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Ebbs na obzoru
V úvodu našeho referátu z prvých zápřahových soutěží sezóny 1998 se musíme pořadatelům i divákům omluvit, že jsme ve svých
zprávách chybně uváděli místo konání v Heřmanově Městci. Pořadatelé vybrali pro konání
závodů zámeckou oboru ve Slatiňanech, ale
přes to se ve sportovním kalendáři objevil
Heřmanův Městec. My jsme tuto informaci
přejali a tak možná někteří z vás byli po příjezdu do Heřmanova Městce nepříjemně
zaskočeni. Doufejme, že nakonec informace
pronikly ke všem a že jste všichni dorazili na
správné místo.
Ten kdo přijel 25. dubna do slatiňanské
obory rozhodně nelitoval. Krásné prostředí

P. Vozáb netradičně v jednospřeží s hřebcem
GENERALE PAMELA XLVIII
-čiš-

a letní počasí pomohly spřežením ke skutečně
krásnému zahájení sezony.
Ranní drezúry sice nebyly divácky příliš
navštíveny, ale odpoledne již bylo ve Slatiňanech plno. Na pořadu byla kombinovaná soutěž jednospřeží a čtyřspřeží, které doplnil
ještě honební parkúr čtyřspřeží.
K prvé soutěži světově mistrovského roku
jednospřeží (Ebbs - Rakousko 25. - 28. 6.) se
sjelo 11 spřežení. Hned po drezúře se ujal
vedení náš pravděpodobně nejzkušenější
vozataj P. Vozáb z NH, který získal 48 bodů.
O dva body horší byl J. Pavel (St. Kostelec),
který rozpřáhl své starokladrubské dvojspřeží
a na startovní listině figuroval dvakrát. Třetí
místo zůstalo opět v NH a opět zásluhou
P. Vozába. Svoji převahu však P. Vozáb
odpoledním parkúrem nepotvrdil a nakonec
se z celkového vítězství, po jedné chybě,
radoval J. Pavel. P. Vozáb udělal s vedoucím
spřežením chyby hned tři a propadl se tak na
třetí místo, když druhé uhájil se svým druhým
koněm. Čtvrté místo patřilo opět J. Pavlovi
a tak tato dvojice jezdců a jejich starokladrubáci v soutěži excelovali. Jediný bezchybný
parkúr předvedl J. Škodný, který však nastupoval z desáté pozice, po horším výkonu
v drezúře. I když zaznamenal nejvýraznější
postup, skončil celkově až pátý.
Čtyřek dorazilo do Slatiňan pět. Vedle tří
domácích (Zoul, Škodný, Vozáb) se postavila
i při loňské mistrovské premiéře stříbrná
K. Kastnerová a po delší pauze i, poněkud
překvapivě, T. Barták. Zda se za touto aktivitou skrývá touha po římské nominaci ukáže
další průběh sezóny.
Pětice se po ranních výkonech seřadila
v pořadí: Vozáb (49), Škodný (53), Kastnerová
(60), Barták (64) a Zoul (69). Odpolední parkůr
potvrdil současnou převahu P. Vozába, když
v poměrně náročném parkůru F. Slavíka dokázal nasbírat pouze 5 bodů a přesvědčivě zvítězil. Druhý nejlepší T. Barták sice nechyboval,
ale za opatrnou jízdu obdržel 19,5 bodu za
čas, ale i tak to stačilo na celkově druhé místo.
O konečné třetí místo se ex equo podělila dvojice Kastnerová, Škodný, když prvá měla
v parkůru 29 bodů a druhý dokonce 36.
Převaha P. Vozába byla potvrzena i závěrečným honebním parkúrem, ve kterém získal
opět vítězství, navíc po bezchybném výkonu.
Druhý skončil po riskantní jízdě přes dvě
chyby J. Škodný a třetí příčka patří K. Kastnerové, která předvedla také bezchybnou,
ovšem velmi opatrnou jízdu.
Sezóna pro naše spřežení je tedy zahájena
a nezbývá než se těšit, že v jejím průběhu
a na jejím konci nebude naše vlajka chybět
ani ve společnosti nejlepších států světa.
Hlavně ale, že se v této společnosti naše
spřežení neztratí.

Dnes již oba slavní, Rodrigo a Nelson Pessoa

Pohár do Brazílie
Již po druhé za sebou se nejlepší skokoví
jezdci světa sjeli do Skandinávie, když pořadatelstvím jubilejního dvacátého ročníku skokového finále Světového poháru byly, po loňském Götteborgu, pověřeny finské Helsinky.
V závěrečném účtu kvalifikovaných jezdců
získalo právo objevit se na startovní listině
prvé helsinské kvalifikace celkově 42 jezdců
z 15 zemí. Favority byli pochopitelně jezdci
západní Evropy a USA.
Skutečným barometrem kvality je 16 západoevropských kvalifikací. V nejsilnější lize zvítězil s 84 body L. Beerbaum, před L. Niebergem a P. Charlesem. Z Velké Británie překvapivě postoupili pouze G. Billington a M. Whitaker. Organizační výbor však využil svých práv
a divokou kartu udělil i Johnovi Whitakerovi,
který se v dosavadní historii kvalifikoval do
všech devatenácti finále a tak dostal zvláštní
příležitost nechybět ani po dvacáté. Z naší
poslední zprávy v minulém čísle je možné
vyčíst většinu zúčastněných a proto již nebudeme jejich jména opakovat. Nejvíce zástupců mělo USA (10), dále Holanďané (6) a po
nich Němci (5).
Přes skutečnost, že John Whitaker postoupil
do letošního finále vlastně „pouze“ za zásluhy
patřila jemu a neuvěřitelně vitálnímu GRANNUSCHOVI (Grannush), kterému je letos
19 let!, obě první kola. Od prvých okamžiků se
těsně za ním držel R. Pessoa s BALOUBET
DU ROUET (Galoubet) a L. Nieberg s ESPRITEM (Eiger). Ne úplně ve své kůži byl E.T.
H. Simona, který chyboval již v prvém kole, ale
díky rychlosti se ještě udržel na čtvrtém místě.
Po chybách ve druhém kole se však již propadl
do středu výsledkové listiny.
Třetí kvalifikační kolo bylo holandské, když
zvítězil J. Lansink s CALVARO Z, před
P. Raymakersem s CLASSIC TOUCH. Třetí
pozice patřila R. Tebbelovi s RADIÁTOREM,
který tak po druhém místě ve druhé kvalifikaci
(Pokračování na str. 2)
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Militaristé zahájili

Pohár do Brazílie

Kladná hodnocení a pozitivní komentáře se
píší vždy velmi dobře. V České republice jsou
místa, kam se jezdí pro taková hodnocení již
téměř tradičně. Mezi ně patří určitě Kolesa u
Kladrub nad Labem. Místo s bohatou koňsky
sportovní historií, místo ležící v tradičním centru českého chovu koní, místo, které se díky
společnosti V. Sůry VASURY dostává stále
výše v pořadatelské hierarchii.
Předpokládám, že řada z čtenářů v minulosti Kolesa navštívila. V každém případě
pokud jste zde nebyli v posledních třech
letech nevíte dosud o proměně, kterou tato
stáj i přilehlá sportoviště prošla. Není předmětem našeho referátu tyto změny popisovat.
My vám jenom můžeme návštěvu v Kolesách
doporučit. A dopředu víme, že budete spokojeni.
Prvé závody letošní sezóny se zde konaly
18. dubna pod názvem Jarní Kolesa. Byly i
prvou příležitostí prověření výkonnosti našich
militaristů, ale soutěžního prostředí využila i
naše nejlepší dvojspřeží.

Další krok do Saumuru
Podle plánu se zde totiž k dalšímu kolu
společné přípravy sešla osmička našich nejlepších jezdců dvojspřeží, které doplnil i
P. Vozáb z NH se dvěma jednospřežími.
Nechybělo mnoho a vedle J. Kocmana se
opět na trenérský post postavil C. Konieczny,
který se, přes pokračující rehabilitaci, již
zamýšlel do Koles vypravit. Nakonec ale přeci
jen musel zůstat doma a tak byl radou jezdcům nápomocen „pouze“ J. Kocman.
Práce dvojspřeží probíhala denně ve dvou
fázích a pochopitelně se pilovala především
drezúra. K pátečnímu odpoledni se do Koles
sjela i pětice našich rozhodčích (David, Jonáš,
Hrdlička, Petřík, Regner), která jezdce při treninku úlohy č.6 ohodnotila. Sobotních závodů
pak někteří jezdci využili a v rámci polední
přestávky absolvovali veřejný trenink, při kterém překonali trať s pěti překážkami.
Členové komise spřežení tak mají opět trochu jasněji v nominačním hodnocení pro
výjezd do Saumuru. Její verdikt zatím nebudeme předbíhat, protože nyní čeká naše reprezentanty poslední kamínek do této přednominační mozaiky a tou budou prvé vozatajské
soutěže v rámci předkola ZP v Čejově (8.-10.
5.). Hned po tomto závodě se sejde komise
spřežení a na základě všech jarních poznatků
stanoví trojici našich zástupců do Francie.

Racot není ohrožen
Soustředěnou přípravu před závody měli v
plánu i naši militaristé. Protože ale v Kolesách
bylo plno svolal F. Slavík všechny zájemce do
hřebčína Měník - Humburky.
Středeční příjezdový den měl bohužel
smutnou předehru, kdy se v průběhu transportu na soustředění těžce zranila velmi
nadějná klisna ESTHER P. Rydvala a musela
být v nemocnici v Pardubicích utracena.
Ke společné práci se tak sešli J. Kornalík,
J. Hatla, S. Vrtek, K. Diringer, M. Theimer,
N. Knopová, L. Otoupal a A. Krobotová.
Úvodní den byl věnován lehčí drezúrní práci,
ve čtvrtek pak byl na programu trenink na
závodišti v Kolesách a pátek opět patřil drezúře. Práce tak vyvrcholila sobotními závody,
které měly na programu dvě zkrácené soutěže všestrannosti (-Z- a -L-).
K prvé nastoupilo celkem 22 dvojic a po
dopolední drezúře se dvojnásobného vedení
ujal J. Hatla se SZALENIECEM a IVORY
COUNTEM (Měník). Ten se k soutěži narychlo dohlásil po uzavření polského Racotu, kde
měl v tomto termínu s oběma koňmi startovat.
Domů do Koles právě z Racotu, i když bez
koní, dorazila i P. Sůrová a tak nám mohla
odpovědět na otázku, zda bude Racot v termínu CCI** otevřen. Naše informace o veterinární uzávěře tak byly upřesněny. Racot sám
není přímo v centru chřipkové nákazy, ale
ocitl se v uzavřené oblasti. Nemoc je naštěstí
na ústupu a tak již během prvého květnového
týdne bude uzávěra zrušena. CCI není ohro-

Manželé Diringerovi mohou, již několika vítězstvími letos ověnčeného TIME OUTA, jenom
hýčkat
ženo a v pořádku proběhla i plánovaná
aukce, kterou jsme i v našem zpravodaji
oznamovali. Dobrá zpráva i pro naše jezdce.
K samotné přípravě koní P. Súrové jsme se
dozvěděli, že vrcholu celého pobytu CCI**
Racot bude předcházet ještě jeden start naší
jezdkyně 8. - 9. května v soutěžích všestrannosti na úrovni dílčího -L- a -S- ve Varšavě.
Pro CCI** Racot je připravován VALIBUK a
NORTON SLIPER, SUCHONA a ORZSAG
pak stihnou CCI* Hořovice.
Ale zpátky do Koles. V drezúrní části druhé
soutěže byl z celkově 16 dvojic nejlepší
K. Diringer s drezúrním specialistou TIME
OUTEM (JK Žabčice). Tento irský bělouš
dokázal být již drezúrně úspěšný s D. Šimečkovou, dnes již Diringerovou, nejen jako dvojnásobný vítěz drezúrních Olšan 13. dubna
(-JU 97- a -YU 97-), ale i při drezúrních závodech na Přední Kopanině (viz Dvakrát na
Kopanině), a v Kolesách tak jen pokračoval v
úspěšně započaté sezóně.
V odpoledním krosu pak vidělo zaplněné
závodiště velmi slušné výkony a v obou případech si vedoucí závodníci bezchybnými jízdami již nenechali vítězství ujít. Za J. Hatlou se v
-Z- umístil na třetím místě A. Krobotová s
LOGIKOU a za K. Diringerem patřila další
místa T. Jarolímovi (SILVER) ze Staré Boleslavi a I. Mackové (DIEGO) ze Slatiňan.
V případě těžší soutěže snad jen drobný
postřeh. Pro několik dvojic začal v Kolesách
příprava na velmi náročnou sezónu. Ta má
své mezinárodní zahájení při racotské dvouhvězdičkové soutěži již 22.-24. května. Přesto
nikdo z jezdců z treninkových důvodů nezvolil
např. na překážce č.7 tu nejtěžší variantu překonání. Zda jsou si všichni svými koňmi tak
jisti, či zda bude forma teprve pozvolna dorůstat uvidíme. V Kolesách jsme mohli být spokojeni. Doufejme, že tomu tak bude i po skutečném reprezentačním zahájení při CCI** v Polsku. Pro ně byla soutěž v Kolesách ale opravdu jen treninkem. Reprezentační trenér
F. Slavík zatím počítá se startem pochopitelně
P. Sůrové (VALIBUK, NORTON SLIPER) a
dále J. Cipry (TRISTAN), J. Kornalíka
(FUME), M. Theimera (MAJALES) a K. Diringera (TIME OUT).

Komunikujte s námi E-mailem
Redakce zpravodaje Jezdec oznamuje
všem čtenářům, že komunikační možnosti redakce byly rozšířeny o E-mailovou adresu: jezdec@mbox.vol.cz
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(Dokončení ze str. 1)
definitivně
odčinil
neúspěch z prvého
kola a po třech soutěžích se usadil celkově
na páté pozici.
Bohužel zklamáni
museli být fanoušci
J. Whitakera, který
neudržel svůj dvojnásobný primát a ve třetím kole skončil v poli
poražených. Přesto
ještě nebyly jeho šance zcela ztraceny, protože díky ziskům z prvých kol si stále ještě držel
vynikající třetí místo. Do vedení se dostal
L. Nieberg a na druhé pozici R. Pessoa.
V pětici nejlepších ještě figuroval na čtvrtém
místě L. Beerbaum s P.S. PRIAMOSEM.
Bohužel zklamáni byli i příznivci F. Sloothaaka, který ve všech třech kolech skončil ve
druhé desítce a bylo jasné, že do boje o vítězství tentokrát nezasáhne.
Do závěrečného finále postoupilo 26 dvojic,
včetně východoevropského zástupce G. Orschela s HILDON EXCELLENT, který vlastní
bulharský pas a skončil nakonec na 19. místě.
Jezdci startovali tradičně v obráceném pořadí
a tak závěrečná desítka jezdců hrála nejen na
své nervy, ale i na nervy diváků.
Ve vynikajícícm světle se představila trojice
Američanů R. Spooner (COSINO H),
L. Howard (S’BLIEFT) a M. Engle-Goldstein
(HIDDEN CREEK’S ALVARETO), která
absolvovala závěrečné kolo bez chyby
a obsadila 4 - 6 pozici. Konečné osmé místo
zbylo po chybě na H. Simona. A ještě o jednu
příčku níže se umístil J. Whitaker.
O skutečné drama se pak postarala závěrečná dvojice, mezi kterou hra o dvacátý titul
držitele Světového poháru vyvrcholila. R. Tebbel ani L. Beerbaum se totiž chybě nevyhnuli
a jejich odstup se, od v té chvíli vedoucí dvojice Pessoa a Nieberg, ještě zvětšil. Pessoa
absolvoval s nulou a zaútočil tak na pozici
L. Nieberga. Ten tak nastoupil do závěrečné
jízdy pod značným tlakem. Chyba, které se
nakonec nevyhnul, tak přinesla radost z vítězství teprve 25 letému Rodrigo Pessoovi.
Dnes již slavný syn neméně slavného otce
a legendy skokového sportu Nelsona Pessoy
sice reprezentuje Brazílii, ale do finále postoupil po výsledcích v Západoevropské lize z tzv.
extra pozice. Ta je přiznána jezdcům trvale
žijícím v Evropě. K týmové zlaté z PanAmerických her a bronzové medaili z Atlanty tak Brazílie jeho zásluhou získala další světovou trofej. Popularita i sportovní prestiž tohoto, podle
referátů extrémě inteligentního jezdce, který
hovoří šesti jazyky, jistě nesmírně vzrostla.
A spolu s ní i, jakkoliv evropská, prestiž brazilského jezdectví.

Přeplněná Ostrava
Skutečnou zkoušku ohněm zažili pořadatelé v Baníku Ostrava. Tam se totiž na skutečné
zahájení skokové jezdecké sezony regionu,
kterým jsou tradiční Jarní závody o víkendu
25.-26. dubna, sjeli jezdci a koně z 37 oddílů.
To že se vše zdárně podařilo a všech 450
startů !!!(včetně KMK) bylo uskutečněno v plánovaných časech je zásluhou nejen celého
organizačního týmu, ale i jezdců, kteří skutečně precizně respektovali časový harmonogram. Ke spokojenosti všech přispělo i velmi
dobře fungující výpočetní středisko pod vedením H. Šalamonové, které dodávalo perfektně
zpracované výsledky do pěti minut po skončení soutěže. Jen pro dokreslení celkově jich
bylo 29!
V hlavní soutěži -S- zvítězil mezi 26 dvojicemi opavský jezdec, a J. Zwinger s TUDOREM JAKUBAU, který se rozeskakoval s dalšími čtyřmi jezdci. I druhé místo patřilo opavským, když jej obsadila V. Hrušková s
FLÍČKEM, před V. Holým (QUENTIN) z Albertovce.
-jge-

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Prezident
v Hong Kongu
Česká jezdecká federace se zúčastnila
Generálního zasedání FEI, které se konalo ve
dnech 28. dubna až 1. května v Hong Kongu.
Naší federaci zde zastupoval prezident ČJF Jiří
Kuška a A.M. Kolářová. Čerstvé informace z
centra FEI proto budeme mít z prvé ruky.
Naší účasti na generálním zasedání předcházela schůzka středoevropských členů skupiny I. FEI, která proběhla 3. dubna v Praze na
Strahově v hotelu Coubertin. Pod vedením
předsedy I. skupiny a pravděpodobného
budoucího 1. viceprezidenta FEI F. Serpieriho z
Řecka, přijali pozvání do Prahy zástupci
Maďarska, Rakouska, Chorvatska a Slovenska.
Účelem schůzky bylo vzájemné předjednání
společného postupu středoevropských zemí při
projednávání některých změn pravidel. Diskutován byl např. návrh na umožnění treninku na
kolbišti před mezinárodními závody, nový
systém PN, kdy se 2 kola mají zúčastnit pouze
tříčlenná družstva a další. Doufejme, že se tak
rodí jistá středoevropská struktura, která by
mohla zajistit v rámci našeho regionu lepší podmínky pro prosazení východoevropských jezdců. Naznačuje tomu i skutečnost, že bylo
dohodnuto, že k příštímu setkání bude přizváno
i Polsko přesto, že není členem I. skupiny
národního rozdělení v rámci FEI.

Ludvík Jandourek zvítězil v memoriálu svého
děda s QEEN TRANQUILLITAS, ale dařilo se
mu i v sedle ROCK AND ROLLA (na snímku).
Ve Staré Boleslavi představila svůj reklamní
parkúr firma Dublet s.r.o., z Liberce, která
putování po 15. kolbištích ČR zahajuje letos
svůj vstup na trh s překážkovým materiálem

Dědeček
by měl radost
Ve Staré Boleslavi patřilo letošní jaro ve
dnech 25.-26. dubna Memoriálu Ludvíka Jandourka. Ten se zde pořádal k uctění památky
zakladatele jezdeckého oddílu a otce i děda
současných Ludvíků Jandourků již po 25.
Jako obvykle byly soutěže i zde přeplněny a
tak se muselo podle nových pravidel dělit na
skupiny.
Zatímco soutěž Memoriálu se skládá ze
dvou soutěží -L- po oba dny byly vyvrcholením závodů dvě -S-. Prvé -S- patřilo
J. Pecháčkovi s FINN KOREOU, který vybojoval vítězství mezi 41 startujícícmi a po rozeskakování mezi 12 jezdci. V neděli se v -Sradoval R. Housa s FESTOU F.S. (SECO
Praha), který musel bojovat s dalšími šesti
bezchybnými.
Spokojeni byli i domácí, když v soutěžích
Memoriálu byl dvakrát velmi dobrý L. Jandourek (1x zvítězil) a v celkovém součtu získal
poprvé i putovní cenu Memoriálu svého jezdeckého předka.

Práce pod vedením p. E.W. Moou se zúčastnila i M. Škardová

FEI pohár v předstihu
FEI drezúrní předehru či spíše je možné říci
dohru absolvovali naši drezúrní jezdci v Praze
na Trojském ostrově ve dnech 17.-19. dubna.
V těchto dnech se zde uskutečnilo soustředění
drezúrních jezdců pod vedením dvojice mezinárodních rozhodčích E. W. Moow a P.E. Jaqueroda, kteří hodnotili naše jezdce v rámci drezúrního FEI poháru loni v říjnu.
Protože tato akce byla všemi zúčastněnými
velmi dobře hodnocena oslovila ČJF a drezúrní
komise tyto dva rozhodčí a požádala je o pokračování započaté spolupráce. Z tohoto jednání
vzešlo třídenní jarní soustředění, ke kterému
mohlo být pozváno celkem 16 dvojic.
Drezúrní komise pozvala k účasti 25 jezdců,
ze kterých se k práci pod vedením zahraničních
odborníků přihlásilo 17 jezdců. V průběhu dní se
další čtyři jezdci z různých důvodů omluvili a tak
drezúrní práci začalo v Praze celkem 13 dvojic.
Páteční úvod byl věnován teorii a odpoledne
tréninkům v tříčlenných skupinách. Po tomto dni
se z další účasti omluvili jezdci JS v Tursku (onemocnění koně, jiné povinnosti) a tak v individuálních trenincích pokračovalo pouhých 11 jezdců
(Škardová, Vobořilová, Leiterová, Ronisová,
Pelikánová, Zajíčková, Charvátová, Buben,
Malá, Schützová a Henriksenová) a pět míst
zůstalo nezaplněných, což je rozhodně škoda.
Obou následujícím dním nechyběly vedle
praktických rad i teoretické analýzy s použitím
videa. Třídenní práci přihlížela i téměř desítka
rozhodčích a několik našich jezdců, kteří dorazili
alespoň bez koní.
Oba rozhodčí potvrdili svá podzimní vystoupení a precizní prací a přístupem k jezdcům splnili očekávání, která v ně byla vkládána. Celá
akce byla na závěr hodnocena jako velmi přínosná pro drezúrní jezdectví.

Nebanice ano či ne
Po tři dny pochopitelně asistoval i manažer
drezúrní komise Z. Beneš, kterému jsme však
položili otázku poněkud z jiné oblasti drezúrní
problematiky.
Drezúrní vody posledních dní rozčeřily
některé informace o CDI Nebanice. Zatímco
vedení ČJF je kritizováno za přílišnou podporu CSIO, Vy se dostáváte na opačný pól
a sklízíte kritiku za naopak velmi malou podporu mezinárodních závodů CDI v Nebanicích. CDI Nebanice dokonce nebyly zařazeny ani mezi závody s premiovanou soutěží,
ani mezi závody kde mohou jezdci získat
body pro Pohár časopisu Jezdectví. Můžete
se k tomu vyjádřit?
„Víte pane redaktore, takto položená otázka
bude pravděpodobně v jezdecké veřejnosti znít
populárně, ale ve skutečnosti je značně zavádějící, protože problematika těchto dvou vrcholných závodů ve skákání a v drezúře je složitá
a poněkud různorodá.
K otázce CSIO Praha se již vyjádřil prezident
federace. Problematika závodů v Nebanicích je
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poněkud jiná. Já sám za svoji osobu mohu zodpovědně prohlásit, že od vzniku těchto závodů
jsem je nejenom podporoval, ale tento svůj
názor i potvrzoval účastí našeho klubu i svými
vlastními starty, které v podstatě v posledním
roce přerušily mé zdravotní problémy. Jako
manažer drezúrní komise jsem se musel kriticky
k různým nedostatkům těchto závodů vyjádřit,
ale také jsem se osobně zúčastnil pokusu
o jejich nápravu tak, aby závody důstojně reprezentovaly úroveň, kterou ve svém názvu nesou.
Současně jsme jako drezúrní komise vyzvali
všechny drezúrní jezdce k účasti. Pravdou je,
že nevhodný termín v závěru dubna byl v letošním roce pořadateli změněn na počátek září.
K otázce přidělení premiované soutěže mohu
jenom konstatovat, že drezúrní komise tyto
závody do návrhu zařadila, ale o přidělení již
nerozhoduje. Pořadatel rozhodně v letošním
roce po našich kritických připomínkách řadu věcí
vylepšil. Přesto stále přetrvává v podvědomí
drezúrní veřejnosti jeho dvojí přístup k účastníkům a to jeden k zahraničním a druhý k našim
českým. A protože účast na těchto závodech je
velmi nákladná můžeme ji našim jezdcům pouze
doporučit, ale nikoliv nařídit. A promiňte mi, ale
je řada závodů kde má pořadatel problémy jak
všechny zájemce uspokojit a jiný pořadatel zase
obtížně závodníky shání. A to si myslím je
zásadní problém Nebanic a nikoliv nedostatečná
podpora drezúrní komise nebo výkonného výboru ČJF. Kdykoliv se pořadatel s nějakým konkrétním problémem na nás obrátil, nikdy nebyl
nikým odbyt nebo odmítnut. A našim drezúrním
jezdcům touto cestou připomínám, že se jedná
o oficiální drezúrní závody, jediné které se
v České republice konají, a jejich účast je v podstatě jedinou možností konfrontace naší úrovně
ze zahraničím a proto ji mohu jenom doporučit.“
Potud manažer drezúrní komise Z. Beneš.
Jak je to s přidělením premiované soutěže jsme
se tedy obrátili na zástupce MZČR Jana Pellara.
„Za ministerstvo zemědělství musím prohlásit, že skutečnost že výše prostředků k přiznání
prémií je limitována je všem všeobecně známa.
V minulých letech nedostala drezúrní komise
nikdy prostředky pro více než devět soutěží
a dalo se předpokládat, že prostředky budou
pro letošní rok ještě redukovány. Přesto ve
svém návrhu seřadila drezúrní komise soutěže
k udílení prémií podle svých preferencí tak, že
CDI Nebanice obsadily poslední jedenácté
místo. My jsme se těmito preferencemi řídili,
a protože letos jsou peníze pouze na udělení
sedmi prémií, vybrali jsme prvých sedm závodů.
V žádném případě jsme však do pořadí
v seznamu nezasahovali.“
Tolik J. Pellar. Za zpravodaj Jezdec můžeme
jen prohlásit, že my v Nebanicích určitě budeme.

Albertovské kriterium
Po zimním skokovém kritériu pořádá JK
Hřebčín v Albertovci i letos již třetí ročník
Albertovského kritéria letního. První kolo bylo
na programu 11. dubna.
Prvých soutěží na otevřeném kolbišti severní Moravy se zúčastnilo 21 oddílů a diváci
viděli 190 startů.
Domácím želízkem v ohni soutěže čtyřletých koní měl být i v zimě velmi úspěšný ARAMIS, ale den před závody jej pro svoji sportovní stáj zakoupil Konstantin Magalow
(SRN). Koupě byla provázena testem mladých albertovských hřebců olympioniky
R. Wassibauerem a B. Boorem. Jak si ARAMIS povede v SRN bude jistě nejen pro albertovské velmi zajímavé.
V hlavní soutěži (-S-) nastoupilo osm startujících. V základním kole absolvovali pouze dva
bez tr. bodů a vítězem se nakonec stal Milan
Vítek v sedle TOPIKA, před R. Olšákem
(GRAND) ze stáje V. Czabiho. Milan Vítek tak
nejen potvrdil kvality krve hřebce Topas a oslavil tak koupi TOPIKA, který se na severní
Moravu vrátil ze stájí L. Vondráčka, ale hlavně
tak výborně začal jezdeckou sezónu, ve které
oslaví neuvěřitelných šedesát let. Třetí za touto
dvojicí skončil S. Rusek s RAMON NICE
HORSE penalizovaný v základním kole pouze
za překročení času.
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ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY
kem 13 dvojic. Dobré výkony na příjemných
parkúrech potvrdily výkonnost našich nejlepších
z předcházejícího týdne a pět jezdců bojovalo
o vítězství v rozeskakování. I v něm si čisté
konto udržela trojice Opatrný (SAFÍR), Doležal
(KRIS) a Jindra (SIRAH), která se i v tomto
pořadí objevila při závěrečném dekorování.
Další místa patřila T. Navrátilovi (AKTIV) a
J. Skřivanovi (NARACONDO PROFISTAV).

První paravoltiž

V soutěži -L- byl v Mělníku nejlepší V. Švarc a
VALERIE

Repríza v Mělníku
Naše skoková špička se během několika
dní vypravila znovu do Mělníka, kde se týdem
po Mefrit Cupu soutěžilo opět po tři dni při 12.
ročníku Ceny dětí. K závodům se sjely podobné sestavy jak pořadatelské tak jezdecké a tak
se vlastně konala určitá soutěžní repríza.
Z celkově dvanácti soutěží byly dvě vyhrazeny výhradně dětem a jedna další pak dětem,
juniorům a mladým jezdcům. I když A. Opatrný
tentokrát jezdil pouze v neděli, byli jezdci
z Hořovic opět úspěšní právě v dětských soutěžích. První sice vyhrála V. Rosická s CHERY
a hořovické K. Bardonové (CIMBURA) zbylo
pouze druhé místo, ale ve druhé dětské soutěži patřilo hořovickým hned pět prvých míst.
Vrcholem závodů však byla pochopitelně
neděle se soutěžemi -S- a -ST-.
Oproti minulému týdnu byla konkurence
obohacena přítomností J. Jindry a SIRAH,
který postoupil spolu s dalšími devíti jezdci do
rozeskakování. V něm byl mezi čtyřmi bezchybnými nejrychlejší T. Navrátil s AKTIVEM,
před A. Opatrným (SAFÍR) a právě, dnes již
západočeskou, SIRAH.
Ke třetímu -ST- sezóny 1998 nastoupilo cel-

Česká hiporehabilitační
společnost Praha, sekce
paravoltiže v Hlučíně a TJ
Slovan Frenštát pod Radhoštěm byli ve frenštátské hale v
sobotu 18. dubna pořadateli
voltižních závodů.
Tyto závody, které byly i prvým kolem Voltižního poháru byly pořádány společně s
vůbec prvními paravoltižními závody v historii
ČR. Na startu se představili čtyři závodníci z
Dětského centra 90 v Olomouci a jeden z Tlumačova. Jedná se o skupinu mládeže, která
je fyzicky i mentálně postižená a předvádění
jejich cviků na hlučínském koni s lonžérem
J. Dudkem sklidilo obrovské ovace přítomných diváků. V kategorii mužů i žen zvítězili
olomoučtí J. Slavíček a R. Borýsková.

Dvakrát na Kopanině
V rozpětí čtrnácti dní se sjeli naši nejlepší
drezúristé do Prahy na Přední Kopaninu, kde
se 11. dubna konaly Velikonoční závody a ve
dnech 25.-26. dubna Cena Jorgy.
Vyvrcholením prvých závodů byl Sv.Jiří, ve
kterém prvá dvě místa obsadila domácí dvojice jezdkyň V. Kadlecová (VERONA) a K. Müllerová (AKIMA), před D. Diringerovou s TIME
OUTEM. Tato jezdkyně byla navíc nejlepší
v úloze JD 97 (TIME OUT) a i v -Z- s mladým
NOVAPOL. Skupina z JK Žabčice tudíž odjížděla velmi spokojena.
O čtrnáct dní později se soutěžilo i dvakrát
v -IM I- , ve kterých opět slavila vítězství
domácí V. Kadlecová s VERONOU. Nedělní
Sv. Jiří patřil H. Žižkové s POZOREM
a v sedle KAMIRA (Žižka Praha) se představila i ohlášená zástupkyně K. Chelbergové dánská jezdkyně A. Henriksen. Ta svoji premiéru
(-JU 93-) proměnila hned ve vítězství.
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Výsledky
Pﬁední Kopanina drez. -Z- (8) 1. Diringerová - NOVAPOL (ÎABâICE), 2. Svobodová - ARAM, 3. Mixtajová - MONTE, -JU 93- (21) 1. Fráterová - PICASSO, 2.
Majznerová - DON ROMERO (obû Tursko), 3. Hladíková - GENIE, -JD 97- (7) 1.
Diringerová - TIME OUT (Îabãice), 2. Kadlecová - KANT (Kopanina), 3. KruÏíková - CADÍR (Certa Brno), -SG- (5) 1. Kadlecová - VERONA, 2. Müllerová AKIMA (obû Pﬁ. Kopanina), 3. Diringerová - TIME OUT (Îabãice).
Albertovec 11.4. Letní kriterium dvouf.sk. 100/110 4letí (21) 1. Nevaﬁilová - IMPORT, 2. Bastl - AQUINO, 3. Bosák - ARAGON (v‰ichni Albertovec),
dvouf.sk. 110/120 5letí (13) 1. Hol˘ - IKAR, 2. Bosák - RINALDO (oba Albertovec), 3. V.Hru‰ková - CALETTA (Op.kat.), -L- 6letí (6) 1. Îivníãek - MERCURY LESI (Hradec n.M.), 2. Hru‰ka - FERAM RAMIR (Op.Kat.), 3. Masár REZNAK (Baník), dále dvouf.sk. 90/100 dûti (3) 1. Vrtek - DINÁR (Horní Heﬁmanice), jun. (12) 1. Kajpu‰ová - ZANDY (Hor.Bludovice), 2. Bastl - AQUINO
(Albert.), 3. Kajpu‰ová - PRETT (Hor.Bludovice) 4letí (23) 1. Vítek - TOPKA
(Vítek), 2. Nevaﬁilová - IMPORT, 3. Kulhánková - QUICK STAR (obû Albert.),
dvouf.sk. 100/110 jun. (20) 1. Bastl - AQUINO (Albert.), 2. Pûkníková DAJÁNA (Hor.Bludovice), 3. Urbansk˘ - HURIKÁN (Op.Kat.), 5letí (20) 1. Zwinger - RWANDA (Op.Kat.), 2. vala - FINN KUR¯R (Bruntál), 3. Îivníãek URÁNIE (Hradec n.M.), dvouf.sk. 110/120 (37) 1. Rusek - NEWPORT
NESTOR, 2. ·palková - SINDY MARTEX (oba Baník), 3. Vrtek - DINÁR (Hor.
Heﬁmanice), -L- (27) 1. Humplík - MANDY (Op.Kat.), 2. ·palková - SINDY
MARTEX (Baník), 3. Vítková - INTRIGA (Vítek), -S- (8) 1. Vítek - TOPIC
(Vítek), 2. Ol‰ák - GRAND (Czabi), 3. Rusek - RAMON NICE HORSE (Baník).
Drásov 11.4. post.obt. do 100 (28) 1. Bûlu‰ová - ·ERKA (Drásov), 2. Straka - SONDA (Popice), 3. Dobrovolná - JURÁ·EK (Drásov), -Z- 1.odd. (33) 1.
Cinerová - VOKARA (Drásov), 2. Kutková - OR (Pravlov), 3. Vachutka MATOU· (Dubicko), 2.odd. (36) 1. Tretera - NIKITA (Tretera), 2. Vachutka MONTY (Dubicko), 3. Pospí‰il - TRADICE (Boﬁitov), -ZL- (51) 1.Tretera - RONA
(Tretera), 2. Straka - TROPHY (Popice), 3. Tretera - NIKITA (Tretera).
Drásov 13.4. drezúra -Z- ml. konû 4-5.letí (7) 1. Diringerová - NOVAPOL (Îabãice), 2. Navrátilová - RAMIREZ (Louãany), 3. Mácová - NONEA
(Îabãice), -Z- dûti+jun. (6) 1. Strmisková - ZANY (Koketa Brno), 2. Pﬁichystal - SOUHRA (Îabãice), 3. Koneãná - KORTA (Louãany), -L- (14) 1.
Koneãná - FLEJTA (Louãany), 2. KruÏíková - PRINT (Certa Brno), 3. Vojáãková - ARWIN (Pegas Brno), -JU 93- (13) 1. Koneãná - FLEJTA (Louãany),
2. Theimer - MAJALES (Amir), 3. KruÏíková - PRINT (Certa Brno), -JU 97(4) 1. Diringerová - TIME OUT (Îabãice), 2. Leitnerová - ATAMAN, 3.
Schützová - ROMEO (obû Pegas), -YU 97- (6) 1. Diringerová - TIME OUT
(Îabãice), 2. Leitnerová - ATAMAN, 3. Schützová - ROMEO (obû Pegas).
Mûlník 17.-19.4. dvouf.sk. 100/110 (58) 1. ·ídlo - JUSTIN (Hoﬁovice), 2.
Nepila - GANDI (Prelata), 3. Trpi‰ovská - QUO VADIS (Heroutice), dvouf.sk.
100/110 (38) 1. Zelinková - GRAND ALUMEX (Mûlník), 2. Zboﬁil - MECKIE
(Janda), 3. Suková - VOLTAIRE (Dolní Chabry), -ZM- dûti (20) 1. Rosická CHERY (IROS), 2. Bardonová - CIMBURA (Hoﬁovice), 3. Posltová - MAJA
(Horky), dvouf.sk. 100/110 (30) 1. Techlovsk˘ - ROMÎE (Kojovice), 2. Bure‰ová SAM (Hoﬁovice), 3. Potluka - FANCY (âernuc), dvouf.sk. 100/110 (29) 1. Fiala CONTRY MAN (Mûlník), 2. Vondráãek - JOHN BARR (Odolena Voda), 3. Svobo-

dová - PREMIER (âimelice), dvouf.sk. 100/110 (42) 1. Zelinková - GRAND ALUMEX, 2. Zelinková - KASTANùTA (Mûlník), 3. Vondráãek - CHERRY (Odolena
Voda), dvouf.sk. 110/120 (37) 1. Vondráãek - NELSON (Odolena Voda), 2.
Louda - MILA (JLP), 3. Vondráãek - TEQUILA (Odolena Voda), -ZM- dûti (11) 1.
Bardonová - GILMORE, 2. Bardonová - CIMBURA, 3. Bardonová - ATOL (Hoﬁovice), dvouf.sk. 110/120 (33) 1. Hru‰ka - GRANDINA, 2. Navrátil - LACOR (oba
Chlaponice-Bﬁíza), 3. PÛlpán - ELUSIE (Chot˘‰any), -L- (33) 1. ·varc - VALERIE
(·varc), 2. Hatla - SAHIB KUBI·TA (Mûník), 3. Drahota - JAZA (Hoﬁovice), -S(20) 1. Navrátil - AKTIV (Chlaponice-Bﬁíza), 2. Opatrn˘ - SAFÍR (Hoﬁovice), 3.
Jindra - SIRAH (Spálené Poﬁíãí), -ST- (13) 1. Opatrn˘ - SAFÍR (Hoﬁovice), 2.
DoleÏal - KRIS (Bost), 3. Jindra - SIRAH (Spálené Poﬁíãí), 4. Navrátil - AKTIV
(Chlaponice-Bﬁíza), 5. Skﬁivan - NARACONDO PROFISTAV (Manon).
Fren‰tát p.R. 18.4. voltiÏ jednotl. A - muÏi (5) 1. Mikulka - KONTUR ROXANA (Tlumaãov), 2. BlaÏek - NICOL, 3. Svoboda - ARAT (Oba Fren‰tát), Ïeny
(15) 1. Kalábová - GISELA, 2. Kalábová - KONTUR ROXANA (Tlum.), 3. Vykrentová - ARAT (Fren‰tát), kat.B - muÏi+Ïeny (8) 1. Trulichová - IDA (Hluãín), 2.
Nûmcová - ASTOR, 3. Klouda - ASTOR (oba Drásov), volt.pohár kat.A muÏi
(4) 1. Mikulka - KONTUR ROXANA (Tlum.), Ïeny (4) 1. Koláﬁová - GISELA (Drásov), skupiny - A (2) 1. Fren‰tát, B (2) 1. Albertovec, C (3) 1. Tlumaãov.
Brno-Lí‰eÀ 18.4. -ZM- 4letí (20) 1. Tretera - ADRIA (Tretera), 2.
Vrzal - VAR (Ochoz), 3. DoleÏal - REDDY FREDIE (Smrãek), post.obt.
do 100+Ïolík odd. A (37) 1. Honã - ADRIA, 2. Hrabálek - ZON (Dosta
Brno), 3. DoleÏal - REDDY FREDIE (Smrãek), odd.B (39) 1. Josefiová MONETA (Suchá), 2. Kupsa - TRUL (Boﬁitov), 3. Hoxhová - CINIE
(Belcredi), dvouf.sk. 90/100 (53) 1. Vincenz - MARK¯ZA (Libchavy), 2.
Romsyová - KALIDON (Ochoz), 3. âada - HUMOR (Libchavy).
Kolesa 18. 4. zkrácené soutûÏe v‰estrannosti -Z- (22) 1. Hatla SZALENIEC, 2. Hatla - IVORY COUNT (Mûník), 3. Krobotová - LOGIKA (Kral. Lhota), -L- (16) 1. Diringer - TIME OUT (Îabãice), 2. T.
Jarolím - SILVER (St. Boleslav), 3. Macková - DIEGO (SlatiÀany), 4.
Cipra - TRISTAN (ZH Písek), 5. S. Vrtek - SKIEN (·umperk).
Ostrava 24.-25.4. -Z- styl dvojice jun. sk.A (8) 1. Vi‰inková - ULTIMA TULA
(Baník), sk.B (7) 1. Baborová - COWLEY (Beskyd), sen. konû 1.rokem sk.A (14) 1.
Rusek - MGT DIAS (MGT), sk.B 1. Ol‰ák - GRAF CZECH (Czabi), ost. sk.A (19)
1. Masár - KORNETKA (Baník), sk.B 1. Novák - VELVET (RoÏnov), sk. C (15) 1.
Vítková - CIVIK (Vítek), -ZL- styl dvojice jun. sk.A (9) 1. Gladi‰ová - KALKA (Gladi‰), sk.B (11) 1. ·opíková - CITY A (Hor.Mûsto), ost. sk.A (16) 1. Sadílková ORINOKO (WORS Ostrava), sk.B (17) 1. Novák - VELVET (RoÏnov), sk.C (17) 1.
Rusek - MGT GOLD RIVER (MGT), sk.D 1. Ivanãin - CASIN VÁZA (Casin), -L(31) 1. Humplík - MANDY (Opava Kat.), -L- (10) 1. Vi‰inka - AC VADAR (Baník), ZM- 4letí sk.A (17) 1. Holá - ANABEL LEE (Casin), sk.B (11) 1. Lamich - ZKASKA
(Op.Kat.), dûti (7) 1. Fiﬁtová - ARTEX (Horymír), -ZL- jun. (17) 1. ·opíková - LION
(Hor. Mûsto), konû 1.rokem (7) 1. ·palková - CITY A (Baník), sen. sk.A (15) 1.
Hru‰ka - RAMIR FERAM (Op.Kat.), sk.B (19) 1. ·palková - TRAMÍN MARTEX
(Baník), -L- (34) 1. Rusek - NEWPORT NESTOR (Baník), -L- (16) 1. Vi‰inka - AC
VADAR (Baník), -S- (26) 1. Zwinger - TUDOR JAKUBAU, 2. Hru‰ková - FLÍâEK
(oba Opava), 3. Hol˘ - QUENTIN (Albert.), KMK -Z- 4letí (17) 1. GRAF CZECH -

-4-

Sportovní
kalendáﬁ
8.-10.5. Mečeříž j.Ž
ZM,Z,ZL,L,S
8.-10.5. Čejov
ZPZN
8.-10.5. Stará Role D
Z,ZL,L,S drez. Z,L,S,PREM.ST,T
8.-10.5. Brno-Veveří j.Ž
Z,ZL,L,S,PREM.ST
9.5.
Kutná Hora j.
ZM,Z,ZL,L
9.5.
Tachov
KMK Z,ZL,L
9.5.
Lanškroun
Z,ZL,L
9.5.
Moravany D
drez. Z,L,S,ST
9.5.
Třešť
ZM,Z,ZL
9.5.
Henčlov
Z,ZL,L
9.-10.5. Praha-Gabrielka j.Ž
Z,ZL,L,PREM.S Cd/Z
9.-10.5. Heroutice j.Ž
ZM,Z,ZL,L,S
9.-10.5. Nový Jičín
KMK Z,ZL,L
10.5.
Černožice
ZM,Z,ZL,L
16.5.
Osnice
Z,ZL,L,S
16.5.
Liberec j.
KMK Z,ZL,L,S
16.5.
Chrudim Ž
ZL,L,PREM.S
16.5.
Hořice v Podkr.
drez. Z,L
16.5.
Olšany j.
ZM,Z,ZL,L,S
16.5.
Frýdek-Místek j.
ZM,Z,ZL,L
16.-17.5. Louňovice
ZM,Z,ZL,L
16.-17.5. Bělá pod Bezdězem j.Ž
ZM,Z,ZL,L,PREM.S
16.-17.5. Plzeň-Bory
drez. Z,L,S,PREM.ST,T
16.-17.5. Karlovy Vary Ž L,S,PREM.ST
16.-17.5. Brno-Veveří j.
Z,ZL,L
16.-17.5. Hradec nad Moravicí
Z,ZL,L
17.5.
Kamenice nad Lipou ZM,Z,ZL
17.5.
Hořice
ZM,Z
17.5.
Popice Ž
Z,ZL,L,PREM.S
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).

Blahopřejeme...
...východočeskému chovateli Jiřímu Ciprovi, otci našeho reprezentanta ve všestrannosti, který 24. dubna oslavil 75. narozeniny.

Vzpomínáme...

Dne 9. dubna zemřel ve věku 67 let bývalý
ředitel Státního závodiště Praha Stanislav
Waksmundský.
Dne 13. dubna zemřela ve věku nedožitých
78 let dlouholetá členka TJ Plzeň - Bory a
čtyřnásobná mistryně republiky v parkurovém
skákání paní Jarmila Sekyrová.
Ol‰ák (Czabi), 2. MGT DIAS - Rusek (MGT), 3. AUTONOM - Pûkníková (Hor.Bludovice), -ZL- 5letí (24) 1. JUDE - Vítková (Vítek), 2. LERY - ·opíková (Hor.
Mûsto), 3.BARIERA - Hol˘ (Albert.), -L- 6letí (9) 1. PORTER - Eim (Tlum.), 2. NIAGARA - Patoãková (Lan‰kroun), JINVA - Ho‰ák (N.Jiãín), kom. J. Jindra.
Pﬁední Kopanina 25.-26.4. drez. -SG- (4) 1. Kadlecová - VERONA
(Pﬁ.Kop.), -JJ 97- (5) 1. KruÏíková - CADÍR (Certa Brno), -IM I- (4) 1. Kadlecová - VERONA (Pﬁ.kop.), -SG- (6) 1. ÎiÏková - POZOR (ÎiÏka), -JJ 93(19) 1. Henriksen - KAMIR (ÎiÏka), -YU 97- 1. ÎiÏková - POZOR (ÎiÏka), IM I- (4) 1. Kadlecová - VERONA (Pﬁ.Kop.).
Stará Boleslav 25.-26.4. Memoriál L. Jandourka dvouf.sk. 110/120 (57) 1.
DoleÏal - RED BULL (Bost), 2. Matûjka - JUMBO (Chomutov), 3. Jandourek MAUT (St. Boleslav), -L- 1.sk. (40) 1. Matûjka - JUMBO (Chomutov), 2. Papou‰ek
- GAL (Srnín), 3. Voksa - LYNCH (Tarpan), 2.sk. (39) 1. Jandourek - BONNETTE
(St.Boleslav), 2. DoleÏal - ROMINA (Bost), 3. HadÏia - NASSIR (Tarpan), -S- (41)
1. Pecháãek - FINN KOREA (Bruntál), 2. HadÏia - NASSIR (tarpan), 3. Jeníková PABLO (Pablo), st.obt.120+Ïolík (40) 1. Jandourek - BONNETTE (St.Boleslav),
2. LuÏa - IMRICH (JK PlzeÀ), 3. Voksa - GRETA GARSON (Tarpan), -L- 1.sk.
(38) 1. LuÏa - HARLEY (JK PlzeÀ), 2. DoleÏal R. - PATERNA H (Smrãek), 3. Jandourek - QEEN TRANQUILLITAS (St.Bol.), 2.sk. (32) 1. Suttr - LOPEZ-11, 2. Ptáãek - JURY (oba Písek), 3. Housa - LOTYNKA (Seco), -L+L- Memoriál L. Jandourka 1. Jandourek - QEEN TRANQUILITTAS (St. Bol.), 2. ProkÛpková - VINAJ
(Kolín), 3. Suttr - LOPEZ-11 (Písek), -S- (46) 1. Housa - FESTA F.S. (Seco), 2.
Suttr - LOPEZ-11 (Písek), 3. Lasabová - FORS-GEDOS (VaÀha).

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

Sportovní a obchodní stáj

Vondráček - Starosta
n a b í z í
ustájení koní v areálu na okraji Prahy - Tuchoměřicích
● výcvik koní a jezdců dle dohody
● prodej sportovních koní
● hala 28x18 m k dispozici
●

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

Národní
hřebčín
v Kladrubech
nad Labem
p r o d á v rámci průběžného snižování teplokrevného stáda několik sportovně nadějných
5l. koní.

Tel.: 0457/633 832
0457/632 197
Fax: 0457/632 374

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

·PANùLSKÁ
VYSOKÁ
JEZDECKÁ
·KOLA
VE VÍDNI
Jedineãná pﬁíleÏitost
shlédnout ranní
dvouhodinov˘ trénink
jezdcÛ a koní
Jednodenní zájezd - trénink,
okruh po Vídni
27. kvûtna 1998
Cena: 880,- Kã
100 ATS vstupné
Informace a pﬁihlá‰ky
do 15. kvûtna 1998:
CK Antiqua Praga s.r.o.
(ãlen ACK)
Tel./Fax: 02/53 68 32, 53 54 43

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

Koupím zachovalou zemědělskou usedlost v okolí Prahy nebo východních Čechách vhodnou pro
vybudování jezdeckého areálu. Tel.: 0602/21 53 31.
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