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Sparta Cup
Každý větší sponzor v jezdeckém sportu je
vítaný. Ne každý den však vstupuje na naši
scénu mecenáš rozměrů pořadatele chotýšanského seriálu soutěží Sparta Cup. Petr Mach,
majitel společnosti Mach Group, se rozhodl, po
loňské pořadatelsky zahřívací sezóně, takovou
osobností stát.
Jeho deklarovaných 100 000,- USD finančních cen, což v současném přepočtu prezentuje
téměř 3 400 000,- Kč, je na naše současné jezdecké poměry již velmi slušná hromádka.
Navíc je celý seriál vyhrazen našim jezdcům
a tak tyto peníze skutečně skončí v českých stájích.
Každý, kdo již vloni navštívil jezdecký areál
mezi Benešovem a Vlašimí, viděl, že středisko
má skutečně nadstandardní úroveň. Přesto byl
však můj osobní dojem poněkud rozpačitý. Celkově na mě působil areál bývalého chotýšanského mlýna až příliš soukromě a téměř osobně. To vše se však v průběhu zimy dramaticky
změnilo.
Společnost Mach Group se definitivně rozhodla vstoupit na jezdeckou scénu a investiční
výstavba střediska se opět roztočila na plné
obrátky. Vyrostly nové stáje, bylo zřízeno kvalitní opracoviště, kolbiště zarámovala montovaná

tribuna. Přístup byl zjednodušen novou silnicí
a při vstupu do areálu postavila firma DIMEX
dvě řady přenosných boxů s plachtovou střechou. Že vše neprobíhalo zase až tak jednoduše dokládá skutečnost, že pro termínové skluzy
muselo být prvé kolo Sparta Cupu zrušeno.
V každém případě každého, kdo se 14. června
do Chotýšan dostavil, přivítal areál, který se
může směle poměřit s nejvyspělejšími západoevropskými středisky a v našich poměrech
nemá obdoby. Tím více, že poslední fází bude
i výstavba kryté haly a rozšíření stávajícího kolbiště.
Seriál kvalifikačních kol má jednotný rozpis.
Pozvaní jezdci mohou soutěžit buď v soutěži A,
či B. B je určena koním úrovně -S-, A pak pro
úroveň -T-. Velkému finále, které připadne na
25.-27. září a ve kterém se bude jezdit o 24
resp. 40 tisíc USD, předchází tři jednokolové
klasické kvalifikace. V poháru B je to -Sa v poháru A -ST-. Podle bodové tabulky získají
jezdci podle umístění v kvalifikacích body a nejlepší dvojice (jezdec-kůň) postoupí do finále.
Pro B to bude 25 dvojic a pro A dvacet. Ve finále pak čeká na účastníky dvoukolová -S-, resp.
tříkolová -ST-, -T- + finále (10 nejlepších).
Je jasné, že Sparta Cupu málokdo odolal.

J. Pecháček a AFON se stali vítězi prvé kvalifikace soutěže A Sparta Cupu

Vedle ředitele závodů J. Pecháčka působí Petr
Mach až téměř plaše
Snad skutečně jedinou výjimkou byla Romana
Jeníková, která přeci jen 16letého PABLA opatrněji menežuje a tak ta sledovala soutěže z tribuny. V každém případě však i ona do seriálu
dodatečně a na „divokou“ kartu vstoupí příště.
Jinak zde byli všichni.
K zahajovacím soutěžím (obě na čas)
nastoupilo dohromady 66 dvojic. Parkúry
A. Tůmové byly příjemné a tak bezchybných
výkonů byla celá řada. V první soutěži byl nejrychlejší J. Skřivan s GARGÁNEM, který sezónou 98 skutečně korunuje svůj titul Jezdce roku.
Jen o jedinou setinu vteřiny však za ním skončil
A. Opatrný s PANTA RHEI a o další sekundu
pak L. Jandourek s QEEN TRANQUILLITAS.
Druhé zahajovací skákání (130) si však již
A. Opatrný (LA MANCHE) nenechal ujít a druhému T. Navrátilovi (AKTIV) „nadělil“ téměř pět
vteřin. Jiří Pecháček s AFONEM na třetím místě
potvrdil rychle narůstající možnosti tohoto koně.
V zahajovacích soutěžích se ještě nejezdilo
o dolary a sponzorské zajištění převzala sedlářská firma Jan Hauzr, která připravila, a i pro
další kvalifikace chystá, prvým pěti účastníkům
věcné ceny ze svého sortimentu. Tato firma
donedávna operující spíše v dostihové společnosti, se rychle zabydluje u sportovních koní
a momentálně vyrábí již celou řadu sportovních
sedel. Že to myslí se svým vstupem do jezdeckého sportu opravdu vážně potvrzuje skutečnost, že v nedávné době zakoupila prestižní
obchod CN sedlářství. I díky jemu chce demonstrovat svoji připravenost poskytnout i sportovním jezdcům vše potřebné a na závěr chotýšanského seriálu se mohou vítězové těšit i na jezdecká sedla.
Pak již ale byl Sparta Cup 1998 opravdu
zahájen. Myslím, že A. Tůmová přizpůsobila
parkúry peněžní dotaci a tak byly splněny nejen
výškové, ale řekl bych že letos poprvé skutečně
(Pokračování na str. 2)
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(Dokončení ze str. 1)
i šířkové parametry. Z této skutečnosti vyplynuly
i počty bezchybných. Ze soutěží do 130cm si
bezchybně poradilo sedm dvojic (ze 45) a s
-ST- (25) pouze tři. Řadu jezdců možná dimenze parkúrů zaskočily a tak jsme byli svědky
i mnoha vyloučení.
Prvou soutěž vyhrál P. Doležal s vynikajícím
KRISEM, který se svého prvého letošního
opravdu cenného vítězství dočkal právě včas.
Na druhém místě skončil velmi dobrý P. Švec
(F.S. Baviéra) a třetí před týdnem v Maďarsku
úspěšný P. Eim (ORLING JERSEY).
Nejlepší v prvém kole soutěže A pak byl
J. Pecháček a AFON a nutno říci, že téměř bezkonkurenčně. Jakkoliv to nechceme zakřiknout
se zdá, že v obou nových koních AFON a FRAMIREE F nalézá J. Pecháček opět koně srovnatelné svým kvalitám a tak se doufejme opět
můžeme těšit na výkony „Pecháček made“.
Stejný výsledek docílil již jen J. Jindra (SIRAH),
ale potřeboval k němu o 2.37 sekundy delší
čas. Třetí J. Skřivan s NARACONDO PROFISTAV udělal v rozeskakování chybu. Zde je
však nutné podotknout, že právě při něm tentokrát nestála ta trocha štěstí a jediná chyba
LABE JEFFA na posledním skoku základního
parkúru patřila skutečně k těm nejlehčím.
A pochopitelně každý z oněch nešťastných čtyřkařů, a bylo jich tentokrát šest, mohl do bojů
o vítězství zasáhnout. Žádná kdyby však neplatí
a tak se ze zisku 40 bodů za vítězství v prvé
kvalifikaci radují P. Doležala a J. Pecháček.
Soutěže Sparta Cupu velmi zásadně obohatí
i tak sportovně bohatou skokovou sezónu 1998.
Dá se říci, že pravděpodobně zdaleka nejbohatší v celé historii. Vždyť v kalendáři skokových
jezdců je letos téměř desítka závodů se statisícovými dotacemi. I díky tomu je letos velmi malý
zájem reprezentantů o zahraniční výjezdy
a v konkurenci druhé chotýšanské kvalifikace
prohrálo pro nás tradiční a v posledních letech
i úspěšné CSI-W Hortobagy. Dalším reprezentačním startem tedy bude pro ČR pravděpodobně až CSIO Bratislava. To snad ale není takovým problémem.
Větší a daleko závažnější obava, která se do
podvědomí vkrádá, však souvisí se zatížením,
kterému je naše stále jen velmi útlá koňská elita
vystavena. Vždyť aby jezdci stihli všechny lukrativní soutěže již dnes nestačí jezdit na jedny
závody týdně, ale právě víkend 13. a 14. června
potvrdil, že koně musí leckdy stihnout i dvoje
závody najednou. To, že to může mít i likvidační
následky dobře víme a i letos to již několik koní
naznačilo.
C. Neumann

Nestyďte se za
výkony
S předstihem proběhla 15. června prvá
organizační schůzka pořadatelů slavnostního vyhodnocení ankety skokové komise
ČJF Kůň, Jezdec roku. V prvé řadě byl
zhodnocen letošní slavnostní večer a navrženy hlavní body pro galavečer příštího
roku. Pořadatelé konstatovali, že ani v příštím roce se večer neobejde bez videoprogramu nejdůležitejších bodů sezóny. Aby
se předešlo problémům se zajištěním
materiálu pro tento sestřih, žádá redakce
zpravodaje JEZDEC, který bude i v příštím
roce tento dokumentární průřez rokem
1998 vytvářet, aby již v průběhu sezóny
pomohli všichni jezdečtí amatérští kameramani se zachycením důležitých momentů.
Natočené kazety chceme jen na velmi krátkou dobu zapůjčit, aby již v průběhu bylo
možné snímky kopírovat a připravit si tak
podklady pro dokument roku 1998.

L. Pěchouček s PRINC CONDÉ byl druhý
v KMK v Písku a dobré momenty, jak je vidět na
snímku, měl i při KMK v Úněšově

Vydařené slavnosti
Jednou z událostí víkendu 20.-21. června
byly i Slavnosti koní Kinských. Na kolbišti
u hřebčína Ostrov v Chlumci nad Cidlinou připravili pořadatelé v čele s manželi Půlpánovými
jedenáct bodů programu, který sledovalo přes
3000 diváků. Podle jejich reakcí lze říci, že ostrovští dokázali přivést program hipologické
show již téměř k dokonalosti, aniž by rezignovali
na chovatelskou odbornost či jezdeckou etiku.
V počasí podpořeném odpoledni nechyběly
různé druhy spřežení, selská jízda, sokolníci na
koních, voltiž, westernové ježdění, ale také přehlídka celkem 23 plemen koní !!! chovaných
v ČR. Nechyběl ani hrabě Radslav Kinský (70),
který nejenže program oficielně zahájil, ale sám
se zúčastnil i ukázkové steeple chase osobností, kde dělal soupeře trojnásobnému vítězi VP
P. Liebichovi, herci I. Vyskočilovi, podnikateli
R. Řípovi a řediteli SOU v Kladrubech F. Petříkovi. Aplaus sklidil i R. Štipka se svojí španělskou jezdeckou školou v sedle frízského hřebce
ROMEA. Závěrečným číslem byla soutěž licentovaných hřebců v bariérovém skákání, která
úspěšně celý program završila. Zvítězil Z. Žíla
a 572 JETRO, když překonali výšku 180cm. Na
dalších místech skončil P. Půlpán s 556 DAF
ONDRÁŠ a opět Z. Žíla s 636 DIETWARD I-2,
ale dobře si vedly i náhradnice zraněného
J. Cipry, K. Vodseďálková v sedle 270 DIKTANT SLATIŇANSKÝ (TRISTANA) a E. Bubeníčková na 2667 CHAZAR.
Vzhledem k tomu, že odpoledne sledovala
celá řada osobností i zástupci mnoha sdělovacích prostředků dá se předpokládat, že na poli
popularizace koní byla vykonána prvotřídní
práce. Do Ostrova blahopřejeme.
-bar-

Vítězství zůstalo doma
Druhé kolo III. ročníku Albertovského letního
kritéria proběhlo 14. června. Přes sobotní nepřízeň počasí bylo kolbiště regulérní, závody měly
rychlý spád a bylo uskutečněno 165 startů.
V hlavní soutěži -S- se představilo sedm startujících. Pouze vítěz, domácí V. Holý s QUINTETEM, absolvoval bezchybně a tak o dalších místech rozhodoval čas mezi jezdci s jednou chybou.
Vítězné tažení domácích jezdců potvrdil nejen
L. Bosák (BURA) na druhém místě, ale opět
V. Holý (QUENTIN), který se umístil třetí.
-jge-

Červenec v Hradci
Červenec bude v Hradci Králové plně zasvěcen skokovému sportu. Nejprve zahájí sérii
důležitých soutěží 11.-12. 7. junioři a mladí jezdci svým mistrovstvím, po nich přijdou na řadu
Závody CAC Leasingu (24.-26.7.), kterými hradečtí oslaví 70 let trvání a na konec to bude III.
ročník Velké ceny S&B (31.7. - 2.8.). V rámci
těchto soutěží bude letos vypsána i dvoukolová
soutěž (-S+S-) jako Memoriál Jana Havla.

-2-

Velké ceny Opavy ve skokových soutěžích,
jejíž hlavní soutěž se jela jako Cena firmy Oil
team a.s., probíhal od pátku do neděle 19.21.června na kolbišti Sokola Opava Kateřinky.
Po náročném období uplynulých několika
víkendů, které byly přeplněny kvalitními domácími soutěžemi, si naše skoková špička vybírala
odpočinkový čas. A tak z českých zemí dorazil
do Opavy k nejtěžší soutěži (-ST-) pouze
J. Skřivan, ovšem se svými druhými koňmi,
Z. Toth a RAQUEL ze Žďáru a zástupci stájí
Polák a Bříza z Chlaponic. U těch se rozhodně
nedá říci, že z druhými a spíše by se hodilo
použít, že s jinými koňmi. Další konkurenci dělali již jen domácí jezdci a zástupci Albertovce.
I proto museli být opavští rádi, že poprvé
a právě včas se v letošním roce vypravila do
České republiky mocná výprava ze Slovenska
a do Opavy dorazilo i šest slovenských jezdců
se 13 koňmi. I když se i v jejich případě jednalo
o mladší a méně zkušené matadory, v Opavě
se představila současná slovenská špička.
V jejím čele stáli J. Hanulay, Š. Necela (Slovan
Háj Bratislava) a M. Štangel (Šamorín), které
doplnili i členové IRI Pezinok.
To, že se jedná o slovenskou elitu vyjádřila
i konečná statistika. Slováci vyhráli pět soutěží
ze sedmi a dále obsadili čtyři druhá místa a třikrát byli třetí. Dvě česká vítězství si odnesl
domácí J. Zwinger (TUDOR JÖKOBAU), ale
i juniorka L. Poláková (MATHEHA) ze Strakonic.
V hlavní soutěži se na startu představilo 23
dvojic (11 slovenských). Základní kolo absolvovali
čtyři jezdci bez tr. bodů. A protože z nich byly tři
slovenské dvojice a pátá příčka byla již v té chvíli
jistá a získal ji J. Poláš (CARLO) ze Šamorína za
pouhých 0,25 tr.bodu, bylo jasné, že letošní desátý ročník Velké ceny Opavy bude slovenskou
záležitostí. Jediným naším zástupcem v rozeskakování byl domácí K. Lamich s CREDITEM. Ten
však v rozeskakování chyboval dvakrát a tak
skončil celkově čtvrtý. Dvojnásobné vítězství si
z Opavy odvezl J. Hanulay s koňmi KENTAUR
CAMPARI a BRIG, když s prvním jako jediný
absolvoval i rozeskakování s nulou a třetí skončil
M. Štangel z I.R.I. MARYSKA. Spokojeni však
mohli být i L. Poláková s RICARDEM a T. Navrátil s GARTOU, kterým uniklo rozeskakování o vlásek a obsadili 6. a 7. místo.
Na otázku jak byl v Opavě spokojen nám
odpověděl J. Hanulay: „Spokojenost je veliká,
do Opavy jezdím rád, i když efektivnost zahraničních cest je nulová. I když hodně vyhraji je to
téměř vždy finanční ztráta, protože cesta přes
hranice stojí hodně peněz. Hlavní však je, že
zde jsou srdeční a pozorní hostitelé, o koně je
skutečně výborně postaráno. A pro mé mladé
koně byly téměř ideální podmínky. V parkúrech
nebyly žádné záludnosti, všechno bylo korektní.
Příští rok přijedu opět, protože termín závodů mi
vyhovuje.“
-jge-

Na Evropu ještě
kontrola
Po prvém kole Sparta Cupu se sešla i skoková komise ČJF. Jediným účelem schůzky byla
nominace našich juniorů pro účast při skokovém ME v Lisabonu. Členové komise konstatovali, že oba junioři prokázali své jezdecké
schopnosti k takové účasti. Bohužel žádný
z jejich současných koní již tak komisi nepřesvědčil a i jejich forma není v posledních týdnech nejlepší. Komise proto rozhodla, že předběžné přihlášky ČR do Lisabonu ČJF zašle, ale
konečný souhlas k výjezdu bude podmíněn
ještě jednou závěrečnou výkonnostní prověrkou, která bude před eventuelním odjezdem na
šampionát.

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Petr Eim je nejraději druhý
Jak jsme již krátkou zprávou oznámili, úspěšní byli naši zástupci při chovatelském CSIB v maďarské Mezöhegyes. Dnes se k zájezdu
vracíme podrobněji.
Pod vedením L. Mamici ze ZH v Tlumačově
odcestovali do Maďarska L. Chmelař
a PRZEDSWIT XVI-64 ze ZH v Písku a P. Eim
s koňmi GENIUS-11 ORLING a JERSEY
ORLING (Equador). ČR tak měla zástupce
pouze pro soutěže hřebců, když JERSEY
ORLING se zúčastnil soutěží pro koně do 7 let
a oba další pak soutěží pro starší koně.
Do Mezohögyes dorazili i zástupci Slovinska,
Chorvatska a Jugoslávie a nechyběla celá
maďarská elita.
Soutěže začínaly hned prvým kolem bez zahajovacích skákání, i když úroveň prvých parkúrů
byla poněkud přizpůsobena zahajovacím soutěžím. Všechny soutěže byly hodnoceny samostatně a po třech dnech i celkově dohromady.
Hned první soutěž (120) znamenala pro naše
barvy úspěšný vstup a P. Eim se s JERSEY
ORLING umístil na druhém místě. Bohužel
méně štěstí měl PRZEDSWIT, který se hned na
prvním skoku další soutěže (130) bolestivě
zašlápl a dokončil se 12 tr.body. GENIUS 11
docílil 4tr.bodů a skončil 13.

Souběžně se soutěžemi probíhalo i exteriérové posouzení koní. Drtivá většina předvedených
hřebců byla západoevropského původu a tak 3.
místo našeho GENIUSE-11 (Genius) chov.
hř.Albertovec, které obsadil společně s LE
MATIN (Lord) chov SRN, bylo pro nás velmi
lichotivé. V přehlídce zvítězil maďarský RAMOS
Z (Rebel Z) původem od L. Melchiora (BEL),
před HOSPODAR (Beaujolais) - KWPN.
V sobotu pokračovaly soutěže dalším kolem,
kdy mladší koně čekala soutěž do 125cm na
čas a starší do 135cm s rozeskakováním.
JERSEY ORLING a P. Eim vybojovali po
bezchybném výkonu opět 2. místo, když je od
nejvyšší příčky dělilo pohých 5 desetin sekundy.
Oba naši zástupci mezi staršími absolvovali
s nulou a v rozeskakování také shodně inkasovali po 4 tr.bodech. Pro ČR to znamenalo páté
(GENIUS-11) a šesté (P XVI-64) místo.
V neděli pak vše vrcholilo. P. Eim s JERSEYEM neprotrhl svoji pověst druhého a opět mu
vítězství těsně uteklo. Docílil tak potřetí druhého
místa, které obsadil i v celkové klasifikaci.
Starší koně čekalo skákání do 140cm, kde
opět oba naši zástupci absolvovali shodně se 4
tr.body. GENIUS 11 se umístil pátý a postoupil
tak do Superfinále, které čekalo nejlepších pět
starších hřebců a pět starších klisen.
Zkrácený parkúr o osmi skocích, včetně trojskoku, do 150cm, absolvovala naše dvojice bez
tr.bodů a umístila se na velmi pěkném 4. místě.
Zvítězil B. Hevesy s koněm REZGÖ (Lombard).
Na závěr patří ještě dík J. Černému ze Slatiňan, který v roli řidiče zajistil vše potřebné na
hranicích a JK Smrček, který zapůjčil pro tento
zájezd svůj přepravník koní.

Čtyři týdny za sebou

P. Eim – 2629 JERSEY ORLING (Equador)

Pořadatelská konkurence
34. ročník Memoriálu Jindřicha Navrátila
uspořádala ve dnech 13.-14. června jezdecká
společnost Plzeň - Bory. Přestože se jedná
o prestižní západočeské závody s dlouhou tradicí, letošní ročník byl vystaven konkurenci kvalifikačního kola Sparta Cupu v Chotýšanech. A tak
musela být nakonec pro nedostatek přihlášek
zrušena hlavní a prémiovaná soutěž -ST-.
Nejvíce se tedy v Plzni na parkúrech
M. Mentlíka skákalo do 130cm a soutěž měla
12 startujících. Na této úrovni viděli diváci rozeskakování, když S. Motygin (PRADAR) a J.
Tříska (RENA) absolvovali základní parkúr se 4
tr.body. Vítězství si nakonec odnesl S. Motygin,
který na závěr předvedl bezchybný výkon.

Na přehlídku do Vysočan
2. západočeskou přehlídku plemenných klisen pořádá 6. července JK Bernartice v areálu
a.s. Felicitas ve Vysočanech. Spolupořadatelem
této akce je i Společnost pro chov koní welsh
pony a cob a tak nebude chybět ani přehlídka
pony. I proto byly zrušeny plánované závody
v Bernarticích (4.5.6.), které jsou přeloženy na
18.-19. července.

Červen patří v TJ Sokol Kladno závodům. Seriál čtyř závodů, který začal 6. června, pokračoval
13.-14. června 28. ročníkem Kladenského poháru
a dále pak soutěžemi 20. června až konečně
vyvrcholí 27.-28. června „malým Kladnem“.
Kladenský pohár, nazývaný také „velké Kladno“ probíhal v klidnějším tempu, protože na startu soutěží se sešly menší počty startujících.
V obou Pohárech A (S+S) i B (L+L) slavil vítězství P. Ledecký ze Staré Boleslavi s KOROU,
který tak navázal na úspěch s předchozího
týdne, kdy zvítězil v Mistrovství SčO mladých
jezdců. I když mu v Poháru B dělalo soupeře jen
10 dvojic a v Poháru A dokonce jen tři, jeho
výkony s nulou to nijak nesnižuje. Druhé místo
připadlo v obou případech jezdcům z celkově
pouze 4 tr.body a v Poháru B to byl L. Vondráček (NELSON) z Odolena Vody a v Poháru A
M. Lasabová (FORST-GEDOS) ze stáje Vaňha.

Spřežení na Moravě
Tradičním pořadatelem soutěží spřežení je
Moravský Krumlov a dvojspřeží i čtyřspřeží se
sem letos sjela 12.-14. června k X. Ročníku
memoriálu J. Branče. Trať maratonů byla technicky náročná, ale korektní i s ohledem na čtyřspřeží. Těch se na startu v Moravském Krumlově sešlo šest. Na dva naše jezdce z Národního
hřebčína P. Vozába a J. Škodného dotírala
hlavně domácí K. Kastnertová, která svými
účastmi v soutěží čtyřspřeží dokazuje, že to
s královnou vozatajského sportu myslí doopravdy. I když všechny discipliny vyhrál a i celkovým
vítězem se stal P. Vozáb, umístila se K. Kastnerová v maratonu i parkúru na druhém místě
a celkově ji druhá pozice unikla jen díky lepšímu
drezúrnímu výkonu J. Škodného.
Ve dvojspřežích bylo devět soutěžících a celkovým vítězem se stal J. Nesvačil (Aranka
Doubravice) po nejlepším výkonu v drezúře
a maratonu. Stal se tak současně i přeborníkem
dvojspřeží jihomoravské oblasti.
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České kočáry
v zahraničí
Tři týdny za sebou se náš vozatajský sport
stěhuje za hranice. Série zahraničních výjezdů
začala 18.-21.června v rakouském Altenfeldenu,
kde nás reprezentovala dvojspřeží L. Jelínka
(Rosice) a Z. Jiráska (Robousy). Poté je naše
zahraniční působení ozdobeno účastí jednospřeží P. Vozába z NH na MS v Ebbsu a třítýdenní
putování po vozatajských konkúrech Evropy
bude zakončeno na CAI A/2 v německém Mindelstettenu ve dnech 3.-5. července. Tam jsou
přihlášena spřežení R. Kaly, J. Nesvačila, L. Jirgaly, M. Martince a K. Kastnerové.
Při letošním CAI A/2 Altenfelden nás zastupoval L. Jelínek a Z. Jirásek. Z účasti se pro onemocnění náhradního koně omluvil J. Kohout a do
Rakouska neodjela ani původně nahlášená
K. Kastnerová. Ta začíná stále větší důraz klást
na své čtyřspřeží a možná, že ve skrytu duše
stále ještě nevyhasla jiskřička naděje na účast
v Římě. Možná i proto plánuje naše zatím jediná
žena v reprezentačním týmu spřežení i soukromý
výjezd na soutěž čtyřspřeží do SRN. Na jejím
průběhu pak bude záviset zda komise spřežení
vůbec začne o doplnění týmu pro MS, ve kterém
je dnes zatím pouze P. Vozáb, uvažovat.
Vedoucího týmu v Altenfeldenu dělal M. Šimáček a šéf komise spřežení J. Kunát zasedl
i v mezinárodním rozhodčím sboru.
Tentokrát byla skladba soutěží v Altenfeldenu
obzvláště masivní. Vedle CAI A/2 se soutěžilo
i v mezinárodní soutěži jednospřeží a dvojspřeží
pony a současně probíhaly i tři národní soutěže.
Nejtěžší soutěž dvojspřeží pak byla i šampionátem Rakouska.
Z naší dvojice začal velmi dobře L. Jelínek,
který si i při svém francouzském zápolení připsal
velmi kvalitní drezúrní výkon. V Rakousku se
dokázal v konkurenci 24 spřežení z Rakouska,
Německa a Švýcarska umístit na 11. místě.
Z. Jirásek skončil bohužel až předposlední a jeho
vstup do soutěže tak byl velkým handicapem.
Bohužel stejně jako ve Francii ani v rakouském maratonu se nedokázal L. Jelínek výrazněji
prosadit a v náročné a technické zkoušce si
pohoršil a propadl se na 14. pozici. Naopak zde
zase bodoval Z. Jirásek, který se umístil celkově
šestý a po tomto výkonu dokonce předhonil
L. Jelínka a usadil se na 13. pozici.
Nedělní parkúr však znamenal pro Z. Jiráska
dvě chyby a penalizaci za čas a s tím celkově 14.
místo. Jedné chybě a trestnému bodu za čas se
nevyhnul ani L. Jelínek a tak si naši jezdci na
závěr pořadí prohodili a L. Jelínek skončil třináctý.
Soutěž dokončilo 19 dvojspřeží a vítězství
zůstalo doma, když zvítězil A. Schlagbauer.
Jakkoliv není umístění našich jezdců ve středu
pole žádnou zásadní prohrou, možná jsme očekávali více. L. Jelínek poněkud zápasí i s fyzičkou svých koní, která byla problémem i ve Francii a výsledky dalších v drezúře stále ještě nedosahují potřebného standardu. Uvidíme co ukáže
start dalších našich jezdců příští týden v SRN.

Po smůle by mělo přijít štěstí
Přestože řada jezdců jednospřeží využila CAI
A/1 v Altenfeldenu jako poslední přípravu na
Ebbs a řada jezdců i funkcionářů se přesunula
přímo do dějiště MS, náš zástupce z Národního
hřebčína absolvoval poslední dny přípravy u
F. Aurachera v jeho středisku v Aalen Hülen.
Součástí této přípravy byl i start na badenskowürtenberském šampionátu v Mark Gröningenu.
Výsledky z něho nám do uzávěrky zpravodaje
nedorazili, ale dozvěděli jsme se, že naše spřežení mělo smolný den.
P. Vozáb nejprve v konkurenci dvanácti
německých jednospřeží zvítězil v drezúrní zkoušce. V maratonu pak po velmi dobrém průběhu
části E absolvoval chybně poslední překážku
a byl diskvalifikován. Výkon tak poskytl pouze
prostor pro spekulace a tak doufejme, že si příděl
závodnické smůly odbyl náš jezdec právě včas.

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Pohár policejního
prezidenta
Za účasti Maďarska a Německa se uskutečnil
v Humpolci ve dnech 5.-7.června první ročník soutěže družstev jízdních policistů o Pohár policejního
prezidenta. ČR zastupovalo 5 družstev a do Humpolce dorazili bez koní i zástupci policistů ze Španělska a Portugalska, kteří soutěž pozorovali.
Soutěž v typu třídenní soutěže všestrannosti
začala drezúrní zkouškou military -L-. Sobotní
terénní zkouška byla úrovně dílčí -Z- a stejně
tak nedělní parkúr. Pravidla FEI byla poněkud
upravena a tak např. za třetí zastavení v terénu
inkasoval účastník 150 tr.bodů, ale mohl i bez
překonání v soutěži pokračovat. V neděli pak
nechyběly atraktivní ukázky se střelbou, dýmovnicemi či tlačení davu. Zvítězilo družstvo Brna
před policisty z Německa a Maďarska. Spokojenost vyjádřil i přítomný policejní prezident
O. Tomášek a tak byla možná založena nová
jezdecká tredice.
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Jarní třídění
Novinkou v Litomyšli byl Tomáš Navrátil v sedle
TURBA ze stáje BOST

Po dva dny (11.-12.6.) probíhalo v hřebčíně
Měník Humburky Jarní třídění koní a sportovní
zkoušky 3 a 4 letých klisen. V 3letých byla nejlepší klisna BELLA (Walzerkönig) chov. Ramiro
Žabovřesky, maj. J. Němec z Lovčic. Nejlepší
4letá klisnou se stala ARANKA (436 Admirand)
chov. Dreslerová, maj. Pácha Rokytnice.

Zablácená Litomyšl
Podruhé uspořádal J. Skřivan ve spolupráci s městem Velkou cenu Litomyšle ve skákání. Kdyby
věděl jaké počasí se na 13. červen připravuje, určitě by si to rozmyslel. Ale protože to netušil, absolvoval tak areál za Primátorskou hrází skutečnou zkoušku ohněm, i když by se spíše hodilo říci zkoušku vodou. Tu sobotu v Litomyšli, a nejen tam, pršelo. Spíše by se hodilo říci, že lilo. Lilo jako z konve
a kolbiště i přilehlé stráně se postupně měnily v bahniště a i proto je potřeba výkony jezdců i koní
ještě lépe hodnotit.
Díky velkorysému sponzorskému zajištění bylo o diváky i hosty velmi dobře postaráno a tak tato
část účastníků ztrávila odpoledne přeci jen příjemněji.
Protože J. Skřivan je propagátorem sportovní zábavy, nechyběl ani letos motocyklový reprezentant B. Svatoš a jeho Honda 250, se kterou vloni přeskakoval zeď na kolbišti ve výši neuvěřitelných
6m. Letos si troufl přeskočit násep Primátorské hráze i s auty a jeho výkon byl při kluzkém terénu
o to obtížnější.
Pro jezdce pak připravil J. Skřivan ve spolupráci firmou Ford Sedlák a za sponzorského zajištění
společnosti CAC Leasing ukázkovou motoristickou soutěž. V prvé fázi absolvoval jezdec s koněm
malý parkúr. Po něm následoval sprint přes kolbiště a slalom se soutěžním Fordem Ká mezi brankami. Soutěž, jakkoliv poškozená hrůzostrašným počasím, rozproudila zmrzlé obecenstvo k masivnímu
fandění a opět potvrdila, že nejen špičkové sportovní výkony mají na jezdeckých závodech své místo.
Ty ale byly v Litomyšli také vidět. Nejen při rozeskakování sedmi dvojic v soutěži -S-, ze kterého
vyšel vítězně Z. Žíla a JETRO ze Smrčku, před T. Navrátilem (ARGENTINUS GRANUSH) a L.
Chmelařem (PRZEDSWIT XVI-64), ale hlavně v závěrečném -ST-. V něm, přes velmi obtížný terén,
předvedl J. Skřivan a LABE JEFF LB TECH bezchybný výkon, a protože byl jediný, zaslouženě zvítězil. I druhé místo zůstalo u něho ve stáji a zajistil je NARACONDO PROFISTAF za 4 tr.body. Třetí
skončil T. Navrátil. Ten měl v Litomyšli premiéru v sedle TURBA, do
něhož jej angažoval B. Starnovský.
Po bezchybném -S- a 5 tr.bodech
v -ST- se zdá, že by mohlo přestěhování TURBA ze Svinčic do Chlaponic přinést své ovoce a tak
budeme novou dvojici pečlivě sledovat.
Výkony všech jezdců i koní
zasluhují uznání i proto, že většinu
z nich čekal v průběhu noci přesun,
výměna koní i údržba výstroje a již
v 10.00 hodin v neděli ráno start při
prvém kvalifikačním kole Sparta
Cupu v Chotýšanech. Víkend tedy
mimořádně náročný. J. Skřivan
musí jenom doufat, že si vybral příděl špatného počasí najednou na
několik let dopředu
Jen těžko se věří, že obě fotografie
stavitele parkúrů Z. Kusého od
sebe dělí 6 dní. Ta letní je z Hradce Králové ze 7. června a ta druhá
z Litomyšle z 13. června.

Sportovní
kalendáﬁ
26.-28.6. Karlovy Vary
C/Z,L,S
27.6.
Ústí nad Labem
KMK ZM,Z,ZL,L
27.6.
Chlumec n/Cidlinou
Z,ZL,L
27.6.
Kroměříž j.
ZL,L,S
27.6.
Drásov
Z,ZL,L
27.-28.6. Praha Tr.ostrov D
drez L,S,PREM.ST,T,TT
27.-28.6. Kladno
KMK ZM,Z,ZL,L
27.-28.6. Kolín j.
Z,ZL,L,S
27.-28.6. Klatovy j.
ZL,L,S,PREM.ST
27.-28.6. Hořice
ZL,L,S,ST drez. L,S
27.-28.6. Opava j. KMK Z,ZL,L,PREM.S
28.6.
Dešná
ZM,Z,ZL drez.Z
28.6.
Boskovice
ZM,Z,ZL,L
28.6.
Žďár n.Sázavou
Z,ZL,L
28.6.
Jeseník-Dětřichov
Z,ZL,L
4.7.
Chotýšany
L,S,ST
4.7.
Černuc
Z,ZL
4.7.
Unhošť
ZM,Z,ZL
4.7.
Svoboda n.Úpou
drez. Z,L,S
4.7.
Frýdek-Místek
Z,ZL,L
4.7.
Litovel-Karlov
ZM,Z
4.-5.7.
Bernartice
zrušeno
4.-5.7.
Nebanice
KMK Z,ZL,L
4.-6.7.
Kolesa
C-MČR-J/Y
5.7.
Jindřichův Hradec ZM,Z,ZL,L
5.7.
Nechanice
Z,ZL
5.7.
Slavkov
Z,ZL,L,S
5.7.
Pravčice
ZL,L,S
5.7.
Sázava
ZM,Z,ZL,L
5.-6.7.
Jemčina
ZL,L,S,ST drez. L,S,ST
5.-6.7.
Nový Jičín KMK Z,ZL,L,S,ST
11.7.
Brniště
ZM,Z,ZL,L
11.7.
Němčovice
Z,ZL,L
11.7.
Svinčice
ZM,Z,ZL,L,S,ST
11.-12.7. Radíč
ZM,Z,ZL,L,S
11.-12.7. Stará Role
D-MČR-J/Y
11.-12.7. Liberec
ZM,Z,ZL,L,S,ST
11.-12.7. Hradec Králové
S-MČR-J/Y PREM.
11.-12.7. Pardubice
Cd
11.-12.7. Rožnov p.Radhoštěm
KMK Z,ZL,L,S
12.7.
Budížkovice
ZM,Z,ZL,L
12.7.
Rakvice
Z,ZL,L A
17.-19.7. Bolehošť
drez L, A
17.-19.7. Ostrava-Stará Bělá
PREM.MČR-S
18.7.
Slabce
ZM,Z,ZL
18.7.
Stráž nad Ohří
Z,ZL,L
18.7.
Bukovice
Z,ZL,L
18.7.
Jeníkov
E
18.7.
Třebíč
drez. Z
18.7.
Šumperk
Z,ZL,L
18.-19.7. Bernartice
Z,ZL,L,PREM.S
18.-19.7. Louňovice
ZM,Z,ZL,L
18.-19.7. Žirovnice
Z,ZL,L,S
19.7.
Roudnice
ZM,Z,ZL,L
24.-26.7. Úněšov
C/Z,ZL, A
24.-26.7. Hradec Králové
L,PREM.S,PREM.ST
25.7.
Benešov-Černý les ZM,Z,ZL,L
25.7.
Hořátev
Z,ZL
25.7.
Kolesa
ZL,L
25.7.
Hořice
ZL,L,S
25.-26.7. Žirovnice
ZM,Z,ZL,L,S
25.-26.7. Hostouň
Z,ZL,L,S
25.-26.7. Hradec nad Moravicí
KMK Z,ZL,L,S,PREM.ST
26.7.
Mažice
Z,ZL,L
26.7.
Nový Dvůr
Z,ZL,L
26.7.
Blížkovice
ZM
26.7.
Horní Město
ZM,Z,ZL,L

Blahopřejeme našemu spolupracovníkovi Jiřímu Gebauerovi a Miluši
Hamelové, kteří po zralé úvaze uzavřeli
13. června sňatek.
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DIMEX,

s.r.o.

Kublov 232 - 267 41, Tel./Fax: 0316 595282-3
Dodavatel špičkové technologie pro
chov a ustájení koní

n a b í z í :
■ vnitřní a vnější boxy
■ žlaby, napáječky
■ podlahy z recyklovaných plastů
■ stájová okna a vrata
■ ohrazení pastvin a elektrické ohradníky
■ kompletní rekonstrukce stájí, dodávky investičních celků

NOVINKA v NABÍDCE !!! ❍ Multi - Jump
❍ Cavaletti
❍ Stojany
❍ Blendy

Praha
Beroun

KUBLOV
Hořovice

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

Sportovní a obchodní stáj

Vondráček - Starosta
n a b í z í

Plzeň

ustájení koní v areálu na okraji Prahy - Tuchoměřicích
● výcvik koní a jezdců dle dohody
● prodej kvalitních sportovních
koní
● hala 28x18 m k dispozici
●

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 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, 0321/79 70 73.
● Nejlacinější přeprava koní po ČR ve vleku na dva koně. Tel.: 0602 19 20 62, 02/83 92 14 75.
● Prodám 8l. valacha, výk. -S-, -ST-. Tel.: 0326/94 436.
● Prodám přívěs za os. auto pro jednoho koně, TP, STK, nájezdová brzda, perf. stav. Tel.: 040/44 797.

Tel.: 02/206 104 19,
02/209 504 65 přes den
02/365 200 po 20.00 hodině.

Firma M A G A

MA
GA

MA
GA

nabízí jezdecké kalhoty šité na míru z elastického materiálu tuzemské výroby.
● Jezdecké kalhoty bez vnitřních švů s látkovými nášivkami na kolenou, vnitřní strana pásku - guma, kapsa na zip, poutka - cena do 590,- Kč s dobírkou.
● Jezdecké kalhoty bez vnitřních švů s kůží na kolenou, vnitřní strana pásku - guma, kapsa na zip, poutka - cena do 690,- Kč s dobírkou.
Uvádějte tyto míry: pas, boky, stehno, lýtko v nejširších místech, délku od pasu ke kotníku, hloubku sedu nebo výšku postavy, nad kotníkem v nejužším místě. Písemné objednávky zasílejte na adresu: MAGA, Čejov č. 200, 396 01 Humpolec.
Telefon v odpoledních hodinách a večer: 0367/56 43 96

KMK na dvakrát

Těsno na čele

Jedna jezdecká společnost putovala z Písku
do Úněšova. V rámci těchto závodů probíhaly
totiž i soutěže KMK a tak řada jezdců a koní se
stihla předvést J. Šímovi 20. 6. v Písku a J. Pellarovi 21. 6. v Úněšově. Proto jsou i výsledkové
listiny zaplněny stejnými jmény a nejvíce se
radoval P. Doležal ze stáje BOST Praha, který
v Písku slavil dvojnásobné vítězství mezi 4letými
s hřebci CANTO Z a NOVÁK a v Úněšově pak
zopakoval vítězství s CANTO Z a ještě přidal
vítězství mezi pětiletými s klisnou COLUMBIA.
Vyvrcholením dvou dní v Úněšově byl skok
-S-, který získal po rozeskakování tří koní R.
Drahota s JAZA (Hořovice), před Veselovským
(PRETTY WOMAN) a A. Opatrným (LANDY).

Dvanáct kol má za sebou Samsung Nations
Cup Series 1997/98. Poslední Pohár národů se
konal při CSIO Luzern ve Švýcarsku (6.-7.6.)
a prvenství si, až po závěrečném rozeskakování,
odnesli Francouzi před Švédskem a Irskem.
I když Holandsko zde skončilo až na šestém
místě, v celkovém pořadí si nadále udržuje
vedení (18 bodů), i když již jen o pouhého 0,5
bodu před Německem (17,5). I další pozice jsou
seřazeny velmi těsně, když na třetím místě je
Francie a Itálie (17) a dále pak Švýcarsko (16).
V soutěži jednotlivců vystřídal na čele Švýcara U. Faha Ital G. Dominici, který získal 7 bodů.
Velkou cenu Luzernu, kterou sponzoroval
Land Rover (93 500 CHF), získal pro Irsko
T. Coyle (CRUISING).

V Náchodě plno
Přehlídka mladých klisen v pořadí již devátá
se konala 14. června v Bělovsi u Náchoda.
Náchodský svaz chovatelů zde uspořádal ukázkový chovatelský i sportovní program. Úsilí pořadatelů přišlo ocenit téměř 2000 diváků, které nejvíce rozehřála soutěž v tahu, ve které zvítězil
hřebec MÍŠA pana Košťála z Vysoké Srbské.
Z dalších bodů lze jmenovat skokovou ukázku,
spřežení starokladrubských vraníků i běloušů
a pochopitelně samotné zkoušky klisen. Náchodští chovatelé tak opět prokázali své kvality a začínají být na pořadatelském poli pojmem.
-bar-

Extratřída ve Wiesbadenu
Světová elita si dala sraz při CSI-A ve Wiesbadenu (29.5.-1.6.), kde Velkou cenu získal
R. Pessoa (LORO PIANO LIANOS), který dokázal potvrdit své helsinské kvality. Na dalších
pozicích skončili L. Beerbaum (PRIAMOS),
M. Michaels (SPREHE JUST DO IT), P. Charles (LA INA) a M. Whitaker (V.V. ASHLEY).

Ze světa
● Ke svému prvému zasedání se 7. května ve španělském Jerez de la Frontera sešla nově ustavená
komise FEI pro endurance. Na zasedání bylo rozhodnuto o ustavení pracovní skupiny, která provede kompletní kontrolu mezinárodních pravidel soutěže.
● První soutěž světového poháru se uskutečnila
v centrální Asii a byla jí 22.-24. května CSI-W Almaty
(Kazachstán). Závodů se vedle domácích zúčastnila
družstva Uzbekistánu, Kyrgistánu a Ruska. Pohár
národů (130 + 135cm) stavěl iránský stavitel R. Radpour. Zvítězilo domácí družstvo. Mítinku asijských
zemí se zúčasnili i další budoucí členové asijské
centrální skupiny Turkmenistán, Azerbajdžán
a západní Čína.
● Drezúrní pole východní Evropy ovládá Ruska
E. Sidneva, která s koněm PODCHOD zvítězila nejen
v GP ve Varšavě (CDI***), kde porazila domácí
A. Bienias (CELBANT), ale připsala si na své konto
i GP a GP Kür v Minsku (CDI***).
Při CDI*** Hamburg byla úspěšná Finka K. Kyrlund. V GP ji sice porazila K. Rehbein (DONNERHALL), ale i tak mohla být s druhým (FLYINGE AMIRAL) i třetím (PATRICK OF FINNLAND) místem spokojena. K nim navíc připojila i vítězství v GP Speciál.
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Pravidelné dostihové dny se začaly pořádat na
novém závodišti v Mostě, jehož zrod na rekultivovaných plochách severočeského hnědouhelného revíru sledujeme již mnoho let. Je známkou odbornosti, že v prvé řadě se buduje luxusní zázemí pro koně a prvých 70 boxů kontinentálního typu, které zde dokončila firma DIMEX ,
a které již sklízí zasloužený obdiv, představuje
na snímku ředitel závodiště F. Votava.

Blahopřejeme...
...podkováři Jiřímu Procházkovi, který 10.
července oslaví 50. narozeniny.

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

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

Výsledky
Kladno 6.6. Mistrovství SčO dětí, jun. a ml.
jezdců -ZM- (28) 1. Čížková - QUEEN WETEST
PNEU (Mělník), stup.obt.110 (23) 1. Ledecký KORA (St.Boleslav), -L- (20) 1. Březina - ÚLEVA
(Žabovřesky), 2. Peroutka - LOTHAR, 3. Abík SALAMANDER/LUSIANO (oba Kolín), Mistrovství
SčO -ZL- družstva (4) 1. Březina - Úleva, Šafratová - LAURA, Šafrata - VIOLKA, Zvára - VARINA, ZL- juniorky (12) 1. Valkusová - FELIX (Poděbrady), 2. Gahlertová - CITA (Dubeč), 3. Nebřenská BAAL (Heroutice), -L- junioři (12) 1. Březina ÚLEVA (Žabovřesky), 2. Peroutka - LOTHAR, 3.
Abík - SALAMANDER/LUSITANO (oba Kolín), -Sml.jezdci (4) 1. Ledecký - KORA (St.Bol.), Hanuš QUENTA, 3. Hanuš - VANDA (Vlkava).
Hradec nad Moravicí 6.6. dokončení KMK
Ostrava KMK -ZL- (20) 1. ALFA - Lamich
(Op.Kat.), 2. FIN KURÝR - Vala (Bruntál), 3.
GOLDBERG - Vrubel (Albert.), -L- (4) 1. PORTÉR
- Eim (Tlum.), 2. FLOTILA - Novák (Rožnov), 3.
REZNAK - Masár (Baník), kom. J. Jindra, dále -Z(21) 1. Vítková - JUDE (Vítek), -ZL- (4) 1. Masár REZNAK (Baník).
Tábor-Měšice 6.6. drez. -Z- military (28) 1. Špičák - SALAJKA (Tábor), -L- (7) 1. vaněk - JALNÁ
(Rat.Hory), 2. ex equo Homerová - LÍN, Boháčková
- MYTEC K (obě Havel), komb.soutěž drez.+skok Z- 1. Neklová - FILIP (Čápův Dvůr), skok -Z- 1.odd.
(29) 1. Papoušek J. - KARI (Srnin), 2.odd. (45) 1.
Vantroba - CASTANETTA D (Vidovice), -ZL- (52)
1. Papoušek J. - KARI (Srnín), -L- (23) 1. Papoušek J - KARMEN (Srnín), 2. Podešva - CLARK
(Třeboň), 3. Ptáček - LANDRUF 18 (Písek).
Brno-Veveří 6.-7.6. Mistrovství ve skocích JmO
-ZL- (37) 1. Kucharovič - WORTEX (LH+HG), -L(39) 1. Kupsa - SUBRETA (Bořitov), 2. Kucharovič
- WORTEX (LH+HG), 3. Vahala - PORTOS
RUBÍN (Mahu), -ZL- (24) 1. Cinerová - VOKARA
(Drásov), -L- (28) 1. Toth - KAPITOLA, 2. Toth RAQUEL (Žďár), 3. Mrkvica - VOLMA (Uherčice), S- (20) 1. Koláček - PARADOS (Popice), 2. Toth RAQUEL (Žďár), 3. Smékal - ITS#ME (Smékal),
MJmO ženy -L+L- (13) 1. Kutková - OR (Pravlov),
2. Romsyová - SLAVÍN (Pegas), 3. Šíblová SATÉN (Jezdectví), MJmO muži -L+S- (9) 1. Koláček - PARADOS (Popice), 2. Smékal - ITS#ME
(Smékal), 3. Kucharovič - WORTEX (LH+HG).
Moravský Krumlov 12.-14.6. dvojspřeží (9) 1.
Nesvačil (Aranka Doubravice), 2. Martinec (Čejkovice), 3. Jirgala (Telnice), čtyřspřeží (6) 1. Vozáb,
2. Škodný (oba NH), 3. Kastnerová (Mor.Krumlov).
Litomyšl 13.6. post.obt.120+žolík 1. Skřivan SÁGA CAC LEASING (Manon), 2. Váňa - PETARDA KENTAUR (Suchá), 3. Poláková - MATHEA
(Polák), -ZM- děti 1. Nyčová - PAŠA EUROANTIK
(Suchá), -S- 1. Žíla - JETRO (Smrček), 2. Navrátil
- ARGENTINUS G (Bříza), 3. Chmelař - PRZEDSWIT XVI-64 (Písek), -ST- 1. Skřivan - LABE JEFF
LB TECH, 2. Skřivan - NARACONDO PROFISTAF (manon), 3. Navrátil - TURBO (Bost), 4.
Chmelař - PRZEDSWIT XVI-64 (Písek), 5. Žíla JETRO (Smrček).
Žabčice 13.6. Mistrovství JM v drezúře -Z- děti
(10) 1. Sísová - ŠERPA (Policie Brno), -Z- jun. (9)
1. Mácová - NOVAPOL (Žabčice), -JU-93- (jun.)

(3) 1. Fillová - EROTIK (Vel.Meziříčí), -YU 93- ml.
jezdci (4) 1. Kružíková - PERNOD (Certa Brno), YU 93- (10) 1. Titová - DIVNY (Třeboň), -JU 93(13) 1. Mikleová - FARIA (Topoľčianky).
Hostomice 13.6. -ZM- 4l. styl koně (14) 1.
Broža - HOLLY (NOKI Hostomice), dvouf.sk.
100/110 (54) 1. Broža - HOLLY (NOKI Hostomice),
dvouf. sk. 110/120 (47) 1. Kornalíková - MONEY
M (NOKI Hostomice), -L- (26) 1. Opatrný - FRASCATI (Hořovice), 2. Holíková - RITA (Žabovřesky),
3. Hrabák - BEDOKUR (ŠS Hořovice), -S- (10) 1.
Opatrný - SAFÍR (Hořovice), 2. Holíková - RITA
(Žabovřesky), 3. Opatrný - TOP GUN (Hořovice).
Plzeň 13.-14.6. Memoriál J. Navrátila -ZM- 4l.
(22) 1. Dohnal - ANDY (Úněšov), volba dr. do
100 (60) 1. Luža - NANCY (JK Plzeň), volba př.
do 110 (40) 1. Motygin - AKROBAT (Pradar), -ZL(54) 1. Luža - NANCY (JK Plzeň), -L- (26) 1. J.
Luža - CORLANDA-T/SANDY, 2. Luža - DELINA
(Němčovice), 3. Dohnal - NIKA (Úněšov), -L- (20)
1. Rédl - QUONIAM PECÍNOVSKÝ (Bernartice),
2. Motygin - AKROBAT (Pradar), 3. Tříska - RENA
(Úněšov), -S- (12) 1. Motygin - PRADAR (Pradar),
2. Tříska - RENA (Úněšov), 3. Málek - ČOKOLÁDA (Placatková).
Kladno 13.-14.6. Kladenský pohár
stupň.obt.120 + žolík (9) 1. Vondráček NELSON, 2. Vondráček - CHERRY (Tarpan), 3.
Lasabová - CAREVNA (Vaňha), -L- (14) 1. Lasabová - FORST-GEDOS (Vaňha), 2. Ledecký KORA (St.Bol.), 3. Lasabová - CAREVNA
(Vaňha), -S- (8) 1. Ledecký - KORA (St.Bol.), 2.
Lasabová - FORST-GEDOS, 3. Lasabová - ARIKA
(Vaňha), stupň.obt.120+žolík (15) 1. Polák BUBULINA (Líšnice), 2. Fialová - ISABELA (Fiala),
3. Lasabová - CAREVNA (Vaňha), -L- (16) 1.
Vondráček - NELSON (Tarpan), 2. Badalová KOKETA (Holiday), 3. Ledecký - KORA (St.Bol.),
Kladenský pohár B -L+L- (11) 1. Ledecký KORA (St.Bol.), 2. Vondráček - NELSON (Tarpan), 3. Lasabová - FORST-GEDOS (Vaňha),
Kladenský pohár A -S+S- (4) 1. Ledecký - KORA
(St.Bol.), 2. Lasabová - FORST-GEDOS (Vaňha),
3. Vondráčková - GUDUMA (Tarpan).
Olšany 14.6. drezúra MJO ženy -YU 93- (9) 1.
Diringerová - TIME OUT (Žabčice), 2. Leitnerová ATAMAN, 3. Schützová - ROMEO (obě Dosta
Brno), -JU 93- (15) 1. Miklejová - FARIA, 2. Matušková - KANT (obě Topoľčanky), 3. Kvardová - DENVER (Dosta Brno), -JU 97- (11) 1. Kohut - FARIA
(Topoľčanky), 2. Kadlecová - KANT (Př.Kopanina),
3. Titová - ELZA (Třeboň), -JJ 97- (5) 1. Rusnáková
- FORMAT (Topoľčanky), -SG- (11) 1. Kadlecová AKIMA, 2. Kadlecová - GÁBOR (Př.Kopanina), 3.
Honč - DREAM DANCER (Dosta Brno).
Chotýšany 14.6. -L- (44) 1. Skřivan - GARGANO WEPOL (Manon), 2. Opatrný - PANTA RHEI
(Hořovice), 3. Jandourek - QEEN TRANQUILLITAS (St.Boleslav), -S- (22) 1. Opatrný - LA MANCHE (Hořovice), 2. Navrátil - AKTIV (Bříza), 3.
Pecháček - AFON (Pecháček), -S- (45) 1. Doležal
- KRIS (Bost), 2. Švec - F.S. BAVIERA (Artemis),
3. Eim - ORLING JERSEY (Tlumačov), -ST- (25)
1. Pecháček - AFON (Pecháček), 2. Jindra SIRAH (Sp.Poříčí), 3. Skřivan - NARACONDO

PROFISTAV, 4. Skřivan - LABE JEFF LB TECH
(Manon), 5. Navrátil - AKTIV (Bříza).
Albertovec 14.6. -L- 4l. (5) 1. Vrubel - GOLDBERG, 2. Vrubel - RINALDO, 3. Holý - IKAR
(všichni Albert.), -L- 5l. (6) 1. Hruška - RAMÍR
FERAM (Op.Kat.), 2. Bajnar - CASIN GARANCE
(Svinov), 3. Masár - REZNAK (Baník), -L- (12) 1.
Holý - QUINTET (Albert.), 2. Pletnický - VÁH (Karviná), 3. Gladišová - KALKA (Gladiš), -S- (7) 1.
Holý - QUINTET, 2. Bosák - BURA, 3. Holý QUENTIN (všichni Albert.), KMK -Z- (19) 1. GRAF
CZECH - Olšák, 2. FLEET BEL - Olšák (Csabi), 3.
MGT CARAF - Masár (MGT), -ZL- (14) 1. FINN
KURÝR - Vala (Bruntál), 2. IKAR - Holý, 3. BARIÉRA - Holý (Albert.), -L- (6) 1. CASIN GARANCE Bajnar (Svinov), 2. REZNAK - Masár (Baník), 3.
QUARTET - Vrubel (Albert.) kom. J. Jindra.
-ZM- styl dvojice (26) 1. Masár - MGT DIAS
(MGT), dvouf.sk. 100/110 jun. (7) 1. Živníček URÁNIE (Hradec n.M.), 4l. (15) 1. Olšák - GRAF
CZECH (Csabi), 5l. (19) 1. Pletnický - MGT GOLD
RIVER (MGT), dvouf.sk. 110/120 4l. (7) 1. Kulhánková - QUICK STAR (Albert.), 5l. (7) 1. Vrubel
- VIST (Albert.), ostatní (15) 1. Masár - REZNAK
(Baník).
Opava 19.-21.6. dvouf.sk. 120/130 (35) 1.
Zwinger - TUDOR JÖKABAU (Op.Kat.), 2. Skřivan
- SÁGA CAC LEASING (Manon), 3. Štangel HEREC (Šamorín), stupň. obt. do 130 (27) 1.
Štangel - HEREC (Šamorín), 2. Hanulay - KENTAUR CAMPARI (Bratislava), 3. Skřivan - SLIN
HRG (Manon), -L- (21) 1. Poláková - MATHEA
(Strakonice), 2. Humplík - MANDY CIMINGA
(Op.Kat.), 3. Toth - RAQUEL (Žďár), -S- (45) 1.
Hanulay - KENTAR CAMPARI (Bratislava), 2.
Humplík - MANDY CIMINGA (Op.Kat.), 3. RÝDZI ACHILES (Pezinok), -S- (33) 1. Štangel - HEREC
(Šamorín), 2. Rýdzi - LOLA (Pezinok), 3. Olšák GRAND (Csabi), stupň.obt. do 140 (17) 1. Štangel - MARYSKA, 2. Poláš - CARLO (oba Šamorín), 3. Humplík - JODID OIL TEAM (Op.Kat.), -ST(23) 1. Hanulay - KENTAUR CAMPARI, 2. Hanulay - BRIG (Bratislava), 3. Štangel - MARYSKA
(Šamorín), 4. Lamich - CREDIT (Op.Kat.), 5. Poláš
- CARLO (Šamorín).
Úněšov 20.-21.6. -Z- 4l. (24) 1. Szapanosz HONZA (Atrium KV), -Z- jun. (12) 1. Marešová PICASSO (K+K Svržno), volba dr. do 110 (24) 1.
Luža - RIGOLLETO (JK Plzeň), stupň.obt. do
120 (28) 1. Chocholoušová - DOMINIK (Cyklon
KV), -ZM- 4l. (13) 1. Kulmon - FANTA (Cerhovice),
-Z- (8) 1. Kostová - ANGLIE (Mar.Lázně), -ZL- (8)
1. Šíma - PAMELLA (Cheb), -L- (6) 1. Opatrný LORD EXTRA, 2. Drahota - JAZA, 3. Opatrný LANDY (všichni Hořovice), -S- (12) 1. Drahota JAZA (Hořovice), 2. Veselovský - PRETTY
WOMEN (Balcar KV), 3. Opatrný - LANDY (Hořovice), KMK -Z- (12) 1. CANTO Z - Doležal (Bost),
2. HOLLY - Broža (NOKI Hostomice), 3. RAMBO Dohnal (Úněšov), -ZL- (13) 1. COLUMBIA - Doležal (Bost), 2. AKROBAT - Motygin (Pradar), 3.
ANGLIE - Kostová (Mar.Lázně), -L- (10) 1.
TOUHA - Kostová (Mar.Lázně), 2. PAMELLA Šíma (Cheb), 3. CEZAR - Kozák (Bavorovice),
kom. J. Pellar.

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

MANON
Firma Manon nabízí:
● trenink koní pro parkúrové soutěže
● skokový trenink jezdců,
pro skupiny i jednotlivce
● nákup, výcvik a prodej
sportovních koní

Informace a objednávky
přijímá
stáj Manon,
J. Skřivan, Litomyšl.
Tel.: 0464/3302,
0602/45 19 18
fax 0464/3220.
Písek 20.-21.6. KMK -Z- (22) 1. CANTO Z Doležal, 2. NOVÁK - Doležal (Bost), 3. CRISTAL Podešva (Třeboň), -ZL- (16) 1. CALEDO WENDY
- Zelinková (Mělník), 2. AKROBAT - Motygin (Pradar), 3. CORADO T - Hadžia (Tarpan), -L- (5) 1.
CÉSAR - Kozák (Bavorovice), 2. PRIMA CONDÉ Pěchouček (Tachov), 3. LANDRUF 18 - Ptáček
(Písek), kom. J. Šíma.

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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