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Nováãci v reprezentaci
Jezdecká sezóna na otevřených kolbištích
zahajuje u nás pravidelně na Mělníku. Jako
v loňském roce i letos tomu skutečně soutěžnímu zahájení předcházel dvoudenní oficiální trenink (4.-5.4.), kde záplavu dvou stovek koní
opět trenérsky odkomentoval A. Starosta.
Opravdové zahájení závodní sezóny pak bylo
o týden později poněkud netradiční - nesněžilo.
V závěru závodů dokonce krásně svítilo slunce
a tak byl velikonoční víkend ve znamení skutečně předjarního počasí.
Schůzka reprezentantů na počátku roku způsobila, že tyto závody byly vybrány jako kvalifikační pro prvý skokanský zahraniční výjezd na
maďarské CSI-B Kiskunhalas ve dnech 1. - 3.
května. Pořadatel proto zařadil na pořad třídenních závodů dvě soutěže -ST- a tak měla naše
reprezentační špička příležitost hned na prvých
závodech k prověření sil.
Závodiště v Mělníku přivítalo jezdce pískovým povrchem, který nahradil po léta těžce
zkoušenou trávu, ale na nový terén si nemohl

nikdo stěžovat. Stavbou parkúrů byla pověřena
A. Tůmová, která připravila soutěže ve svém
duchu, na středním stupni obtížnosti. Ty byly
sice příjemné pro koně i jezdce, ale výškově
zcela odpovídaly potřebným standardům.
Soutěže -L- a -S- měly na svých startech
vždy kolem čtyřicítky jezdců a do obou vyvrcholení závodů s názvem Mefrit Cup a PF Pharm
Cup, soutěží -ST-, nastoupilo dvakrát 14 dvojic.
Vedle našich reprezentantů se na start těchto soutěží postavila i juniorská dvojice Z. Zelinková a A. Opatrný. A. Opatrný se vrátil těsně
před závody z pobytu od R. Tebbela a nutno
říci, že opět poskočil ve svém výkonnostním
postupu. Všechny své koně předváděl s rutinovaným přehledem, v rovnováze a s velmi aktivní
zádí. Hned prvním vítězstvím (110/120 PANTA
RHEI) naznačil, že se stane konkurentem i pro
naše nejlepší jezdce. Závěrečný účet vše potvrdil. Z celkově devíti soutěží pětkrát zvítězil, dvakrát byl druhý a k tomu získal i jedno třetí, dvě
čtvrtá a dvě pátá místa.

Aleš Opatrný a MAVERICK zahájili sezonu velmi dobře

Závěrečné -ST- patřilo v Mělníku Jiřímu
Pecháčkovi
Jeho tempu stačil pouze J. Skřivan, který slavil dvakrát. Nejprve hattrickem v soutěži
130/140 a potom vítězstvím v -S-.
Prvým vrcholem závodů bylo nedělní -ST-,
jehož základní parkúr překonalo pět dvojic bez
chyby. V rozeskakování se všichni svorně shodli na 4. tr. bodech s výsledným pořadím A. Opatrný (MAVERICK), M. Matějka (GRAND POHONA), P. Doležal (CRAZY BOY), T. Navrátil (LE
CORDIAL S) a Z. Zelinková (BEIBUT).
Druhé -ST- velikonočního pondělí mělo čtyři
bezchybné, když pátá pozice připadla A. Opatrnému s LA MANCHE s pouhým 0,25 tr. bodu za
čas. Aby to naše nastupující generace přeci jen
neměla tak lehké objevil se v rozeskakování
hned dvakrát Jiří Pecháček, který nakonec jako
jediný bezchybný získal prvé místo s FINN
KOREOU. Čas pak rozhodl o dalším pořadí A.
Opatrný (MAVERICK), J. Skřivan (NARACONDO PROFISTAV) a opět J. Pecháček (STING).
Podle plánu se na závěr závodů uskutečnila
reprezentační schůzka pod vedením A. Starosty. Nominace byla provedena na základě předvedených výkonů v Mělníku a s nich vyplynulo,
že tradiční dvojici T. Navrátil (LE CORDIAL S,
AKTIV) a J. Skřivan (LABE JEFF LB TECH,
NARACONDO PROFISTAV) doplní dva nováčci
v reprezentaci M. Matějka (LINO J, GRAND
POHONA) a A. Opatrný (MAVERICK, LA MANCHE). Tato čtveřice se tedy vypraví do Kiskunhalas.
Další důležitá evropská soutěž CSIO
Poznaň bohužel termínově koliduje s našími
CSI Poděbrady. Protože však jsou polské
CSIO kvalifikací na MS v Římě, o níž uvažuje
J. Skřivan, není zcela nemožné, že náš Jezdec
roku 1997 oželí domácí účast a vypraví se
raději do Polska. Ale to jsme již trošku předběhli. V každém případě skoková sezóna začala na Mělníku dobře.
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Světové čtyřky v Kladrubech
Zatímco sezóna našich dvojspřeží zahájila
druhou soustředěnou přípravou v Kolesách
právě v těchto dnech (15.-18.4.), čtyřspřeží
a jednospřeží mají za dveřmi již skutečnou soutěžní premiéru. Tou budou CAN/1,4 v Heřmanově Městci (25. 4.).
Česká čtyřspřeží a jednospřeží tak zahajují
sezónu světových šampionátů. (MS jednospřeží

J. Škodný na příjmu
25.-28. 6. Ebbs - Rakousko, MS čtyřspřeží
7.-11. 10. Řím v rámci SH). Zatímco jednospřeží
je soutěžně poměrně mladá disciplina a tak ani
u nás ještě není masově rozšířena, čtyřspřeží
jako královně vozatajského sportu tradice
nechybí. Zde se zase potýkají jezdci s problémy
ekonomického charakteru a tak, přes několik
nových čtyřspřeží loňského národního mistrovství, je tato disciplina stále doménou jezdců
Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem.
Národní hřebčín má navíc výhodu rozsáhlých
sportovně obchodních kontaktů. Proto nikoho
nepřekvapí, že ambice naší účasti v obou světových šampionátech, vycházejí právě z tradičního centra českého vozatajského sportu.
Letošní příprava na náročnou sezónu zde
začala v týdnu od 6. dubna, kdy do Kladrub

dorazil dlouholetý člen reprezentačního bundestýmu čtyřspřeží Felix Auracher.
Jeho přítomnosti využili čtyřky P. Vozába,
J. Nimse, V. Zoula a J. Škodného a s jednospřežím se jeho práce účastnil P. Jadrníček
a opět P. Vozáb.
Po několika dnech pobytu pana F. Aurachera
v Kladrubech jsme se přímo zeptali: Podle toho
co vidíte, jaké světově šampionátové šance
mají kladrubská čtyřspřeží a jednospřeží?
„Pro úplně čisté svědomí musím předeslat,
že přes skutečnost, že jsem se se starokladrubským koněm seznámil až na sklonku své
závodnické kariéry, jsem dnes jeho velkým ctitelem. Přesto, i když se přeci jen pokusím
oprostit od této mojí subjektivity, troufám si prohlásit, že v Národním hřebčíně jsou dvě světová
spřežení. Tak světová, že kdyby je vedl některý
z proslulých driverů, získají na 200% světový
mistrovský titul. Tím nechci říci, že vaši jezdci
jsou špatní, ale jejich osobní pozice při drezúrní
zkoušce je velmi těžká. Rozhodčí si musí na
jezdce i spřežení do jisté míry zvykat a ve světové špičce, kdy jsou všichni velmi dobří, hrají
právě tyto rozdíly zcela zásadní roli. Pro mě je
však toto výsadní postavení starokladrubských
koní jen potvrzením mého původního přesvědčení, že 400 let specielního chovu typického
karosiéra musí vytvořit mimořádně kvalitní plemeno.
Úspěchu vašich spřežení na MS však, přes
handicap určité neznámosti jezdců, nahrává
skutečnost, že v letošním roce se budou na nejkvalitnějších závodech objevovat hned tři starokladrubské čtyřky. Jednu zakoupil na začátku
roku pro letošní MS v Římě švýcarský driver
č. 1 D. Würgler. V Německu zapřahá starokladrubáky G. Knell a ten se také bude ucházet
o nominaci do mistrovského týmu Německa
a konečně do Říma se pokusí se starokladrubským spřežením probojovat i rakouský J. Wolfmayer. To znamená, že pro většinu rozhodčích
by přeci jen starokladrubský kůň neměl být žádnou exotickou novinkou.
K samotné práci vašich jezdců a spřežení.
Pochopitelně se stále ještě jezdci potýkají
s absencí určité návaznosti. Přes tuto mezeru

Felix Auracher (vpravo) komunikoval
s jezdci pomocí vysílačky a jeho postřehy
provázely jezdce téměř nepřetržitě
se není lehké dostat. Bez zcela cílevědomé
a pilné práce to rozhodně nedokážete.
K samostatnému treninku čtyřspřeží v obecné rovině mohu jezdcům poradit, že je naprosto
nutné trenovat se čtyřkou po párech a důležitou
částí výcviku je i pravidelný trenink pod sedlem.
Do čtyřky stačí zapřahat tak dvakrát týdně a ve
všech těchto částech treninku je nutné si uvědomit, že disciplinou číslo jedna je drezúra.
Z osobní zkušenosti vím, že driverovi pomáhá, když je sám dobrým jezdcem s velmi citlivou
rukou. Oproti jízdě v sedle je si však nutné uvědomit, že náhradou kříže a holeně je pro vozataje bič. A proto je nezbytné naučit se jej používat hlavně jako pomůcku a nikoliv jen jako
nástroj k trestu. To je ovšem hlavní problém
jezdců ve všech zemích.“

Nejlepší hřebci podle WBFSH
Mezinárodní federace chovatelů sportovních
koní (WBFSH) zveřejnila žebříček nejúspěšnějších hřebců podle výkonnosti potomstva v roce
1997.
V prvé dvacítce jsou tradičně zastoupeny
nejkvalitnější německé chovy. Holštýnskému
svazu patří vedle prvého místa (RAMIRO Z)
ještě dalších pět pozic v prvé dvacítce. Hannoverská plemenná kniha má čtyři místa, ale
všichni její zástupce se vešli do prvé pětky,
když se za RAMIRO Z zařadili: ESPRI, GRANNUS, VOLTAIRE a DON JUAN. Westfálský
svaz uhájil v prvých dvou desítkách dvě místa.
Z neněmeckých chovů se do světové elity hřebců vešlo šest zástupců Francie (SF) a dva
holandští teplokrevníci (KWPN).
Zastavme se podrobněji u prvých třech nejlepších:
RAMIRO Z (Raimond - Valine po Cottage
Son**)
Přes trvale dobré výsledky tohoto fenomenálního hřebce se v tříleté historii vyhodnocování
žebříčku dostal na čelo poprvé. Tato holštýnská
legenda (uhynul 1995) je sice v celkovém hodnocení za všechna leta bezkonkurenčně nejlepší, ale v ročníkových přehledech mu vítězství
dosud unikalo. V loňské sezoně měl mezi 400
nejlepšími koňmi chovatelského šampionátu 6
potomků a současně 13 aktivně sportujících

koní na světových kolbištích. O nejvíce bodů pro
RAMIRA se zasloužila Ratina Z, která za dvě
prvenství v Mannheimu získala 1881 bodů z celkových 4 112,5. Další dva nejvýkonnější koně,
kteří přinesli RAMIROVI hodně bodů jsou Royal
Bravour P. Geeringa a My Girl I. Millara.
ESPRI (Eiger 1 - Diplomatin po Diplomat)
Druhá pozice již chovatelsky není tak přesvědčivá. ESPRI získal své postavení zásluhou
pouze dvou koní a výhradně díky fenomenálnímu E.T. FRH H. Simona a talent E.T. je zcela
nad rámec chovatelských předpokladů. Dalším
potomkem je Edgar, bývalý šampion mladých
koní, potvrzuje, že ESPRI potřebuje klisnu
z velmi dobré linie.
GRANNUSH - GRANIT (Graphit - Odessa po
Ozean)
Na třetím místě najdeme loňskou jedničku
GRANNUSHE. V roce 1997 postrádal GRANNUSH výraznějšího zástupce na mezinárodní
scéně. Osmnáctiletý Grannush a patnáctiletý
Top Gun La Silla soutěží jen příležitostně
a Gaston M není přílišnou nadějí do budoucna.
Naopak Remus Equo A. M. Bauera, který se
vloni dostal z ničeho až na 123. pozici chovatelského žebříčku a Gratino La Silla vicešampion
5letých z Lanaken, patří mezi mladé talenty
a tak pravděpodobně o GRANNUSHOVI ještě
uslyšíme.
(podle Horse National -kov-)
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Druhým nejúspěšnějším otcem loňské sezóny
je ESPRI

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Konû pro sezónu 1998
JK Podkrušnohorský zoopark
Chomutov
V tomto středisku, které již dostatečně vešlo do povědomí naší jezdecké společnosti působí stále více se prosazující Martin Matějka. Jezdecký
klub se naštěstí těší podpoře nejen Zooparku, ale i města Chomutov
a tak se sportu v tomto místě daří. I proto je pro chomutovské dobrou
zprávou, že si M. Matějka po úspěšné sezóně 1997 řekl svými letošními
prvými výkony i o reprezentační start. Máme tak pravděpodobně nového
muže v našem skokovém A týmu. Pro tuto sezónu se bude M. Matějka
opírat zvláště o 11letého plemenného hřebce LINO J (Langraf I - z matky
po Corde la Bryere), který zahájil své působení v ČR na sklonku loňského roku, a který by se měl ke konci roku objevit i v nejtěžších soutěžích.
Tento holštýnský hřebec je v majetku německého chovatele F.P. Jennissena a v Chomutově pobude minimálně tuto sezónu.
Pro soutěže -ST- bude v roce 1998 určena dvojice, excelující v minulém roce v soutěžích KMK 6ti letých, GRAND POHONA (Duman)
a LIPKA UNIREN (Cattaro)-maj. V. Hrabák. Soutěže -S- budou doménou
6letého hřebce JUMBA (Ludovico A1/1).
Celkově má ve sportovním tréninku M. Matějka 9 koní a z dalších stojí
určitě za zmínku 4l. hřebec VICTOR (Ulpien du Sapin) a 5l. val. STARLING (Ramiro).
M. Matějka a GRAND POHONA pojedou na CSI Kiskunhalas

JK Artemis
Stáj JK Artemis je naší sportovní veřejnosti spíše známa pod jménem
jejího majitele a jezdce v jedné osobě jako Stáj Švec. Sídlo Petra Švece
je ve vesničce Malčice u Českého Krumlova. Tam se tento jezdec, před
rokem devadesát startující za PP Kladruby nad Labem, po svém návratu
z italského angažmá v roce 1996 usídlil. P. Švec však využil svých starých známostí z východních Čech a proto je jeho stáj od svého vzniku
spojena se jménem Jar. Sedláka. Ten je spolumajitelem a hlavním sponzorem stáje a proto jsou všechny koně P. Švece doplněny i o název firmy
FORD SEDLÁK. Chrudimský majitel sítě prodejen vozů této značky tak
pokračuje v rodinné koňařské tradici i po tragické smrti svého otce, slatiňanského Josefa Sedláka, kterou má většina z nás ještě v živé paměti.
V současné době má P. Švec ve své stáji 8l. valacha GARETA (Hugben II.), jehož matkou je jeden z nejlepších skokových koní posledních let
klisna GARTA, který by se měl v letošním roce definitivně usadit v soutěžích -ST-. Na stejnou úroveň by se měla dostat i nová naděje stáje
7.l holštýnský valach (Silvester), který v rámci propagace českých jmen,
dostal jméno VYŠEHRAD. A trojici koní této úrovně uzavírá z našich kolbišť již velmi známá 7l. holandská BAVIÉRA (Victirie). Kolekci koní stáje
uzavírá 4l. BOHEMIA (Radiátor), kterou čeká v roce 1998 první sportovní
sezóna.
P. Švec i nováček stáje VYŠEHRAD si sice užívají překrásného
jihočeského prostředí, ale zase to mají na většinu kolbišť daleko

Pedigree Lípa
Ve velkolepě zrekonstruovaném statku ve vesnici Lípa nedaleko Úněšova sídlí jezdecká společnost E. Mentlíkové, která startuje pod jménem
TJ Statek Úněšov. Sportovní koně zde má již téměř rok na starosti
P. Dohnal, který je znám hlavně jako jezdec ASTORA v barvách třebíčského klubu. Sezona 1998 by měla pro tohoto jezdce znamenat opět stabilnější působení v těžších soutěžích na českých kolbištích. Jedničkou
stáje je 11l. plemenný hřebec 297 FRÜHESCH-2 (Frühesch westf.) maj.
ZH Písek, se kterým by se P. Dohnal mohl objevit i na startu těžkých
soutěží. Úroveň -S- bude doménou dvojice klisen, z nichž první je 7l.
MARIA (13 Shagya Mimoň.-2) a druhou 6l. BONITA (Lampas A1/1). Do
takových soutěží v roce 1998 dosáhne možná i 5l. val. DAREK (Genius4). V treninku má dále P. Dohnal i trojici mladých koní, kteří se budou
prezentovat v různých úrovních soutěží KMK a zajímavý z nich je především 4l. plemenný hřebec ze stájí J. Kutěje RAMBO (Ramiro-47).
Další jezdkyní společnosti Pedigree Lípa je i 17l. juniorka E. Mentlíková, která bude startovat v soutěžích stupně -L- v sedle 5l. GENETY
(Genius-4), 8l. KOMETY (13 Shagya Mimoň.-4) a novinky
stáje, z Rakouska dovezené 10l. COSINY (Cosinus holšt.), která má zkušenosti ze soutěží stupně -ST-. E. Mentlíkovou uvidíme i v sedle posledního plemennného hřebce z Lípy a nováčka v českém teplokrevném
chovu 15l. holandského JASPISE (Jasper). Ten je ve vynikající kondici
a ze SRN, odkud byl na začátku roku dovezen ZH v Písku, jej doprovází
skvělá kariéra. V ní nechybí ani nejtěžší evropské soutěže.

P. Dohnal předvedl dobře plemenného hřebce 297 FRÜHESCH 2
na závodech ve Spáleném Poříčí
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ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Dvě premiéry
V západočeské oblasti proběhly soutěžně
pořadatelské premiéry dvou nových subjektů.
V sobotu 4. dubna byla veřejnosti poprvé oficielně představena jezdecká hala v Němčicích, kde
sídlí stáj Straka a o týden později prodělalo svůj
pořadatelský křest středisko J. Schneidera ml.
ve Spáleném Poříčí.
V obou případech byli všichni zúčastnění nad
míru spokojeni, včetně majitelů a domácích příznivců. V Němčovicích totiž zvítězil v obou hlavních soutěžích (stupň. obtížnost do 120 a řada
překážek (162cm)) domácí Z. Krpela s klisnou
MORAVA a ve Spáleném Poříčí nedala v závěrečném -L- nikomu šanci papírová favoritka
SIRAH s Jar. Jindrou, která je od tohoto roku
doma právě ve stájích J. Schneidera.

Neúnavný J. Novosad
Nestor české jezdecké scény mjr. J. Novosad (86) stále ještě aktivně ovlivňuje jezdecké
dění severní Moravy. Nejen, že i nadále publikuje a v minulém roce vydal tři drobné brožůrky
Výcvik mladých koní, Výcvik koně a jezdce pro
military a Povely a cviky na jízdárně, ale zabývá
se i praktickými ukázkami jízdárenské metodiky.
Naposledy vedl ukázkové tři hodiny v sobotu
28. března v Novojičínském centru v Životicích.

Hledají se sponzoři
Ve čtvrtek 2. dubna se v Humpolci sešel
organizační výbor Zlaté podkovy. Na jeho jednání se členové usnesli na některých změnách
či organizačních novinkách letošního ročníku:
● prvé předkolo v Kupařovicích bude jediným
kolem bez soutěže spřežení a bude se konat
24.-26. dubna.
● ve všech dalších kolech bude soutěž spřežení vypsána, ale při nepřihlášení minimálního
počtu pěti spřežení má pořadatel právo soutěž
zrušit
● všem pravidelným účastníkům předkol
Zlaté podkovy byl rozeslán centrální rozpis pro
rok 1998. V případě že nějaký zájemce centrální
rozpis předkol soutěží ZP neobdržel, lze si jej
vyžádat na adr.: JK Humpolec ŠS, 396 01 Humpolec.
● od letošního roku bude nutné zaslat spolu
s přihláškou i zápisné pro všechny přihlášené
soutěže, jinak nebude přihláška přijata
● sponzory letošních soutěží jsou: Zlatá podkova - Zemské noviny, Soutěž nadějí - Hotel
Černý kůň Humpolec. Pro jednu z dalších soutěží probíhají sponzorská jednání s Českou
pojišťovnou a pro dvě další soutěže zatím sponzor není.

Sportovní
kalendáﬁ
17.-19.4.
18.4.
18.4.
18.4.
18.4.
18.4.
18.-19.4.

J. Jindra sice kraloval v domácím prostředí
Spáleného Poříčí, ale protože nebyl při
reprezentační prověrce v Mělníku, první
zahraniční výjezd bude bez SIRAH

19.4.
19.4.
24.-26.4.
25.4.
25.4.
25.4.
25.4.
25.-26.4.

Drobnosti

25.-26.4.

● Pro administrativní nedobytnost italských

pořadatelů se bohužel neuskuteční plánovaný
zájezd J. Skřivana na CSI-B Cervia.
● Dražbu koní uspořádal 3. dubna Zemský
hřebčinec Tlumačov. Celkově byli nabídnuti tři
chladnokrevní valaši, dva páry teplokrevných
kočárových koní a 25 jezdeckých koní (7 tříletých, 18 čtyřletých a starších). Prodáno bylo
pouze devět koní za průměrnou cenu 67 000,Kč. Z nich tři pocestují za oceán k příznivci tlumačovských p. P. Blahovi do USA.
● Po celé ČR se pořádají nejen cvičitelské
zkoušky, ale nyní i k zisku jezdecké licence
nutné Zkoušky základního výcviku. ZZV se
zatím konaly na pěti místech (Frenštát, Dubicko,
Trnová, JK Film Praha, Př. Kopanina) a celkově
79 uchazečům bylo vydáno 61 nových jezdeckých licencí. Cvičitelské zkoušky proběhly na
pěti místech (Poděbrady, Svinčice, Plzeň, Hradec Králové, Brno) a ČJF vydala 65 nových cvičitelských oprávnění, když dalších 40 frekventantů neuspělo.

Tel.: 0602/21 53 31.

1.5.
1.5.
1.5.
1.5.
1.5.
1.5.
1.5.
2.5.
2.5.
2.5.
2.5.
2.5.
2.5.
2.5.
2.-3.5.

3.5.
3.5.

I v letošním roce budeme v kalendáři
závodů uveřejňovat zkratky, které informují o soutěžích v rámci závodů pořádaných. Vedle již známých symbolů KMK
(kriterium mladých koní), PREM. (premiovaná soutěž), Ž (kvalifikace pro mistrovskou soutěž žen), se letos objeví i nové: j.
(kvalifikace pro mistrovskou soutěž juniorek) a D (kvalifikace pro všechny kategorie mistrovských soutěží v drezúře).

Svod pony

Koupím zachovalou
zemědělskou usedlost
v okolí Prahy nebo
východních Čechách
vhodnou pro vybudování
jezdeckého areálu.

26.4.

2.-3.5.
2.-3.5.

● Svaz majitelů a chovatelů pony a mlaých koní

pořádá dne 16.května v areálu v Horních Heřmanicích svod koní všech plemen okresu Jeseník. Inf. na adr.: M. Stružková, Račí Údolí 109.
790 70, Javorník, tel.: 0645/95 65 20.
● Severomoravská asociace pro chov pony
a malých koní pořádá 23. května Výstavu pony
a malých koní v zámeckém parku v Javorníku.
Vystavována budou plemena shetland pony,
jezdecký pony, welš pony (A,B,D), welš partbred, hucul a hafling. Začátek v 10.00 hod.

25.-26.4.
25.-26.4.

Mělník j.
ZM,Z,ZL,L,S,ST
Hořátev
ZM,Z
Úněšov j.
ZM,Z,ZL,L
Ústí nad Labem ZL, drez. Z,L
Kolesa
Z,ZL,L Cd
Brno-Líšeň
ZM,Z,ZL
Praha-Tr.ostrov D.
drez.FEI-el.test
Olšany
drez. Z,L,S
Uherčice
Z,ZL,L
Kupařovice C/Z-L
Heřmanův Městec CAN/1-4
Poříčí - Mrač Z,ZL,L
Nebanice drez. Z,L,S
Brniště ZM,Z,ZL,L
Přední Kopanina D
drez. L,S,ST,T
Stará Boleslav j.Ž
Z,ZL,L,PREM.S
Brno-Veveří
Z,ZL,L
Ostrava-Stará Bělá j.Ž
KMK Z,ZL,L,S
Milotice nad Bečvou
ZM,Z,ZL drez. Z
Přední Kopanina D
drez. L,S,ST,T
Stará Boleslav
Z,ZL
Heroutice j.
ZM,Z,ZL,L
Čejov
C/Z,L
Mariánské Lázně j.
ZM,Z,ZL,L,S
Liberec j.
Z,ZL,L
Žabčice
Z,ZL
Skřipel
ZM,Z,L
Vlašim
ZM,Z,ZL,L
Husinec j.
Z,ZL,L
Hostouň
Z,ZL,L
Bukovice
Z,ZL,L
Svinčice j.Ž
ZM,Z,ZL,L,S,ST
Boskovice j.
ZM,Z,ZL,L
Plzeň-Sl.VŠ j.Ž
Z,ZL,L,PREM.S drez.Z
Pardubice
ZM,KMK Z,ZL,L
Frenštát p.R. j.Ž
KMK Z,ZL,L,PREM.S
Slavkov j.Ž
ZM,Z,ZL,L,S
Loštice
ZM,Z,ZL,L

Opět do Brna
V hřebčíně Měník Humburky ovlivňuje sportovní
aktivity i pan M. S. Ostrawski, majitel koně SZALENIEC. Po soustředění s polským trenérem
Z. Ciesielskym, ke kterému odjela na dlouhodobou stáž P. Súrová, čekal humburského
J. Hatlu prvý mezinárodní start. Ve dnech
17.-19. dubna se měl zúčastnit v Racotu soutěží ve všestrannosti na úrovni našeho -ZL-. Jednalo se o prvou kvalifikaci otevřeného šampionátu pětiletých koní, na který by se chtěl kvalifikovat právě s SZALENIECEM.
Podle posledních zpráv však byla tato soutěž
zrušena, protože na hřebčín v Racotu byla uvalena veterinární uzávěra pro chřipkové onemocnění. Vážně ohrožena je i soutěž CCI**, které
se chtěli zúčastnit i naši jezdci. Nejvíce smutní
jsou však v Kolesách, protože uvnitř uzávěry se
ocitla i P. Súrová se svými čtyřmi koňmi.
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Koňařský čtvrtek na téma Chov českomoravského belgika se koná 30. dubna v 16.00 hod.
v posluchárně 0128 Zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

Blahopřejeme...

...rozhodčí Mileně Zikmundové, jejíž narozeniny připadají na 16. dubna.
...rozhodčímu Leopoldovi Mazánkovi, který
20. dubna oslaví 55. narozeniny.
...rozhodčímu Emilu Voltovi, jehož sedmdesátiny připadají na 25. dubna.
...veterinárnímu lékaři a chovateli Stanislavovi Grillovi k 50. narozeninám, které oslaví
27. dubna.
...předsedovi JO Slavia Kyjov Josefovi Šantovi, který 4. května slaví šedesátku.

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
VáÏn˘ kandidát na titul nejlep‰ího syna vedoucího
hﬁebce svûtového Ïebﬁíãku plemenn˘ch hﬁebcÛ
legendárního RAMIRA hﬁebec
nejlep‰í plemenn˘ hﬁebec v republice podle v˘konnosti potomstva ve svûtovém sportu, otec mezinárodních vítûzÛ:
RENOMEE BY ZYX - vítûz více neÏ 20 soutûÏí nejvy‰‰í obtíÏnosti v SRN, 9. místo v Ïebﬁíãku sportovních koní podle v˘‰e
v˘hry 1997
RODERICK - vítûz 6 tûÏk˘ch soutûÏí ve ·védsku 1996, 2. místo
v Evropském ‰ampionátu hﬁebcÛ v holandském Zwolle 1996
v konkurenci 250 hﬁebcÛ z celé Evropy
RENOMETTO - seriov˘ vítûz skoku mohutnosti, poslední vítûzství Dortmund 1998, drÏitel svûtového rekordu ve skoku do v˘‰ky
na snûhu Kössen 1997 - 227 cm
je k dispozici v‰em chovatelÛm formou inseminace ãerstv˘m
spermatem. Velmi dobrá kvalita spermatu, v roce 1997 80%
bﬁezích klisen.
Kontakt: Ing. Zdenûk Müller, CSc., 533 01 Pardubice - Mnûtice 126,
tel.: 040/66 70 615, fax: 040/66 70 861.

Volvo zůstalo doma
Drezúrní světový pohár 1997/98 již má svého
vítěze. Poněkud překvapivě se jím 6. dubna
v Göteborgu stala domácí jezdkyně Louise
Nathhorst s koněm LRF WALK ON TOP, která
v závěrečném Kür přesvědčivě porazila dvojici
favoritek holandskou Anky van Grunsven (GESTION BONFIRE) a Němku Isabell Werth (NOBILIS ANTONY FRH).
Do Švédska se z celkově šesti regionálních
lig kvalifikovalo patnáct jezdců. Svého zástupce
ve finále měla Centrální Evropa (G. Dallos AKTION, ve finále 10. místo), USA (D. McDonald - BEAURIVAGE - 12.), Kanada (T. Dvorak
- CLEARLY CANADIAN - 15.), Pacifická liga
(Australanka M. Hanna - MOSAIC II - 13.),
a Japonsko (M. Yagi - TAISO RAMON - 14.).
Osm míst patřilo jezdcům Západoevropské ligy,
které doplnily loňská vítězka A. van Grunsven
a domácí A. Pernilla.
Podle očekávání právě tito jezdci obsadili
všechny přední pozice, i když v netradičním
pořadí. Vedle úspěchu L. Nathhorst je překvapením i výkonnostní vzestup méně známého
německého drezúristy J. Wirthse (SOUVERAEN W), který skončil čtvrtý.

Před finálem v Helsinkách
O tom kdo bude startovat na letošním finále
světového poháru je téměř definitivně rozhodnuto. Zbývá ještě obsadit poslední místo západoevropské ligy, ještě tři účastníci mohou
postoupit z ligy východní části USA.

RENOMMEE

Kdo tedy nastoupí 15.-19. dubna v Helsinkách.
Centrální Evropu bude nakonec zastupovat
pouze G. Orschel za Bulharsko, když druhý
kvalifikovaný B.S. Jaworski (Pol) oznámil zranění koně
Kanadskou ligu, ze které postupují tři účastníci, reprezentuje I. Millar, S. Watt a E. Lamaze.
Jižní Ameriku, která je rozdělena na dvě
části, reprezentují dva zástupci. Z jižní části
Brazilec L.F. de Azevedo a ze severní Venezuelan P. Barrios.
Jihovýchodní asijskou ligu měl reprezentovat jeden zástupce a o toto místo se ucházela
v prvé řadě američanka J. Hicks, která se narodila a žila na Filipínách a s ní i A. Hapsoro
z Indonésie. Přes uskutečněných osm kol
v Malajsii, Indonésii a Thajsku, však nakonec
žádný z nich o účast ve finále neprojevil zájem.
Japonská liga má jednoho zástupce a tím je
M. Otsuji, stejně jako Jihoafrická liga, kterou
bude reprezentovat J. Clarke.
Z celkem 56 jezdců Austrálie pojede do Finska V. Roycroft.
Neobsazeno zůstalo místo Nového Zélandu
a finále se nechce zúčastnit ani žádný z jezdců
Mexické ligy.
Západní část USA se dvěma postupovými
místy bude zastupovat H. Hansen a R. Spooner.
Západoevropská liga disponuje tradičně
nejvíce postupovými místy a pro jezdce z této
části světa je vyhrazeno celkem 18 míst + možnost startu na divoké karty a extrapozice. Zatím
má účast ve finále jistou holandská šestice
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Kurzy
v inseminaci
klisen
ERC Pardubice - Mnětice, Ing. Zdeněk Müller,
CSc., pořádá kurzy v inseminaci klisen:
KURZ PRO CHOVATELE
KONÍ určený pro chovatele
klisen. Je odborným předpokladem pro inseminaci vlastních klisen čerstvým spermatem hřebců. Termín 23.
až 24. dubna 1998.
KURZ PRO INSEMINAČNÍ
TECHNIKY určený pro inseminační techniky koní. Je
odborným předpokladem pro
provozování živnosti inseminačního technika koní. Termín 21. až 24. května 1998.
Informace:
ERC Pardubice-Mnětice 126,
533 01 Pardubice,
tel.: 040 6670615,
fax: 040 6670861
(pí. Černíková).

E. van der Vleuten, P. Geerink, P. Raymakers,
B. Romp, J. Tops a J. Lansink. Stejný počet
jezdců pojede i z Německa: U. Kirchhoff, L. Nieberg, L. Beerbaum, R. Tebbel, F. Sloothaak
a Helena Weinberg. Po jednom zástupci mají
Švýcarsko: W. Meliger, Irsko: P. Charles, Velká
Británie: G. Bilington, Francie: J.M. Nicolas
a extrapozici si v západoevropských soutěžích
vybojoval i Brazilec R. Pessoa. Účast mimo
kvalifikaci má pochopitelně zajištěnu i loňský
vítěz Rakušan H. Simon.

Ze světa
● Vítězem CSA - Zurich se stal domácí W. Meli-

ger s CALVARO 005, který porazil J. Lansinka
(NISSAN CALVARO Z) a H. Simona E.T. FRH.
● 24. - 25. března proběhly v Římě kontrolní
dny Světových her, kdy zástupci FEI Bo Helander (gen. sekretář), V. de Sanctis (1. viceprezident FEI) a techničtí delegáti jednotlivých disciplin J. Doney (skoky), E. Lette (drezúra),
H. Thomas (všestrannost) a R. James (spřežení) provedli kontrolu míst určených pro konání
letošních světových mistrovství. Na stadionu
Flaminio, kde se budou pořádat skokové a drezúrní soutěže proběhla kontrola ke spokojenosti
všech a spokojenost vyjádřil i přítomný prezident klubu skokových jezdců F. Sloothaak.
Druhý den, kdy byla na pořadu kontrola stadionu v Pratoni del Vivaro, již tak úspěšný nebyl.
Celá oblast se totiž přes noc ocitla pod sněhovou pokrývkou, která dosáhla na Itálii neskutečných 35 cm a tudíž zde bude muset být kontrolní den zopakován.

Hřebčín Suchá - Rudolf Skřivan, Prokešova 912, Litomyšl
nabízí připuštění svými plemennými hřebci:
2440 DIETWARD - 23 (Dietward - 619 Quoniam II) – hřebec prověřený ve skoku stupně -T-, má již v českém
chovu zařazeny čtyři syny. Posledním zařazeným je Dietward 1-2, jeden z nejlepších skokových koní sezóny 1997.
90 PRZEDSWIT X-68 (Przedswit X - 846 ALARM) – navazuje na linii založenou kladrubským Przedswit III a je
zároveň příslušníkem vynikající kladrubské rodiny založené klisnou 16 Toborzo. V chovu má zařazeno 6 synů.
Nejúspěšnějšími potomky známých z našich kobišť jsou Przedswit XI-64, Petarda a Przedswit Makebo.
ROYAL ROMANTIK (Romantiker - Inka 44 po Rigoletto) – importovaný holštýnský hřebec pochází ze skokové
linie Ramzes. Vyniká výraznou skokovou potencí, kterou potvrdil v mnoha soutěžích nejvyššího stupně.
MEANDER (Waidwerk - Mekka po Masis) – anglický plnokrevník s vynikajícím exteriérem, který přenáší i na své
polokrevné potomstvo. Pochází z jedné z nejlepších napajedelských skokových rodin Spring Morning, do které
patří např. v dostizích úspěšní Mor, Mocná a Mohyla či parkúrově známých Myfling a Matea.

Připouštěcí poplatek všech hřebců činí 1 900,- Kč. Možnost ustájení klisen.

Kontakt: R. Skřivan, tel.: 0464/3302, 2550, 2178.

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

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

Plzeň

● Prodám podkovy, pantoflice. Tel.: 02/58 105 33.
● Prodám 8l. klisnu do chovu s měsíčním hřebečkem. O: Libanon-54, m: Sahara po Val Hrušovanský,

KV 182cm, hřebeček po Čukar A1/1, cena dohodou, levně. Tel.: 0649/21 60 84 od 8.00 - 15.00 hod.
● Jezdecký klub na okraji Prahy 6 hledá ke svým koním schopného ošetřovatele nebo ošetřovatelku.

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

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

Výsledky

Inzerce

●

PROSTĚJOV
Potřeby pro jezdecký sport
Výroba-Velkoobchod

Řidičský průkaz stupně B a C je vítán. Služební místnost k dispozici. Nástup od 1. 5. 98 nebo dle dohody. Tel.: 02/322 505 po 20.00 hodině.
Pronajmu jezd. halu 16x35, s boxy, stavební úpravy v rozsahu 200 000,- pokryjí nájem na dva roky.
Výběh 2ha k dispozici, příjemné místo na kopci pod lesem ve Všenorech u Prahy. Tel.: 02/99 11 985.
Prodáme seno, slámu, oves. Cena dohodou, včetně dopravy. Tel.: 0602/23 73 54, 0602/21 54 84.
Prodám vozík pro dva koně - NOVÝ -, cena: 80 000,- Kč, Tel.: 0602 82 49 16, 0658 645 535.
Prodám 2l. klisničku menšího vzrůstu, O: Feuersturm A1/1, m: po Quoniam II-118. Cena dohodou.
Tel.: 0451/24 837.
Jezdecký klub v blízkosti centra Prahy přijme ošetřovatele koní (23 koní), schopného provádět běžnou
údržbu, ošetřování travnatých ploch ap., s řidičským průkazem pro traktor. Nabídky včetně základních
údajů a uvedení místa a doby praxe zašlete (pouze písemně) na adresu redakce.
Přijmeme vedoucího ošetřovatele(ku) pro novou hříbárnu od 1. 7. 1998. Bydlení zajištěno, plat
10 - 12 000,- Kč. Požadujeme vyučení v oboru chovu koní, samostatnost a profesionální přístup. Nabídky se základními údaji a praxí zašlete (pouze písemně) na adresu redakce.
Připravovaný areál v blízkosti Prahy přijme správce areálu a dva pracovité, spolehlivé ošetřovatele.
Pouze vyučené v oboru s jezdeckými schopnostmi, řidičský průkaz, včetně traktoru, vítán. Na obsazení
uvedených míst proběhne výběrové řízení. U správce předpokládáme ekonomické a organizační i jazykové předpoklady. Nabídky zašlete, včetně základních údajů s dobou a místem praxe, písemně na adresu redakce.
Koupíme autobus upravený na přepravu koní - jen dobrý stav: TJ Tatran, Masarykova 97, Ústí nad
Labem, tel.: 0602 44 25 44.
Prodám luční seno lisované - tvrdé, vhodné pro koně, velké kulaté bylíky, okres Tábor. Cena
130,- Kč/q + 5% DPH. Tel.: 0361/93 856.
Hledám zkušeného ošetřovatele do drezúrní stáje v SRN. Inf. tel.: 0602/49 01 34.
Prodám 7l. klisnu, import ze SRN, hodná, zdravá, skok. schopnosti, výb. původ. Tel.: 02/88 61 69 po
21.00 hod.

Němčovice 4.4. -ZL- (32) 1. Mayer VALI (Poncar), 2. Pěchouček - FERISON, 3.
Lauchter - JAIPUR (oba Tachov), stupň.
obt. 120 (31) 1. Krpela - MORAVA (Straka),
2. Zelinková - KASTANĚTA (Mělník), 3.
Nágr - PADIEN (Mar. Lázně), řada př.
(162cm) 1. Krpela - MORAVA (Straka), 2.
ex equo Nágr - PRIMAVERA (Mar. Lázně),
Černý - LIBAR (VŠ Plzeň), Šíma - MEDEA
(Cheb).
Spálené Poříčí 11.4. dvouf. sk. 100/110
(20) 1. Černok - MATA HARI (Děpoltovice),
2. Motygin - AKROBAT (Pradar), 3. Szappanos - HONZA (Atrium KV), -ZL- styl dvojice
(20) 1. Nágr - CAROL (mar. Lázně), 2. Jindra - MARKON (Spálené Poříčí), 3. Poláková
- KASKAD (Polák), -L- (24) 1. Jindra SIRAH (Spálené Poříčí), 2. Poláková MATEA, 3. poláková - KASKÁD (Polák).
Mělník 11.-13. 4. dvouf. sk. 110/120
(38) 1. Opatrný - PANTA RHEI (Opatrný), 2.
Moudrý - ANATOL (Moudrý), 3. Pauzr VÁŽKA (Pauzr), dvouf.sk. 120/130 (43) 1.
Moudrý - ESPRIT (Moudrý), 2. Skřivan SLIN HRG (Manon), 3. Šoupal - SPOTLIGHT (Pardubice), dvouf.sk. 130/140
(13) 1. Skřivan - NARACONDO PROFISTAV, 2. Skřivan - LABE JEFF LB TECH, 3.
Skřivan - GARGANO WEPOL (Manon), -L(48) 1. Opatrný - SAFÍR, 2. Drahota - JAZA
(oba Hořovice), 3. Vodseďálková - AMONA
(Horky), -S- (37) 1. Skřivan - SLIN HRG
(Manon), 2. Opatrný - SAFÍR (Hořovice), 3.
Skřivan - SÁGA CAC LEASING (Manon), ST- (14) 1. Opatrný - MAVERICK (Hořovice), 2. matějka - GRAND POHONA (Chomutov), 3. Doležal - CRAZY BOY (Bost), 4.
Navrátil - LE CORDIAL S (Bříza Chlaponice), 5. Zelinková - BEIBUT (Mělník), -L- (29)
1. Opatrný - SAFÍR (Hořovice), 2. Navrátil ARGENTINUS-GRANUS (Chlaponice), 3.
Opatrný - PANTA RHEI (Hořovice), -S- (23)
1. Opatrný - SAFÍR, 2. Drahota - JAZA (oba
Hořovice), 3. Navrátil - LE CORDIAL
S (Chlaponice), -ST- (14) 1. Pecháček FINN KOREA (Bruntál), 2. Opatrný - MAVERICK (Hořovice), 3. Skřivan - NARACONDO PROFISTAV (Manon), 4. Pecháček STING (Respin), 5. Opatrný - LA MANCHE
(Hořovice).
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