoltovice), -ZL(38) 1. Černok - HAJDUK (Děpoltovice),
stupň.obt. do 120 + žolík (16) 1. Jindra ROBERT (Sp.Poříčí), 2. Luža - HARLEY (JK
Plzeň), 3. Černok - HAJDUK (Děpoltovice),
dvouf.sk. 110/120 (28) 1. Chocholoušová DINA (Cyklon), 2. Černý - LIBAR (Slavia Plzeň),
3. Jindra - ROBERT (Sp.Poříčí), -L- (39) 1. Luža
- IMRICH (JK Plzeň), 2. Nágr - CAROLL
(Mar.Lázně), 3. Roubalová - CAPTAIN (Roubal),
-S- (23) 1. Pecháček - FINN KOREA (Bruntál), 2.
Doležal - CRAZY BOY (Bost), 3. Mayer - KAMAZ
(Poncar).
Loštice 3.5. -ZM- děti (8) 1. Vrtek L. ml. MONA (Hor.Heřmanice), Eliášová - BESSY (Loštice), 3. Kincl J. ml. - FINN (Hor.Město), -ZM- 4l.
(24) 1. Vrtek L. - GREWOLD (Hor.Heřmanice),
dvouf.sk. 100/110 děti,jun. (20) 1. Složil J.ml. LÉKOŘICE (Oldřichov), dvouf.sk. 100/110 koně
2.rokem (53) 1. Vrtek L. - Dynastie (Hor.Heřmanice), dvouf.sk. 110/120 (38) 1. Vrtek L - MONA
(Hor.Heřmanice), 2. Smékal - LYRA (Loučany),
3. Vachutka - MONTY (Dubicko), -L- (12) 1. Kopřiva - BONNY (Loštice), 2. Tabányová - BACIL
(Jeseník), 3. Syrový - VEGAR (Lanškroun).
Brno Moravan Velká cena Brna 8.-10.5. -Z(45) 1. Janda - ZOCH (Vel.Meziříčí), -ZL- (40) 1.
Vahala - KAHLEN (MAHU), -ZL- (25) 1. Tretera RONA (Tretera), -L- (19) 1. Voksa - LYNCH (Tarpan), 2. Lidmila - O#KAY (Moravan Brno), 3.
Kucharovič - WORTEX (KL+HG), -S- (29) 1.
Višinka - VADAR (Baník), 2. Jindra - SIRAH
(Sp.Poříčí), 3. Špalková - SINDY MARTEX
(Baník), -L- (28) 1. Skřivan - GARGANO WEPOL
(manon), 2. Matějka - LIPKA UNIREN (Chomutov), 3. Zelinková - ROSEMARY (Mělník), -S(38) 1. Matějka - LINO J (Chomutov), 2. Skřivan SLIN HRG (Manon), 3. Hošák - FENOMA
TONAK (Duda s.r.o.), jezd. poker (10) 1. Skřivan - GARGANO WEPOL (Manon), -ST- (23) 1.
Skřivan - NARACONDO PROFISTAV, 2. Skřivan
- LABE JEFF LB TECH (Manon), 3. Matějka LINO J (Chomutov), 4. Tretera - LUSSI (Tretera),
5. Šoupal - SPOTLIGHT (1. SPZ).
Praha - Gabrielka 9.-10.5. všestrannost dílčí
-Z- 1. Cipra - CHAZAR (Pilníkov), 2. Gahlertová ČITA, 3. Štěrba - BACCARA (oba Dubeč), -Z- 1.
Kozák - GEOLOG (Dája), -ZL- 1. Vondráček TEQUILA (Tarpan), -L- 1. Kafková - BRANKO
(St.Boleslav), 2. Ježová - PRZEDSWIT Nošovický (Loděnice), 3. Antonová - ABACAN (Antonová), -S- 1. Chelberg - GAUDÍ (Žižka), 2. Beranová - BLACK (Tarpan), 3. Pařenica - DONALD (JK
JP), mistr. Prahy jun. 1. Veselá - ASTON (Concordia), 2. Štilijanovová - DÉMON (Film Praha),
3. Staňková - DINA (Concordia), mistr. Prahy
sen. 1. Chelberg - GAUDI (Žižka), 2. Pařenica DONALD (JK JP), 3. Vondráčková - GUDUMA
(Tarpan).
Brno Moravany - Pegas 9.5. dres. -Z- (8) 1.
Diringerová - NOVAPOL (Žabčice), -JU 93- (18)
1. Rusnáková - FORMÁT (Topolčianky), 2. Kružíková - PRINT (Certa Brno), 3. Gzyl - CERES
(Hrabová), -JU 97- (14) 1. Kohut - FORMAT
(Topolčianky), 2. Charvátová - DREAM DANCER
(Dosta Brno), 3. Leiterová - ATAMAN (Pegas), SG- (8) 1. Schützová - ROMEO (Pegas), 2. Honč
- DREAM DANCER (Dosta Brno), 3. Diringerová
- TIME OUT (Žabčice).
Čejov 8.-10.5. Předkolo ZPZN dvojspřeží (8)
1. Jelínek (Robousy), 2. Martinec (Čejkovice), 3.
Kastnerová (M. Krumlov), všestrannost dílčí -ZSoutěž nadějí (18) 1. Pavlín - HELIOS, 2. L.
Vrtek - DYNASTIE (oba Hor.Heřmanice), 3. Krejza - QUINT (P-A-M), Bronzová podkova (26) 1.
Opatrný - NIGES (Hořovice), 2. Fiala - IDOOL
(Leon Blatná), 3. Václavíková - LOIRA (Remark),
dílčí -ZL- Stříbrná podkova (35) 1. L. Vrtek DINÁR (Hor.Heřmanice), 2. Blaha - GISA (Miřetice), 3. Krobotová - LOGIKA (Šumperk), dílčí -LZlatá podkova (14) 1. Opatrný - ČEJEN (Hořovice), 2. Krčmář - SIBIRSK (Hybrálec), 3. Kadavý ANKER (Smrček).
Nový Jičín 8.-9.5. -ZM- děti 1. Gračková FARCHAD (Frenštát), -ZM- sen. 1. Vala - FINN
ARNOLD (Bruntál), -ZM- jun. 1. Baborová COWLEY (Dobrá), -Z- jun. 1. Baborová - LIBERIE (Dobrá), -Z- sen. 1.odd. 1. Kuba - GAVORA
(Prostějov), 2.odd. 1. Hošák - ALOUBE
D (Duda), 3.odd. 1. Vítková - RUBIKON (Vítek), ZL- jun. 1. Pěkníková - NUGET (Havířov), -ZLsen. 1. Hošák - JINWA (N.Jičín), -ZM- 1. Vítek TOPKA (Vítek), -Z- 1. Holý - IKAR (Albert.), -Z- 1.
Vala - FINN KURÝR (Bruntál), -ZL- 1. Eim PORTÉR (Tlum.), KMK -Z- 1. GRAF CZECH Olšák, 2. FLEET BELL - Olšák (Csabi), 3. SKAZKA - Lamich (Op.Kat.), -ZL- 1. FINN KURÝR Vala (Bruntál), 2. ALOIS - Šoupal (1.SPZ), 3.
BARIERA - Holý (Alert.), -L- 1. PORTÉR - Eim
(Tlum.), 2. ONDULINE VIKOMT - Vachutka
(Dubicko), 3. GAVORA - Kuba (Prostějov).
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