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CSI Podûbrady
Kvalitního skokového sportu chtiví diváci si zase
jednou přišli na své. Příležitost jim k tomu poskytl
3. ročník Velké ceny Poděbrad, který se tentokrát
konal v rámci oslav 90.výročí založení lázní
v Poděbradech.
Vedle celé české skokové elity, pro kterou byly
mezinárodní Poděbrady generálkou před Mistrovství ČR v Ostravě, zamířili do našich lázní i zahraniční jezdci. Vedle početnější ekipy německých
jezdců z okolí Moritzburgu, to byla z loňska známá
korpulentní Rakušanka A. Schoberl a již v Ostravě
úspěšný J. Obert z Liptovského Mikuláše.
Samotnému zahájení závodů předcházela bohužel u nás již tradiční předehra. Po prvotním zájmu,
kdy se na jmenovitých přihláškách objevilo 127
koní, muselo být řediteli závodů J. Staňkovi určitě
horko. Takový počet koní u nás téměř nelze,
v dnes již standardně požadovaných boxech, ustájit. Navíc se právě v tomto termínu odehrávalo policejní klání v Humpolci, kde byla také řada boxů
zablokována. Po ohlášení, že bude nezbytné ustájit některé koně ve vazných stájích zájem ochladl
na 93 koní. V té době již měli pořadatelé k dispozici
85 boxů a horečně se snažili těch několik posledních zajistit. Nakonec však dorazilo do Poděbrad
„jen“ 77 koní a tak v konečné fázi zůstalo několik

Jiří Skřivan a LABE JEFF LB si připsali na své
konto další významný úspěch a deklarovaná
snaha o účast při MS v Římě stále trvá

boxů volných. To opět dokládá skutečnost, že si
mnozí majitelé nelámou hlavu s tím, aby pořadateli
sdělili změny svých plánovaných rozhodnutí a tím
mu připravují komplikovaná, nákladná a bohužel
nakonec zcela zbytečná organizační zatížení.

Vzájemné komplimenty
Na páteční diváky čekaly dvě soutěže. Skok do
130cm na čas a dvoufázové skákání 130/140cm.
Novinkou bylo opracoviště pro závěrečnou přípravu v cípu kolbiště. Ke stavbě parkúrů byl přizván
I. Fekár z Bratislavy. Na jeho adresu se v průběhu
soutěží snesla nejedna pochvala a jeho působení
bylo skutečným přínosem. Ne proto, že by naše,
bohužel stále jediná, mezinárodní stavitelka
A. Tůmová, nebyla dostatečně oblíbena, ale spíše
proto, že parkúry I. Fekára vnesly na poděbradské
kolbiště novou rozmanitost. Všechny kursy byly
značně technické, divácky atraktivní a přizpůsobeny typu soutěže.
V pátek odpoledne se snad mohly zdát poněkud
snadnější než bylo nezbytně nutné. Možná, že to
způsobilo pro nás příjemné zjištění, při kterém
I. Fekár po prvém dni konstatoval, že v celkovém
pohledu je naše momentální úroveň na poněkud
vyšším stupni než je tomu na Slovensku. V každém
případě se stavitel rychle zorientoval a v dalších
dnech mu pak procento bezchybných výkonů
vycházelo naprosto perfektně.
Z prvních vítězství se radovali Z. Hruška (GRANDINA) a dvě fáze překonal naprosto bezkonkurenčně J. Obert a PUNČ.
Již páteční horko naznačilo, že počasí o víkendu
bude skutečně letní. Sobotní vedro však přineslo
stoleté teplotní rekordy a zasluhuje uznání, že pořadatele nijak nezaskočilo. Kolbiště bylo celé hodiny
zavlažováno a i účastníci se měli kde občerstvit.
Sobotní prvé dvě soutěže patřily J. Skřivanovi
s GARGANO WEPOL. Nejprve jasně zvítězil v klasickém -S-, kdy již druhé druhé místo vybojovala
juniorka L. Poláková (RICARDO). Ta tak potvrdila
své ambice stát se dalším želízkem naší nejmladší
jezdecké kategorie.
Ze zahraničních jezdců na sebe, vedle z pátku
vítězného Oberta, upozornil hlavně H. Heckel.
Jméno u nás známé, protože jeho otec několikrát
v minulosti reprezentoval na našich kolbištích NDR.
Tento jezdec obsadil ve druhé soutěži (140 na čas)
za J. Skřivanem druhé místo (RENDY 5) a i s druhým koněm (DOMINO 456) si vedl velmi dobře.
Oba tyto koně a v podstatě všechny však výrazně
převyšoval další kůň H. Heckela DORNADO 6.
Tento mrštný a nesmírně pozorný ryzák působil
dojmem, že nemůže chybovat. Nikoho tedy příliš
nepřekvapilo, že se stal jedním ze sedmi bezchybných v závěrečné sobotní soutěži, klasickém -ST-.
Tato samostatná soutěž byla, po změně v rozpise,
zároveň i prvním kolem Velké ceny Poděbrad a tak
zde se již hrálo o hlavní vítězství.
Do rozeskakování se vedle tří německých jezdců probojoval i J. Skřivan s oběma koňmi (NARA-

Igor Fekár v typicky stavitelské pozici
CONDO, LABE JEFF), M. Šoupal (SPOTLIGHT 7),
a po velmi dobrém výkonu i R. Jeníková (PABLO).
Ta potěšila české diváky nejvíce a byla první, které
se podařilo překonat i kurs rozeskakování bez tr.
bodů. Již se zdálo, že jí vítězství nemůže uniknout,
když H. Heckel a DORNADO 6 potvrdili své kvality
a odsunuli naši úřadující ženskou mistryni na celkově druhou pozici.

Lisabon se zatřásl
CSI Poděbrady byly pro naši juniorskou dvojici
Opatrný, Zelinková i závěrečným schodem před
brány lisabonského šampionátu. Výkony, které oba
naši mladí jezdci celé jaro předváděli na našich, ale
v případě Aleše i na zahraničních kolbištích, jistě
mnohonásobně převýšily i ty nejbujnější představy
mnohých z nás a před několika lety by byly zcela
nemyslitelné. Skoková komise předepsala oběma
výkonnost -ST- a právě soutěže v Ostravě a Poděbradech měly být ty zásadní. Oba naši junioři si
jaksi navíc a z pilnosti vyzkoušeli i těžké parkúry
a tím opět překonali po dlouhých letech všechny
naše národní rekordy. Bohužel právě Aleše Opatrného, který procházel celým jarem zcela suverénně
a dostal se i do seniorské reprezentace, nezastihly
Poděbrady ve formě. I když získal několik velmi
dobrých umístění a podle některých výsledků by se
mohlo zdát, že je vše v nejlepším pořádku, jeho
koně si v Poděbradech vybrali oddechový čas.
V závěrečném -ST- se nevyhnul ani zastavením
a vyloučením. Z. Zelinková však i zde předvedla
svůj jarní standard a její FOBOS předvádí zcela
vyrovnané výkony již několik měsíců.
Skoková komise nyní stojí před rozhodnutím jak
z dalším osudem našich juniorů a třetinou jejich
juniorského života naloží. Přikloní se k názoru, že
oba dostatečně prokázali svoji jezdeckou vyspělost
a rutinu, či ovlivní závěrečné výkony celý, ještě
před 14 dny téměř euforický, pohled na jejich

(Pokračování na str. 2)
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(Dokončení ze str. 1)
evropské možnosti? Nepředjímejme rozhodnutí
a doufejme, že bude rozhodnuto odborně a korektně, bez personifikací a s jasným oddělením sportovních a ekonomických záležitostí náročného
zájezdu.

JEFF to zařídil
Nedělní program začal opět soutěží střední
obtížnosti na čas, kde si zcela suveréně vedl nejlepší loňský pětiletý kůň, hřebec KRIS a P. Doležal.
Pro P. Doležala znamenaly Poděbrady sportovní
pohodu a doufejme, že mu úspěchy v sedle
KRISE, ale i CRAZY BOYE pomohou rychle zapomenout na poněkud nestabilní výkony letošního
jara. Vedle našich reprezentantů se velmi pěkným
výkonem blýskla i A. Plimlová. Ta měla jasné vítězství na dosah ruky a pravděpodobně pouze nervy
mu, na posledním skoku, zabránily.
Druhou nedělní soutěží bylo klasické -ST-, kde
jsme viděli jen dvě nuly. Jednu docílil J. Skřivan a již
dvakrát úspěšný GARGANO WEPOL a druhou D.
Voksa a LYNCH. Ten byl nakonec v rozeskakování
úspěšnější a tak si Tarpan Odolena Voda připsal na
své konto i mezinárodní vítězství. Ale i výkony jezdců se 4tr.body byly velmi pěkné a na třetím a čtvrtém místě skončily juniorské spolujezdkyně Z. Zelinková a K. Vodseďálková. Ta v sedle hřebce KADET
PRADAR a rychlost, s jakou se tato dvojice zabydluje v úrovni -ST-, nabízí v nejbližší době možnost
doplnění našeho současného reprezentačního juniorského tandemu Zelinková - Opatrný.
Ale pak se již vše upíralo k vyvrcholení konkúru,
ale také k nebi, které se zlověstně zatáhlo. Naštěstí
sv.Petr neopustil pořadatele ani v poslední chvíli
a tak se vydatná přeháňka přehnala přes kolbiště
právě v přestávce mezi soutěžemi a i závěrečný
parkúr se jezdil bez deště.

Změněný rozpis výrazně zkomplikoval možnost
rozeskakování a tak se většina diváků těšila na
výkony oněch sedmi v sobotu bezchybných.
Na startovní listině se objevilo 21 jmen z toho 7
zahraničních. První nuly docílil T. Navrátil s AKTIVEM, bohužel ze soboty bodově velmi přetížený.
Po něm jeho příkladu následoval a i celkové nuly
docílil J. Skřivan a LABE JEFF, a stejný výsledek
zopakoval H. Heckel s DORNADO 6, který tak zajistil rozeskakování. Čtvrtý nulový výkon se povedl
opět T. Navrátilovi s LE CORDIAL S, kterého
z rozeskakování však vyřadilo 0,75 bodu za sobotní překročení času.
Jakkoliv byl DORNADO 6 v Poděbradech nepřekonatelný, LABE JEFF LB TECH a J. Skřivan byli
lepší a k velké radosti nás domácích diváků zůstala
i třetí Velká cena Poděbrad doma.

Termínová nešikovnost
Co závěrem? Třetí ročník Velké Ceny Poděbrad
se stal dalším kamínkem naší jezdecké mozaiky,
na který můžeme být hrdí. Zásluhu na tom má
nejen hlavní pořadatel, ale pochopitelně i všichni
další zúčastnění. Jen jeden moment by se dal naší
sportovně jezdecké scéně vytknout. Náš národní
kalendář stále trpí nedostatečnou koordinovaností.
Jakokoliv je nezbytné, aby na všech úrovních probíhalo mnoho závodů a jakkoliv je sportovní kalendář přeplněn, myslím, že mnohé jezdce mrzelo, že
nemohli do Poděbrad dorazit kvůli jiným závodům.
Pokud by se konaly soutěže přátelského charakteru, má každý možnost volby. Tomu ale, že při důležitých mezinárodních závodech probíhají juniorské
oblastní šampionáty a dokonce právě ve středočeském kraji, kterých se mnozí zúčastnit musí,
a tomu, že se v téměř sousedním Hradci Králové
pořádají dvoudenní skokové závody, tomu skutečně nerozumím.
C. Neumann

D. Voksa a LYNCH získali pro Tarpan Odolena Voda mezinárodní vítězství

Premiéra na hranicích
Poněkud utajeně a mimo oficielní kalendář proběhly ve dnech 30.-31. května jezdecké závody
v jezdeckém středisku Boří Dvůr u Břeclavi. Přesto,
že se jednalo o soutěžní premiéru kolbiště, o ambicích pořadatelů svědčí celková dotace 250 000,Kč. Organizátoři v čele s M. Pažourkem a za sponzorského zajištění V. Horáka připravili rozpis s parkúry -Z- až -ST-, které stavěla A. Tůmová.
Díky velmi kvalitním cenám (-ST- 77 500,- Kč)
se sešla na startu soutěží dobrá konkurence a až
téměř na rakouskou hranici dorazil např. J. Pecháček, J. Skřivan či J. Jindra.
Nejlepší formu prokázal ale M. Matějka, který
postupně zvítězil v postupné obtížnosti do 110cm
(JUMBO), -L- (LIPKA UNIREM), v -S- na něho
„zbylo“ jen 3. místo (JUMBO), když zvítězil J. Skřivan s NARACONDO PROFISTAF, ale nakonec
M. Matějkovi patřilo i hlavní vítězství v -ST- s EQUISERVIS GRAND POHONA. O to se musel rozeskakovat s J. Skřivanem (LABE JEFF LB TECH)
a J. Jindrou (SIRAH), ale oba jeho soupeři udělali
chybu. Na dalších místech skončil J. Pecháček
(MORNING STAR STING) a V. Tretera (LUSSI).

35 let v Domažlicích
JIž 35. ročník Ceny Chodska uspořádal domažlický jezdecký klub ve dnech 30.-31.května.
V rámci závodů byl uspořádán i přebor jun. a ml.
jezdců ZČO a zlaté medaile si odnesla juniorka
D. Balcarová a ml. jezdkyně J. Stronerová.
V soutěži -S-, která celé závody uzavírala, zvítězil mezi 56 startujícími Z. Krpela s ASTOREM,
který byl bezchybný a nejrychlejší i mezi 11 jezdci
v rozeskakování. Z vítězství v Ceně Chodska
(-L+S-) se radoval M. Pěchouček (FERISON),
který porazil nejen Z. Krpelu na druhém místě, ale
i K. Papouška a naše reprezentanty T. Navrátila
a P. Doležala.
Pro znalce domažlického areálu bude příjemnou
novinkou, že zde probíhá i stavba kryté jízdárny
a tak se v příštích letech zvýší i celkový komfort
soutěžně oblíbeného místa.

Vozatajci v Jeníkově

Romana Jeníková a PABLO se představili v té nejlepší formě

Drezúrní víkendy
● Již 16. ročník Ceny Rotundy uspořádali 30.31. května na Přední Kopanině. Nad tradičně kvalitní organizaci a pohostinnost pořadatelů vyčnívaly
výtvory Pekařství Pavlíků z Pocinovic u Domažlic,
kteří mají na Kopanině koně a byli jedním ze sponzorů. Koláče o průměru 50cm se udělovaly i jako
ceny a sklidily velký úspěch.
Hladinu drezúrních vod rozčeřil plemenný hřebec
PERNOD, bělouš, který je v majetku u nás dobře známého rakouského obchodníka p. Melichara. 14letého
bělouše zapůjčil na letošní sezónu do stájí Certy Brno
a při své české premiéře zaznamenala M. Kružíková
v jeho sedle v úlohách -YU- hned dvě vítězství.

Součástí závodů byl i pražský drezúrní přebor
a sen. mistryní Prahy 98 (SG) se stala V. Kadlecová s VERONOU a juniorský titul si odnesla
K. Vobořilová - SIMON obě z Př.Kopamniny.
-bar● V jezdeckém areálu ve Staré Roli se ve
dnech 6.-7. června bojovalo o juniorské drezúrní
tituly západočeské oblasti. Pořadatelé ze Staré
Role si tak udělali generálku na drezúrní Mistrovství juniorů a mladých jezdců ČR, které zde proběhne ve dnech 10.-12. července. Za svoji práci
byli domácí odměněni všemi kovy, které ve své
kategorii získala juniorka E. Čmolíková (VANITAS, MANGIA, CHANSON). Z vítězství v mladých jezdcích se radoval T. Kavka (GRANAT).
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Rozlehlé prostory hřebčína v Jeníkově přivítaly
31. května nejen příznivce chladnokrevných
a arabských koní, jejichž přehlídka se zde konala,
ale i příznivce spřežení. Součástí dne totiž byly
i kombinované soutěže jednospřeží, dvojspřeží
i čtyřspřeží.
Vedle domácího V. Cermana, který soutěžil
s dvojspřežím, a P. Cermanové s jednospřežím,
dorazila do Jeníkova ještě další tři jednospřeží, pět
dvojspřeží, ale i dvě čtyřky.
Z celkového vítězství se nakonec radovali
J. Koníř z Hrádku (jednospřeží), robouský Z. Jirásek (dvojspřeží) a T. Barták z JK Favory Benice
(čtyřspřeží). Vozatajský den zakončil prudký déšť,
který naštěstí nezkazil soutěže, ale přeci jen nepříjemně promočil již jen závěrečně defilující jezdce.

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Dvakrát ve Francii
Víkend 29. až 31. května byl ve znamení dvou
výjezdů našich týmů do Francie.
Prvním z nich byl první oficielní reprezentační
star našich jezdců dvojspřeží na finále Alpskodunajského poháru v Saumuru.

Ráj koní
Po výkonech v jarní části sezony vybrala komise
spřežení jako dva naše nejlepší jezdce L. Jelínka
(Rosice) a P. Kohouta (Kostelec). Poněkud paradoxně byla tato nominace oznámena po soutěži
v Čejově a právě po jejím závěru se J. Pavel
dozvěděl, že majitelé jeho spřežení,manželé Drnkovi, se rozhodli ve svých soutěžních aktivitách
dále nepokračovat. A tak se v nominační síti nakonec zachytil pouze L. Jelínek, který cestoval do
Francie osamocen.
Závodit osamoceně není nikdy příjemné a tak
měl L. Jelínek hned od počátku své reprezentační
působení ztíženo. O průběhu zájezdu však již
nechme hovořit J. Schwarze, který byl komisí
spřežení pověřen vedením výpravy:
„Na cestu téměř 1600 km dlouhou se naše spřežení vydalo již v neděli 24. května. Prvou noc strávila výprava ještě na našem území u manželů
Šimáčkových v Nebanicích a v pondělí večer jsme
se vydali do Francie. Tam jsme dorazili po 24 hodinách v úterý večer a protože ještě nezačala oficielní přejímka koní první noc jsme strávili u soukromých majitelů. Dostihové a sportovní středisko,
které se stalo dějištěm letošního Alpskodunajského
poháru leží asi 20km od Saumuru a je skutečným
rájem koní. Ve všech usedlostech a domech se
nalézají stáje a jezdecká centra a tak přebývat zde
bylo skutečným zážitkem. Areálu vévodí dostihová
dráha s poměrně velmi náročnou steeple chase
tratí, několika military kursy a s tratí maratonu,
který se pyšní 25 letou tradicí. Druhý stadion tohoto
velkolepého centra patří skokovému sportu. Celá
oblast má vynikající pískový povrch, což bylo
obrovskou výhodou, protože oproti krásnému
počasí v Čechách ve Francii provázely Alpskodunajský pohár nepřetržité přeháňky a déšť.
K soutěži dorazilo 24 spřežení a dalších 16 dvojspřeží nečlenských zemí alpskodunajské skupiny
soutěžilo v samostatném závodě. Celkově do Saumuru dorazili zástupci hostitelské Francie a dále
pak vedle naší minivýpravy i spřežení Španělska,
Portugalska, Belgie a dále „dunajských“ zemí
Rakouska, Německa, Švýcarska, Itálie a Maďarska.
Přes tuto konkurenci podalo spřežení L. Jelínka
v drezúře velmi dobrý výkon a po prvním dni obsadilo až neuvěřitelně krásné 9. místo. Po drezúře
jsme dokonce přijímali gratulace a jednou z nich
byla i pochvala od rakouského rozhodčího
H. Koloucha, který viděl Jelínkovo spřežení při
kursu mezinárodních stavitelů na jaře 1997 v Humpolci a nešetřil chválou nad pokrokem, který od
této doby Leoš urazil. Vítězem prvého dne se stal
Maďar A. Dallos.
Sobotní maraton byl velmi obtížný a podle ohlasů byl hodnocen jako obtížnější loňského maratonu
ME v Riesenbecku. L. Jelínek se nevyhnul chybám
a po zdržení v překážce 1 a 4 obsadil až 19. místo,
čímž klesl na celkově 16. pozici. To bylo velké zklamání a pravděpodobně toto rozčarování bylo příčinou i horšího závěrečného výkonu, kdy parkůr znamenal dvě chyby a penalizaci za čas a nakonec
celkové 18. místo v soutěži. Vítězem se stal Francouz P. Jung, před vítězem maratonu R. von
Aschwegerem a Švýcarem O. Brandem.
Oproti minulým letům jsme se paradoxně dostali
do zcela opačné situace, kdy nejlepším výkonem
byla drezúra a po ní se již naše pozice zhoršovala.
Je to pro nás určitým upozorněním, aby se nestalo,
že po pěti letech práce na drezúře budeme zaostávat v dříve pro nás tradičně nejsilnějších disciplinách. Při takové evropsky totální konfrontaci jsme
si však naplno opět uvědomili, jak těžká je naše,
veskrze amatérská pozice, proti profesionálně silným týmům ze západní, ale v posledních letech již
i východní Evropy.“
Na úplný závěr ještě dodejme, že se J. Pavlovi,
který se z přední pozice mezi našimi dvojspřežími
ocitl náhle bez koní, již rýsují možnosti další spolupráce. Jednou z nich bude možná start se spřežením koleských slatiňanských vraníků p. Sůry při

Mistrovství ČR v Kolesách (4.-6.7.), o kterém jejich
současný jezdec J. Kocman spolu s majitelem uvažuje. Jak se vše bude dále vyvíjet se však musíme
nechat překvapit.

Pět koní v krosu
Ve stejném termínu se na francouzských silnicích pohybovali další koně z ČR, když se k soukromému zájezdu na CCI* Dijon-Bonvaux, vypravili
J. Kadavý (ANKER), K. Tumpachová (CORANO),
G. Slavíková (MARKÝZO) a na poslední chvíli
dohlášený i A. Opatrný (ČEJEN).
Dlouhou cestu (1200km) do středověkého Dijonu zvládli jezdci i koně dobře a tak naše ekipa
posílila rozsáhlou francouzskou konkurenci. V Dijonu se k CCI* spolu s našimi a francouzskými jezdci
sjelo celkem 80 zástupců a zastoupení ještě mělo
Německo, Rakousko, Švýcarsko, Španělsko,
Holandsko, Itálie a Belgie.
Na jezdce i koně čekal členitý terén s řadou
technických, ale velmi korektních překážek. Pískový podklad pod travnatým povrchem byl po celé
trati prosypán škvárou a tak se přes občasné přeháňky koně pohybovali lehce a bez potíží.
Soutěž probíhala během soboty, neděle a ve
Francii svátečního pondělí. Informace o průběhu
soutěže nám podal J. Grodl, který byl vedoucím
výpravy.
V drezúře si výrazně nejlépe vedl A. Opatrný,
který obsadil ex equo 9.místo. Naši další zástupci
byli na zadních pozicích K. Tumpachová 69.,
G. Slavíková 71. a J. Kadavý 75.
Terénní zkouška znamenala bezchybné překonání pro A. Opatrného a G. Slavíkovou. Aleš si
polepšil na šesté a Gabriela na 37. místo. J. Kadavý a ANKER měl jedno zastavení a penalizaci za
čas, ale i tak si polepšil na 52. místo a tak se nedařilo pouze K. Tumpachové s CORANEM, která po
pádu ve steeple chase nedokončila fázi D terénní
zkoušky.
Závěrečný parkúr znamenal bohužel 5tr. bodů
za jedno shození pro A. Opatrného, ale s ním i tak
velmi pěkné celkové 10. místo v soutěži. MARKÝZO shodil 3x a umístil se celkově 37. a ANKER
s jednou chybou skončil na 56. místě.
Z vítězství se radovala Francouzka M.Christi
s DUROA před švýcarským olympionikem a vítězem z Humpolce Bodymüllerem.
Celkově jsme zanechali dobrý dojem a za dva
bezchybné crosy jsme přijímali i gratulace.
Zájezd v Dijonu byl pro naše účastníky zajímavý
i tím, že zde probíhal jeden z pravidelných testů
francouzské reprezentace, při kterém francouzská
elita absolvuje drezúru CCI****, dílčí terénní zkoušku a parkůr CCI***. Naši jezdci tedy mohli shlédnout evropské špičkové jezdce. Nejlepší z nich
J. Tulere jezdil dokonce 5 koní (2 v CCI* a 3
v CCI***). O tom, že samotná CCI* Dijon je ve
Francii ceněna svědčí také skutečnost, že v rámci
této soutěže byly vyhodnoceny ještě dva závody
a sice Mistrovství Francie juniorů (13) a šampionát
sedmiletých koní.
Protože byl jedním z členů výpravy i manažer
komise všestrannosti A. Klauz, přínosem zájezdu
bylo i navázání kontaktů s francouzskými hostiteli,
kteří se zajímali o naše mezinárodní soutěže. A tak
uvidíme, zda se nově navázané známosti odrazí
i na konkurenci při našich mezinárodních military.

Těžší parkury berem
Na základě rozhodnutí VV ČJF se pro kvalifikaci
na skoková MČR 1998 všech kategorií započítávají výsledky stanovených soutěží, ale i soutěží vyšších stupňů obtížnosti za stejných podmínek.

Na poslední chvíli
Dne 14.června pořádá Náchodský svaz chovatelů koní ve spolupráci se Svazem českého teplokrevníka v Náchodě Bělovsi IX. přehlídku mladých
koní. Začátek v 9.00 hodin.

Redakce upozorňuje na změnu
tel. čísel – viz. tiráž
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Uplynulé víkendy byly v mnoha našich městech
zasvěceny Dni dětí. V Pilníkově se o zvýšení atraktivity dětské dne postarala i dvojice našich hokejistů David Volek (na kočáru vzadu) a zlatý z Nagana
František Kučera, které na kočáru svezla Eva
Bubeníčková.
V Hradci Králové vozili děti starokladrubští bělouši
a popovídat si s Antonínem Svozilem z NH přišel
i ministr zemědělství Josef Lux.

Polské rozčarování
Neklid do duší polských účastníků kvalifikace
pro šampionát Polska 5l. koní ve všestrannosti
vnesl J. Hatla a SZALENIEC (maj. M.S. Ostrawski). Vedle 27 v Polsku trenovaných polských koní
se postavil jediný Polák z Čech, aby si systémem
start cíl odnesl nejcennější vavřín.
Soutěž se konala 5.-7. června v okolí hřebčína
plnokrevných koní Jaroszowka. Vedle kvalifikace
pro šampionát pětiletých koní, který byl na úrovni
asi naší ZP (dílčí -L-), se v Jaroszovce sešli i junioři
(dílčí -L-), mladí koně (dílčí -ZL-), ale i polští reprezentanti při soutěži úrovně CCI**.
J. Hatla se ujal vedení hned po drezúře, kde
podal velmi dobrý výkon, i když jej nejlepší polský
zástupce stíhal o pouhé 0,2 bodu. Naštěstí již prošel SZALENIEC celou další soutěž bez zaváhání
a tak po posledním bezchybném skoku parkúru
zašuměly tribuny zklamáním. Před eventuelní
účastí v polském šampionátu čeká J. Hatlu ještě
jedna kvalifikace a tak doufejme, že neklid v polských jezdcích jen znásobí.

Kroupy místo KMK
Týden po Velké ceně byla na kolbišti ve Staré
Bělé na pořadu Malá cena Ostravy. Její součástí
bylo i KMK, které ovšem stihla nepřízeň počasí.
Zatímco páteční a sobotní program proběhl bez
problémů, nedělní odpoledne překvapilo všechny
účastníky silnou bouří s krupobitím 2cm ledových
projektilů. Nikdo s pamětníků nic podobného nezažil a proto musely být závody předčasně ukončeny
a dvě soutěže KMK neproběhly.
V nejtěžší soutěži závodů -S- byl nejúspěšnější
P. Eim s JERSEY ORLING (Tlumačov), před
V. Holým (QUENTIN) z Albertovce a V. Novákem
(LOPEZ-18) z Rožnova.
-jge-

Prázdniny v sedle
v chráněné krajině Kokořínsko. Letní
výcvikový kurs pro děti, začátečníky
i pokročilé. Veškerá práce i zábava
s koňmi, začátečníci na lonži, 2-3 hodiny denně ježdění, pro pokročilé skokový trenink.

Tel.: 0425/93 377.

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Rada chce
korektnost
Dne 27.května se v Praze na Strahově uskutečnilo opakované zasedání Rady ČJF, které mělo na
programu dva zásadní body. Prvním bylo schválení
definitivního rozpočtu ČJF pro rok 1998 a druhým
pak příprava voleb.
Podle informace od M. Mentlíka si v úvodu jednání Rada vyžádala zprávu revizní komise, kterou
přednesl Z. Rajmont. Z té vyplynula překvapivá
skutečnost, že Výkonný výbor ČJF bez souhlasu
Rady a nad rámec svých kompetencí zapůjčil
z prostředků ČJF 1 000 000,- korun na dofinancování CSIO Praha 97. Revizní zpráva konstatovala,
že k 31.prosinci 1997 nebylo z této částky splaceno ještě 400 000,- Kč. I když byla Rada ujištěna,
že v době zasedání již jsou veškeré pohledávky
vyrovnány, jednalo se o nekorektní postup. Ve
svém vystoupení M. Mentlík veřejně deklaroval, že
CSIO Praha je pro většinu členů ČJF velmi důležité
a že by členové Rady pravděpodobně s poskytnutím překlenovací půjčky souhlasili, a i proto mělo
být poskytováno korektním způsobem.
V závěru této části byl schválen rozpočet ČJF
pro rok 1998 ve výši 6 822 000,- Kč.
Druhým bodem jednání byla příprava voleb.
Oblastní federace byly pověřeny přípravou oblastních konferencí, které musí proběhnout do 30.10.
a na kterých budou zvoleni delegáti celostátní Konference ČJF. Členové západočeské federace zpochybnili současný klíč rozdělování mandátů, kdy
zhruba na 300 členů připadá jeden delegát a chtěli
by v systému zohlednit spíše počet vydaných licencí koní v oblasti.
V každém případě byla však otevřena diskuze
o stanovách ČJF, ze které nakonec vyplynulo, že
do 30. června by měly být předloženy veškeré připomínky a návrhy na změnu Stanov. Byla utvořena
pracovní skupina (Mentlík, Kukla, Jar. Pecháček,
Kuška, Urban, Hudeček, Pellarová), která veškeré
připomínky zpracuje a předloží je k posouzení Konferenci ČJF.

Vracíme výhru
Zasedání Rady využil ke svému setkání i VV
ČJF. Z jeho jednání vybíráme:
● VV ČJF se rozhodl přiznat se k porušení pravidel FEI, které nastalo při CSI Kiskunhalas tím, že
junior A. Opatrný v rozporu s mezinárodními pravidly startoval ve Velké ceně. V prvé fázi putuje
omluva na maďarskou federaci s tím, že česká
strana vrátí vyhranou dotaci za třetí místo.
● VV projednal nutnost provést pasportizaci
sportovišť s cílem ověřit a dokladovat technické
a organizační možnosti k pořádání mezinárodních
závodů a mistrovství.
● oblastním federacím bylo uloženo do 30. června zpracovat kompletní členskou základnu s tím,
že potřebné formuláře již byly na oblasti rozeslány.
● VV se zabýval i žádostí JK Mělník k vyslání
juniorky Z. Zelinkové na ME v Portugalsku.

Sportovní
kalendáﬁ
13.6.
13.6.
13.6.

M. Šoupalovi se daří tuto sezónu převážně v soutěžích KMK. Ve Svobodě nad Úpou zvítězil v KMK
-ZL- s ALOISEM (foto) a k tomu i s MORANOU
TRUBMONT v -L-.

Cena Bílé věže
Dva dny (6.-7.6.) se soutěžilo v Hradci Králové.
Hradecký areál zaznamenal opět drobná vylepšení
a hlavně nenese téměř žádné stopy po přetížení
v loňském deštivém létě. Na stěnu u stájí přibyla
nová tribuna, cesty jsou vysypány oblázky. Vše se
připravuje na závody CAC Leasingu (24.-26.7.),
které budou součástí 70. výročí založení Hradeckého jezdeckého klubu.
Již po třech týdnech se v sedle hned pěti koní
objevil Z. Žíla a jeho výkony rozhodně nebyly
rekonvalescenční. Nejvíce se však dařilo L. Váňovi,
který zvítězil v obou -L- a obsadil i prvá dvě místa
ve dvoukolové Malé ceně Bílé věže.
-barProtože připravované závody CAC Leasingu
vzbudily značnou pozornost přinášíme o skladbě
soutěží a dotacích malou informaci: soutěže jsou
otevřené všem koním
Pátek 24.7. -L- (15 000,-), -S- (20 000,-)
Sobota 25.7. minutové skákání -L- (20 000,-),
honební skákání -S- (25 000,-), stupňovaná obt.do
140cm (30 000,-)
Neděle 26.7. stupňovaná obt.do 130cm
(30 000,-), -S- (50 000,-), -ST- (110 000,-)
Zápisné 500,-, startovné 500,-, ustájení box
200,-Kč pro koně a den.
Uzávěrka přihlášek 13. července 1998 na adr.:
Hradecký jezdecký klub, Na Občinách 995, 500 09
Hradec Králové 9, tel.: 049/526 40 95.

Moravské juniorské
šampionáty
● Víkend 23.-24. května patřil v Brně Žebětíně
mladším věkovým kategoriím, protože se zde konalo za účasti 37 oddílů Jižní Moravy Mistrovství
oblasti dětí, juniorů a ml.jezdců ve skocích. Potěšující byl velký počet startujících v kategoriích, zejména těch nejmladších jezdců. I jejich výkony byly
dobré, i když velký podíl, zejména u dětí, patřil
koním. (viz výsledky).
-nes● Šampionát Severní Moravy probíhal ve dnech
6.-7.června v Hradci nad Moravicí. Bezchybnou
organizaci J. Živníčka komplikovalo pouze celonárodní tropické vedro. Soutěže měli vesměs velmi
dobrou úroveň i když právě a pouze vždy jen zlatí
všech věkových kategorií, měli na svých kontech
po dvoukolových soutěžích bezchybné výsledky.
(viz výsledky)
-jge-

ČJF upozorňuje majitele drezurních koní
i koní pro soutěže všestrannosti, že 30. 6.
končí termín k přihláškám do soutěží KMK.

V Poděbradech jsme při práci zastihli A. Opatrného. Spolu se sedlářem Janem Hauzrem vymýšleli
další sedlová zlepšení. Po jejich zimní spolupráci
již světlo světa spatřila prvá serie military speciálů
a tento typ nese obchodní jméno Aleš.

Došlo po uzávěrce
Úspěšní byli naši zástupci při CSI-C pro chovné
koně v maďarském Mezöhegyes. V posledních
minutách před uzávěrkou jsme se dozvěděli, že
JERSEY ORLING s P. Eimem byl v kategorii ml.
koní druhý a v superfinále s GENIUSEM 11 se
umístil na 4. místě. Podrobnosti přineseme příště.
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13.6.
13.6.
13.6.
13.6.
13.6.
13.6.
13.-14.6.
13.-14.6.
13.-14.6.
13.-14.6.
14.6.
14.6.
14.6.
14.6.
19.-21.6.
19.-21.6.
20.6.
20.6.
20.6.
20.6.
20.6.
20.6.
20.-21.6.
20.-21.6.
20.-21.6.
21.6.
21.6.
26.-28.6.
27.6.
27.6.
27.6.
27.6.
27.-28.6.
27.-28.6.
27.-28.6.
27.-28.6.
27.-28.6.
27.-28.6.
28.6.
28.6.
28.6.
28.6.
4.7.
4.7.
4.7.
4.7.
4.7.
4.7.
4.-5.7.
4.-5.7.
4.-6.7.
5.7.
5.7.
5.7.
5.7.
5.7.
5.-6.7.
5.-6.7.
11.7.
11.7.
11.-12.7.
11.-12.7.
11.-12.7.
11.-12.7.
11.-12.7.
11.-12.7.
12.7.
12.7.

Hostomice
ZM,Z,ZL,L,S
Radíč
ZM,Z,ZL,L
Horky nad Jizerou
ZM,Z,ZL,L,PREM.S
Třebívlice
Z,ZL,L
Hořice
Z,ZL,L,S drez.L
Litomyšl
L,S,PREM.ST
Žabčice
drez.Z,L,S
Brno-Medlánky
ZM,Z,ZL,L
Ostrava-Hrabová
Z,ZL,L
Kladno
L,S
Čejov
ZM,Z,ZL,L drez. Z,L
Plzeň-Bory Z,ZL,L,S,PREM.ST
Moravský Krumlov
A/2,4
Chotýšany
L,S,ST
Olšany
drez. Z,L,S
Dubicko
Z,ZL,L
Albertovec
KMK Z,ZL,L,S
Opava-Kateřinky S,PREM.ST
Loštice
ZPZN
Kladno
ZM,Z
Hořátev
Z,ZL,L
Kutná Hora
ZM,Z,ZL
Zábrodí u Červ.Kostelce
drez. Z,L,S
Kroměříž
Z
Horní Město
ZM,Z,ZL,L
Písek
KMK ZM,Z,ZL,L
Úněšov
KMK Z,ZL,L,S
Louny
Z,ZL,L,PREM.S
Slavkov
Z,ZL,L,S
Třebíč
ZM,Z,ZL
Karlovy Vary
C/Z,L,S
Ústí nad Labem
KMK ZM,Z,ZL,L
Chlumec n/Cidlinou
Z,ZL,L
Kroměříž
ZL,L,S
Drásov
Z,ZL,L
Praha Tr.ostrov
drez L,S,PREM.ST,T,TT
Kladno
KMK ZM,Z,ZL,L
Kolín
Z,ZL,L,S
Klatovy
ZL,L,S,PREM.ST
Hořice
ZL,L,S,ST drez. L,S
Opava KMK Z,ZL,L,PREM.S
Dešná
ZM,Z,ZL drez.Z
Boskovice
ZM,Z,ZL,L
Žďár n.Sázavou
Z,ZL,L
Jeseník-Dětřichov
Z,ZL,L
Chotýšany
L,S,ST
Černuc
Z,ZL
Unhošť
ZM,Z,ZL
Svoboda n.Úpou
drez. Z,L,S
Frýdek-Místek
Z,ZL,L
Litovel-Karlov
ZM,Z
Bernartice
Z,ZL,L,S,ST
Nebanice
KMK Z,ZL,L
Kolesa
C-MČR-J/Y
Jindřichův Hradec ZM,Z,ZL,L
Nechanice
Z,ZL
Slavkov
Z,ZL,L,S
Pravčice
ZL,L,S
Sázava
ZM,Z,ZL,L
Jemčina
ZL,L,S,ST drez. L,S,ST
Nový Jičín KMK Z,ZL,L,S,ST
Brniště
ZM,Z,ZL,L
Svinčice
ZM,Z,ZL,L,S,ST
Radíč
ZM,Z,ZL,L,S
Stará Role
D-MČR-J/Y
Liberec
ZM,Z,ZL,L,S,ST
Hradec Králové
S-MČR-J/Y PREM.
Pardubice
Cd
Rožnov p.Radhoštěm
KMK Z,ZL,L,S
Budížkovice
ZM,Z,ZL,L
Rakvice
Z,ZL,L A

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

ŠEPRA, Šebesta Lumír
Ostruhová 58, 276 01 Mělník
Tel.: 0206/62 54 11

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

E Q U I S P O RT - D o k u l i l ov á
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

Nabitý evropský
víkend
Víkend 23.-24. května byl
v Německu ve znamení dvou prestižních konkúrů: Velké ceny Mnichova na olympijském stadionů
v Riemu (101 020 DM) a Velké
ceny Hamburku (70 720 DM) s tradičním Hamburským skokovým
derby (150 000 DM). Pořadatelé
obou se o konkurenci téměř spravedlivě rozdělili i když Hamburg byl
přeci jen poněkud lákavější. A tak
do Mnichova dorazili např.:
W. Meliger, J. Lansink, M. Whitaker či O. Becker a do Hamburku se
vypravili R. Pessoa, E. Macken,
J. Whitaker, H. Simon či L. Beerbaum. Vítězem Velké ceny Hamburku se stal H. Wulschner na koni
FPG PRINZ OLDENBURG (SRN),
který těsně porazil J. Whitakera
(NEBEL) a P. Geerinka (HEARTBREAKER). Prestižní Hamburské
derby 98 si na své konto připsal
L. Beerbaum (CHAMPION DU LYS).
V Mnichově si nejlépe vedl
Holanďan D. Meech (ASPIRANT)
před L. Merschformannem (BALERINA 124) a W. Meligerem (DOMINA III).
Ve stejném termínu dala holandská špička E.van der Vleuten,
P. Raymakers či B. Romp, ale i I.
Millar (CAN) a T. Coyle (IRL) přednost skokovému Philips derby
v Eindhovenu (90 000 NLG). Zde
na čele skončila holandská dvojice
W-J. van der Schans (IMPAC
MON AMI) před dalšími domácími

E. van der Vleuten s VINK DIEJASPER T. Stejný domácí jezdec
zvítězil i ve Velké ceně Eindhovenu
(50 600 NLG) ovšem s koněm
IMPAC GOLDENBRIDGE), když
porazil T. Coyla s CRUISINGEM.

Ta vykázala přebytek ve výši
745 700,- CHF, přičemž plánovaný zisk byl jen 112 000,- CHF.
I proto je nově založený Fond
rozvoje vybaven dodatečně
250 000,- CHF.
Toto i vše další o práci FEI se
můžete přímo dozvědět i na nově
otevřené internetové stránce FEI
www.horsesport.org

Meredith a Marcus
Po společném zakoupení jezdeckého střediska z dědictví F.Liggese se zpráva o zamýšleném
sňatku Marcuse Beerbauma
a Meredith Michaels dala čekat.
Na titulní strany odborných časopisů se tato dvojice dostala i díky
třem koním pocházejících z jejich
„dílny“, kteří se umístili ve finále
světového poháru v Helsinkách.
Marcus či Meredith dříve či v současnosti sedlali: COSINA (4. umístěný) ALVARETTA (6.) a se
SPREHE STELLA debutovala ve
finále sama Meredith s umístěním
na 13. pozici.

Blahopřejeme...
...k půlkulatému jubileu, které
30. května oslavila vedoucí sekretariátu ČJF Antonie Pellarová.
...dlouholetému členu TJ Stará
Boleslav, jezdci, trenérovi a rozhodčímu 0ldřichu Semerádovi
k 75. narozeninám, které oslavil
5. června.
...jezdci a velkému příznivci koní
Radslavovi Kinskému ze Žďáru
nad Sázavou, který 14. června
oslaví sedmdesátiny.

Finále je reklama

Vzpomínáme...

Popularita vítězného hřebce
z Helsink BALOUBET DE ROUET
pochopitelně silně vzrostla
a poptávka po jeho spermatu natolik vzrostla, že je momentálně
zcela vyprodána.

Dne 27. května zemřel po dlouhé nemoci ve věku 61 let významný člen jezdecké společnosti
v západních Čechách a člen TJ
Plzeň Bory pan Karel Viták.
Nedlouho po tom co jsme blahopřáli k 70. narozeninám panu
Arnoštu Nesňalovi, zarmoutila
nás zpráva o jeho úmrtí. Dlouholetý spolupracovník mnoha jezdců
v jihomoravské oblasti zemřel
28. května.

Ještě
k Hong Kongu
FEI konstatovala na svém
výročním zasedání uspokojení
z finanční uzávěrky roku 1997.
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Výsledky
Karlovy Vary 16.-17.5. -ZM- (25) 1. Polachová - FRIARS (Děpoltovice), -ZM- (26) 1. Donthová - TRAVIATA (Donthová), -ZM+ZM- (19) 1.
Polachová - FRIARS (Dolom), -Z- (30) 1. Kočík DICK (Cyklon), -Z- jun. (24) 1. Lahodná - ČIRIN
(Děpoltovice), dvouf.sk. 110/120 (52) 1. Vávra SILAS (Svinčice), 2. Balcarová - ELASTIC (Balcar), 3. Housa - LOTYNKA (Seco Praha),
dvouf.sk. 120/130 (54) 1. Vávra - SILAS (Svinčice), 2. Papoušek - DOWIL (Srnín), 3. Drahota JAZA (Hořovice), -S- (34) 1. Opatrný - PANTHA
RHEI (Hořovice), 2. Suttr - LOPEZ 11 (Písek), 3.
Kafuněk - DEKOR (St. Role), -ST- (14) 1. Opatrný - SAFÍR (Hořovice), 2. Nágr - PRIMAVERA, 3.
Nágr - CAROL (Mar.Lázně), 4. Jindra - SIRAH
(Sp.Poříčí), 5. Šimun - QUEBECK (Seco Praha),
stupň. obt. do 130 (41) 1. Suttr - LOPEZ 11
(Písek), 2. Papoušek K. - GAL (Srnín), 3. Opatrný
- PANTA RHEI (Hořovice), řada př. (20) 1.
Papoušek K. - DOVIL (Srnín).
Jindřichův Hradec 22.-24.5. všestrannost -Zdílčí (9) 1. Kokeš - ZEFÍR (Zálší), -L- dílčí (3) 1.
Fimla - IDOOL (Leon-Blatná), skok -ZM- (21) 1.
Svobodová - DENDI (Čimelice), -Z- (39) 1. Podešva - RIGA (Třeboň), -ZL- (18) 1. Podešva RIGA (Třeboň).
Praha Orion 23.5. drez. -Z- ml.jezdci + jun.
(20) 1. Welinger - JAGA (Tursko), -Z- (18) 1.
Šveňková - TULIPÁN (Žižka), -L- (20) 1. Křepinský - KETY (Elán), 2. Hladíková - GENIE (Uhříněves), 3. Welinger - JAGA (Tursko).
Brno-Žebětín 23.-24.5. Mistrovství ve skocích
JmO děti,jun,ml.jezdci -ZM- M-děti (19) 1. Kučerová - SVRATKA (V.Němčice), 2. Klouda - VOKARA
(Drásov), 3. Tesař - ROXANA (Obora), -Z- M-junioři do 15let (16) 1. Smékalová - JESSICA (Třebíč),
2. Kohutová - PROBĚG (Pegas), 3. Trčková TARB (Drásov), -Z+ZL- M-junioři 16-18let (26) 1.
Bulíčková - ZÁHON (Třebíč), 2. Chábková - PRINCES (Boskovice), 3. Coufalíková - ANDURA (Kroměříž), -ZL+L- M-ml.jezdci (4) 1. Novotný - LADY
(Bystřice), 2. Holešovský - VĚRNÁ (Rosice), 3.
Čepelák - BRIX (Pravlov), -ZM- děti (19) 1. Tušlová - EVA (Obora), post.obt. do 100 odd. A (42) 1.
Kutková - NIKOLA (Pravlov), odd.B (46) 1. Slezák
- LUCKY BOY (Pravlov), -ZL- (36) 1. Štěrba KARPATKA (Vyškov), -ZL- (19) 1. Čermáková GERMES (Hranice), -L- (25) 1. Lízalová - PERLA
(Pravlov), 2. Kopřivová - DENY (Slavkov), 3. Bulíčková - ZÁHON (Třebíč).
Havlíčkův Brod 24.5. -ZM- 4l. (25) 1. Toth KALETANO (Žďár), -ZM- děti (8) 1. Buriánková ZARJON (Sedlišťko), dvouf.sk. 100/110 1.odd.
(45) 1. Toth - ETNA (Žďár), 2.odd. (38) 1. Toth MARIA (Žďár), volba dr. do 110 (48) 1. Váňa LUMP (Suchá), -L- (15) 1. Váňa - LUMP
(Suchá), 2. Černý - JOCKER (Slatiňany), 3.
Váňa - PETARDA (Suchá).
Kolín 24.5. -Z- koně 1.rokem (21) 1. Hynek CHÁRON (Nymburk), -Z- jun. (23) 1. Peroutka VINAJ (Kolín), -ZL- (40) 1. Sloup - VALERIÁNA
(Lysá n.L.), mini-maxi (11) 1. Vodárková - VIKY
(Přítoky).
Ostrava 29.-31.5. dvouf.sk. 90/100 děti (10) 1.
Dostál - MAN (Bochoř), jun. (15) 1. Nákelná SANTA (Horní Bludovice), koně 1.rokem (47) 1.
Kulhánková - QUICK STAR A (Albertovec),
dvouf.sk. 100/110 děti+jun.(23) 1. Nákelná SANTA (Hor.Bludovice), koně 1.rokem (49) 1.
Špalková - CITY (baník), sen. (32) 1. Masár KORNETKA (Baník), stupň.obt.do 110 jun. (18)
1. Gladišová - KALKA (Gladiš), koně 1.rokem (9)
1. Masár - MGT CARAT (MGT), sen. (33) 1.
Masár - REZNAK (Baník), -L- jun. (13) 1. Višinková - CHARLIE (Baník), sen. (33) 1. Eim - JERSEY
ORLING (Tlum.), -S- (15) 1. Eim - JERSEY
ORLING (Tlum.), 2. Holý - QUENTIN (Albert.), 3.
Novál - LOPEZ-18 (Rožnov), -ZM- 4l. (17) 1.
Nevařilová - ADRIÁN A (Albertovec), KMK -Z- (22)
1. GRAF CZECH - Olšák (Csabi), 2. SKAZKA Lamich (Op.Kat.), 3. MGT DIAS - Masár (MGT)
závody pro počasí ukončeny kom. P. Hirka.
Přední Kopanina 30.-31.5. -JJ 93- (15) sen. 1.
Kadlecová - KANT (Př.Kop), 2. Zajíčková - NONETA (Troja), 3. Marešová - DANNY (Lok. Vršovice),
jun. 1. Škardová - HELIO, 2. Škardová - HAJDAS
(Havl.Brod), 3. Vobořilová - SIMON (Př.Kop.), -JD
93- (19) sen. 1. Kadlecová - KANT (Př.Kop.), 2.
Zajíčková - NONETA, 3. Ronisová - ADMIRAL
(obě Troja), jun. 1. Škardová - HELIO, 2. Škardová
- HAJDAS (Havl.Brod), 3. Havelková - AKIMA
(Př.KOp.), -SG- (8) 1. Kadlecová - VERONA
(Př.Kop.), 2. Chelbergová - NIGHT CUP (Žižka), 3.
Kadlecová - AKIMA (Př.Kop.), -YU 93- (5) 1. Kružíková - PERNOD (Certa), 2. Kadlecová - KANT
(Př.Kop.), 3. Svobodová - TALANT (Troja), -IM I(3) 1. Kadlecová - VERONA (Př.KOp.), -YU- 93(5) 1. Kružíková - PERNOD (Certa), 2. Kadlecová
- KANT (Př.Kop.), 3. Svobodová - TALANT (Troja).
Svoboda nad Úpou 30.5. -ZM- (30) 1.
Daranský - LOPA (Hořice), -Z- (41) 1. Málek COURAGE (Málek), -ZL- (48) 1. Neumannová ARANA (Hořice), -L- (23) 1. Hatla - TEPNA
(Měník), 2. Váňa - PETARDA (Suchá), 3. Neumannová - KEVIN (Hořice), KMK -Z- (9) 1.
LAMA - Hatla (Měník), 2. NOETA - Váňa
(Suchá), 3. Vítek - HERNA (Končiny), -ZL- (10)
1. ALOIS - Šoupal (Pardubice), 2. MELODIE -

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

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.

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

Inzerce
● Prodám tahač Mercedes 813, 6v., 130 HP, r.výr. 1983, v perf. techn. stavu - 4 boxy + sedlovna a obyt. část, po

přestavbě možno na 7 koní. Cena dohodou. Tel.: 0602 23 73 54, 02/68 34 385.
● Prodám seno slámu, oves, cena dohodou, včetně dopravy - bezkonkurenční ceny. Tel.: 0602 23 73 54 nebo

02/68 34 385.
● Prodám dva tříleté valachy v zákl. výcviku vhodné pro sport i rekreační ježdění. Cena dohodou. Bližší informa●
●
●
●
●
●

ce tel.: 0603 214 482 - út. a čt. 14 - 17.00.
Prodám balíkované seno vč. dopravy. Tel.: 0602 215 484, 0321/79 70 73.
Ustájím koně 30km od Prahy směr Kostelec nad Černými lesy. Tel.: 0602 215 484, 0321/797 073.
Nejlacinější přeprava koní po ČR ve vleku na dva koně. Tel.: 0602 29 20 62, 02/83 92 14 75.
Prodám valacha 13 let A1/1, skok -L-S-, vhodný pro juniory, cena dohodou, tel.: 0658/64 55 35.
Farma Strážné sedlo přijme zkušeného ošetřovatele koní - jezdce s možností ubytování v místě. Nabídky:
Strážné 40, 543 52, Vrchlabí, tel.: 0603 24 96 76.
NH Kladruby nad Labem přijme jezdce - ošetřovatele. Sport. ježdění možné, ubytování pro jednotlivce, event.

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

Kurz virtuálního ježdění
Ježdění na koni bez koně
s francouzským hipologem
André Slavkovem (česky)
Neděle 28.6. 1998 v 9.00
hodin, Chlumec nad Cidlinou
250,- Kč, děti 150,- Kč
Přihlášky: L. Gotthardová,
Hř. Equus Kinsky
Tel.:0603 269 705, 0448/59 60 35
Informace o virtuálním ježdění:
Jezdectví 6/98

Výsledky
Sedláček (Černožice), 3. MERLIN - Váňa
(Suchá), -L- (6) 1. MORANA - Šoupal (Pardubice), 2. MENDY - Janza (Dol.Dobrouč), 3. ELING
- Voksa (Tarpan) kom. J. Jindra.
Břeclav Boří Dvůr 30.-31.5. -Z- (16) 1. Mayer MON SANTA (Poncar), post.obt. do 110cm 1.
Matějka - JUMBO (Chomutov), -L- 1. Matějka LIPKA UNIREM (Chomutov, 2. Skřivan - GARGANO WEPOL (Manon), 3. matějka - EQUISERVIS
GRAND POHONA (Chomutov), -S- (35) 1. Skřivan
- NARACONDO PROFISTAV (Manon), 2. Koláček
- PARADOS (Popice), 3. Matějka - JUMBO (Chomutov), -ST- (20) 1. Matějka - EQUISERVIS
GRAND POHONA (Chomutov), 2. Skřivan - LABE
JEFF LB TECH (Manon), 3. Jindra - SIRAH
(Sp.Poříčí), 4. Pecháček - MORNING STAR
STING (Pecháček), 5. Tretera - LUSSI (Tretera).
Domažlice 30.-31.5. Cena Chodska -ZL- 1.
Rédl - QUONIAM PEC. (Bernartice), -L- 1. Donthová - TRAVIATA (Donthová), 2. Polánská TENNIS (Mařík Písek), 3. Šíma - PAMELLA
(Cheb), -ZL- 1. Pěchouček - CATGARA (Šebesta), -L- 1. Motygin - AKROBAT (Pradar), 2.
Navrátil - IZBRANČIK (Bříza), 3. Balcarová ELASTIK (Balcar KV), -L- 1. Hruška - GRANDI-

NA, 2. Navrátil - ARGENTANUS GRANUS (oba
Bříza), -S- 1. Krpela - ASTOR (Straka), 2. Luža IMRICH (Luža), 3. Nágr - GOLAN (M.Lázně), L+S- Cena Chodska 1. Pěchouček - FERISTON
(Pěchouček), 2. Krpela - MORAVA (Straka), 3.
Papoušek - GUNS (Srnín), přebor ZČO jun.1.
Balcarová - ELASTIC (Balcar KV), ml.jezdci 1.
Stronerová - EYAKT (Slavia Plzeň).
Jeníkov 31.5. spřežení drezúra+parkúr jednospřeží (4) 1. Koníř (Hrádek), 2. Cermanová
(Jeníkov), 3. Dušková (Robousy), dvojspřeží
(6) 1. Jirásek Z. (Robousy), 2. Kala (Doubravice), 3. Soukup (Lány), čtyřspřeží (3) 1. Barták
(Benice), 2. Jirásek Z. (Robousy), 3. Cerman
(Jeníkov).
Jindřichův Hradec 31.5. -ZM- (38) 1. Svobodová - DONDI (Čilelice), -Z- 1.odd. (21) 1. Majerčík - FLORKA (Jindř.Hradec), 2.odd. (24) 1. Jungwirt - RULANDA (Horní Planá), -ZL- (41) 1. Krbec
- VIOLA (Srnín), -L- (22) 1. Papoušek - KARMEN
(Srnín), 2. Žáček - JASPAR 13 (Kamenice n/Lip.),
3. Podešva - KAIROAN (Třeboň).
Hradec nad Moravicí 6.-7.6. Mistrovství Sev.
Moravy juniorů a mladých jezdců -ZL+L- juniorky
(14) 1. Malinová - LESK (Frenštát), 2. Nákelná -

NUGET (Hor.Bludovice), 3. Šopíková - LION
(Hor.Město), -L+L- junioři (9) 1. Bajnar - CASIN
GARANCE (Svinov), 2. Živníček - URANIE (Hradec), 3. Urbanský - HURIKÁN ČSAD OPAVA a.s.
(Op.Kat.), -ZL+L- družstva (6) 1. Frenštát, 2.
Ostrava, 3. Opava, -L+L- ml.jezdci (8) 1. Tylichová - HARDY (Op.Kat.), 2. Čermák - GERMES
(Hranice), 3. Pecivalská - FRAM (Velká Polom),
další soutěže stupň.obt.do 110 (23) 1. Bočková ERA SPEEDWAY TRADING (Op.Kat.),
stupň.obt.do 110 (21) 1. Kincl - FINIŠ
(Hor.Město), -ZL- (9) 1. Kubrický - AMIGO
N (Kubrický), -L- (8) 1. Hrůzek - DEXTER (Rias FM), 2. Kubrický - AMIGO N (Kubrický), 3. Čermák
- CERKARIE (Hranice), -ZL- (8) 1. Hrůzek - DEXTER (Rias F-M), -L- (6) 1. Vítková - CIVIK (Vítek),
2. Višinka - AC ATOM (Baník), 3. Hrůzek - DEXTER (Rias F-M).
Stará Role 6.-7.6. Oblastní přebor v drezúře JU+JJ- jun. (10) 1. Čmolíková - VANITAS, 2.Čmolíková - MANGIA, 3.Čmolíková - CHANSON
(St.Role), -JU+JJ- ml.jezdci (5) 1.Kavka - GRANAT (Kavka), 2. Szapanos - DAX (Atrium KV), 3.
Kavka - IMAGE (Kavka), -JU+JJ- (11) 1. Koblížková - AURELIÁN (Hlinovská), 2. Ronisová - ADMI-

RAL, 3. Zajíčková - NONETA (obě Troja), JU+YU- (12) 1. Jirsová - OHIO (Jirsová), 2. Titová
- DEVIZ (Třeboň), 3. Kobližková - ARIE (Hlinovská), -YD+SG- (5) 1. Mikolasová - WATZMANN
(St.Role), 2. Čmolík - VANITAS (St.Role), 3. Titová
- DIVNÝ (Třeboň), skoky volba do 100cm (58) 1.
Filípek - HARFA (Troja), -ZL- (39) 1. Lahodná ČIRIN (Děpoltovice), -L- (15) 1. lahodná - ČIRIN,
2. Černok - HAJDUK (oba Děpoltovice), 3. Kočík ASWA (Atrium KV).
Hradec Králové 6.-7.6. -Z- 1.odd. (34) 1. Sedláček - FONTANA, 2.odd. (38) 1. Sedláček MELODIE (Černožice), -ZL- 1.odd. (32) 1. Váňa PETARDA (Suchá), 2.odd. (38) 1. Sedláček MELODIE (Černožice), -L- (30) 1. Váňa - PETARDA (Suchá), 2. Bartošová - LIANA (Černožice), 3.
Roubalová - CAPTAIN (Roubal), -Z- (45) 1. Buben
- BODO (Buben), -ZL- (45) 1. Sedláček - MELODIE (Černožice), -L- (30) 1. Váňa - LUMP (Suchá),
2. Čada - HUMOR (Dukla Liberec), 3. Pejřil FANY (HJK), -L+L- Malá cena Bílé věže (23) 1.
Váňa - LUMP, 2. Váňa - PETARDA (Suchá), 3.
Žíla - NOUTAIFAI (Smrček).

SERVIS PRO VÁS A VAŠEHO
KONĚ
Kompletní sortiment jezdeckých
potřeb v prodejnách v Praze,
K. Varech a Plzni
● Equiservis Praha
Na Celné 8, Praha 5 Smíchov
Tel.+Fax: 02/54 75 96
ZÁSILKOVÁ SLUŽBA
Vyžádejte si náš Katalog. Zboží zasíláme na
dobírku. Objednávky
na pražské adrese

● Equiservis Plzeň - Chovatel
Habrmanova 52, Plzeň Slovany
Tel.+Fax: 019/744 50 78

● Equiservis Karlovy Vary
Chebská 65, K. Vary Dvory
Tel.+Fax: 017/344 92 95

V¯ROBA A PRODEJ
PARKUROV¯CH P¤EKÁÎEK
TRENINKOVÉHO MATERIÁLU
PRONÁJEM KOMPLETNÍCH
PARKURÒ
VoronûÏská 144, 461 71 Liberec 1

Tel./Fax: O48/521 72 42
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