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Velká cena Brna
Velká cena Brna a tradiční areál TJ
Moravan, sevřený dnes již téměř uprostřed
města, si v minulých letech nenápadně získávaly přestiž a uznání. Výborná účast
z minulých let určitě vyvrcholila letošním
ročníkem, kdy ve dnech 7.-9. května přijeli
do Moravanu snad úplně všichni. Pro
reprezentanty to byla zároveň poslední
prověrka před odjezdem k prvnímu reprezentačnímu výjezdu do Rakouska.
Organizátoři (TJ Moravan Brno a Jezdecká škola Smékal) připravili rozpis závodů, který vedle soutěží pro mladé koně
nabídl i dvě soutěže -S- a Velkou cenu
firmy Kentaur -ST-.
Průběh většiny soutěží kontrolovali naši
reprezentanti z nichž nejúspěšnější byl
J. Skřivan, který z devíti závodů stanul čtyřikrát na příčce nejvyšší (3x GARGANO
WEPOL a 1x LABE JEFF LB TECH).
V sobotu vyvrcholil program soutěží -S-,
kde z celkového počtu 43 startujících předvedlo 17 dvojic bezchybný výkon.
I v následném rozeskakováním se to nulami jen hemžilo a vítězství si nakonec odnesla stáj Bost zásluhou dvojice P. Doležal

a KRIS KENTAUR. J. Skřivan se SÁGOU
CAC LEASING se tentokrát musel spokojit
s druhým místem a třetí byl J. Pecháček
s FINN KOREA (Spolfinn Bruntál).
Neděle pak znamenala další dvě vítězství pro J. Skřivana. Nejprve dokázal být
nejrychlejší v rozeskakování soutěže -Smezi 16 koňmi před J. Pecháčkem (FINN
KOREA) a T. Navrátilem (LE CORDIAL S),
a poté zvítězil i ve skokovém pokeru.
Již podle průběhu těchto soutěží se
mohlo zdát, že stavitelka parkúrů A. Tůmová nasadila, vzhledem ke špičkové konkurenci, poněkud nižší laťku. Ani závěrečné ST- nepůsobilo obtížným dojmem, i když
mělo téměř všechny skoky na odpovídající
výšce, ovšem bez šířek. Technicky však byl
parkúr velmi zdařilý a diváci si mohli vyhlédnout zajímavá místa. Jedním z takových byl
oxer postavený v mírném pravém oblouku
za vodním příkopem. Tato kombinace skoků
technicky prověřila nejednoho jezdce.
Přesto i zde rychle přibývaly bezchybné
výkony a rozsáhlé rozeskakování slibovalo
v podstatě opakování soutěže. Z celkově
29 dvojic se do něho probojovalo dvanáct
koní. Vedle těch tradičně
nejlepších, od nichž se
výkonnost očekává již
téměř povinně, si velmi
dobře
vedl
např.
V. Hadžia s NASSIREM
(Tarpan), J. Hatla
s PRÁTEREM (Měník),
či K. Vodseďálková
s KADET PRADAR
(Horky). Další velmi
pěkný výkon předvedla
Z. Zelinková s FLORIDOU III, startující za
Sparta s.r.o. P. Macha,
a jim uniklo rozeskakování o jedinou chybu na
posledním skoku.
Jakkoliv základní parkúr nečinil velké obtíže,
bezchybných rozeskakování již tolik nebylo.
První předvedl J. Jindra
s PRINC KONDÉ, který
zaznamenal
velký
výkonnostní
posun.
Téměř hned po něm
T. Navrátil s AKTIVEM,
který se díky lepšímu
času ujal vedení v soutěZ. Zelinková předvedla za stáj Chotýšany velmi dobře FLORIDU III ži. V tu chvíli ještě nikdo

Letošní ročník Velké ceny Brna firmy Kentaur získal T. Navrátil a AKTIV ze stáje
Sinus Bříza
netušil, že se již nikomu z následujících
devíti jezdců nula nepodaří a že AKTIVOVI
připadne přikrývka s nápisem Kentaur. V té
chvíli také nikdo netušil, že smutně skončí
závody pro letos tak úspěšnou stáj Bost.
P. Doležal měl, po 4tr. bodech v rozeskakování s ROMINOU, ještě jedno želízko
v ohni. Tím nebyl nikdo jiný než KRIS KENTAUR. Bohužel právě při jízdě této dvojice
se vrchovatě naplnilo přísloví o mistru tesaři a po nepovedeném nájezdu následoval
odskok z dálky s pádem do skoku. Z neodvratného karambolu vyšel bohužel KRIS
značně otřesen a kolbiště opustil kulhající.
Díky blízkosti veterinární kliniky pak zůstal
v Brně u MVDr. Z. Žerta na pozorování, ale
podle jeho pondělní diagnozy je KRIS
naštěstí pouze pohmožděn.
O třetím místě tak rozhodoval čas mezi
jezdci se 4 tr.body a mezi nimi byl nejrychlejší J. Skřivan s LABE JEFF LB TECH.
Další ročník Velké ceny Brna mají
v Moravanu za sebou a nebýt příhody
s KRISEM, rozjížděla by se většina účastníků v té nejlepší náladě. Bohužel i takové
momenty sport přináší, ale i tak si mohou
organizátoři připsat na své konto další
kladné body a o účast v příštím ročníku se
rozhodně nemusejí obávat.
C. Neumann

SPORT

REPORTÁŽE

Úspěšný BOST

30letí jubilanti

První květnový víkend se na otevřené
kolbiště přesunuly sportovní aktivity i ve
Svinčicích. Ve dnech 1.-2. 5. se zde konaly
nejen soutěže KMK, ale i další skokové
soutěže. V KMK se komisaři J. Šímovi po
dvakrát nejvíce líbil zástupce stáje Bost
P. Doležal s CANTO Z (-ZL-) a s COLUMBIÍ (-L-) a domácímu jezdci se dařilo i nadále. V sobotním -L- ho sice porazila L. Poláková s MATEOU (Sp.Poříčí), ale v nedělní
hlavní soutěži -S- patřila P. Doležalovi hned
první dvě místa. Mezi 16 dvojicemi zvítězil
po rozeskakování čtyř bezchybných
v základním kole s COLUMBIÍ (0,0) před
CALIMBOU (0,4). Třetí skončil V. Jakeš
s MARIO z Equi Louny (0,4) a čtvrtá pozice
patřila J. Pecháčkovi s FINN VALEM (0,8).

Třicet let patří jaro v Praze na Gabrielce
dílčí military, která zahájila sportovní kariéru již mnoha generací koní a jezdců. Stejně
tomu tak bylo i 8. a 9. května, kdy se na
startu třicátého ročníku sešlo 21 dvojic. Po
drezúře, terénní zkoušce a parkúru si
prvenství v jubilejním ročníku připsal na
své konto T. Jarolím s plnokrevným BEST
PLAN (St. Boleslav) před V. Ciprovou
s VERONIKOU (JŠ Cipra Pastviny) a
K. Gahlertovou s ČITOU (Dubeč Chýnice).
V rámcových skokových soutěžích byli nejspokojenější domácí, když soutěž -ZL- i -Lvyhrála Z. Kunstová s ČITOU.

Skokové Mariánky
Mariánské Lázně patřily ve dnech 1. a 2.
května skokovému sportu. Nejprve ovládl
pole první hlavní soutěže M. Matějka, který
s LIPKOU UNIREN a LINO J obsadil prvá
dvě místa ve dvoufázovém skákání
130/140cm. V pětici, v obou fázích bezchybných, byl s oběma koňmi rychlejší než
domácí O. Nágr (PADJENN) a P. Švec
(VYŠEHRAD F.S., F.S. BAVIERA) z Nové
Ameriky.
V klasickém -S- (20 startů) viděli diváci
tři bezchybné výkony, ale jen P. Dohnalovi
s FRÜHESCH-2 se podařilo bez chyby
absolvovat i rozeskakování. Další dvě
místa pak patřila J. Bubnovi (LANDY,
SAFÍR) ze stáje Opatrný.

Kateřinky nově
Jezdecký oddíl TJ Sokol Opava Kateřinky vystoupil 15. dubna z Tělovýchovné jednoty, která zajišťovala činnost čtyř oddílů.
Po zaregistrování stanov se konala 6. května ustavující schůze a vznikl Jezdecký klub
Opava Kateřinky. Po 45 letech předsedování Josefa Zwingera, který byl jmenován
čestným předsedou, byl do čela nově
vzniklého subjektu zvolen Vladimír Hruška.
Kontakt na JK se nemění.
-jge-

Cena Gabrielky

Smutně skončily závody v Brně pro dvojici
P. Doležal a KRIS KENTAUR

Doležal zůstal
doma
Pro potíže s transportem se rozhodli
zástupci stáje Bost zrušit plánovaný výjezd
do rakouského Villachu. Na závodech
v Treffen - Schneeweisshof (14.-16.5.) nás
tedy reprezentují T. Navrátil (AKTIV, LE
CORDIAL S), J. Skřivan (LABE JEFF LB
TECH, NARACONDO PROFISTAV),
M. Matějka (LINO J, EQUISERVIS
GRAND) a nově byl do nominace doplněn
i J. Jindra (SIRAH).

V Pardubicích ERC
Stáj ERC Mnětice vládla jezdeckým
závodům, které 24. dubna uspořádala na
pardubickém závodišti Stáj Hasák - Hrobice. R. Doležal v sedle mnětického LATINUSE (Langraf I) zvítězil v samostatných
soutěžích -L- a -S- a tím se stal i vítězem
dvoukolové Jarní ceny města Pardubic
(-L+S-) před L. Sojkou (GALIA) z Hippo
Topol a J. Hasákem (ARTIKL) ze stáje
Hasák Hrobice. R. Doležal a LATINUS se
tím stali i nejúspěšnější dvojicí závodů a
závěrem získali i Pohár Pardubických
novin.

Jarní cena Plzně
Stejně dlouhou tradici má i Jarní cena
Slavie VŠ Plzeň, v jejímž rámci se soutěží
i v Memoriálu F. Žáka, který stál u zrodu
těchto tradičních západočeských závodů.
Memoriál je kombinovanou soutěží drezúra
a skok stupně -Z- a v letošním ročníku zvítězil J. Rédl s bavorským hřebcem
PUSCHKIN, který působí na stanici v Bernarticích. Další zajímavostí Jarní ceny je
tradičně i sobotní večerní soutěž při umělém osvětlení mini-maxi. V sobotu 8. května viděli diváci vítězství J. Mayera s BARTEM (Poncar Kladno), který jako jediný
překonal výšku 170cm. Jiří Mayer byl
úspěšný i v neděli, kdy s KAMAZEM zvítězil ve dvoufázovém skákání 120/130cm.
Vrcholem nedělního programu pak byla
soutěž -S-, kde se v poli 25 dvojic sedm
jezdců rozeskakovalo o vítězství. Mezi
třemi bezchybnými byl nejrychlejší J. Luža
(SANDY) z JK Plzeň před S. Motyginem
(PRADAR) z Chlaponic a I. Švejdovou
(QUENS BOY) z Roline Cheb.

Za military do
Francie
Letošní sezóna začala pro naší jezdkyni
všestrannosti P. Sůrovou zajímavou třítýdenní stáží ve Francii. Nejprve pracovala s
koňmi význačného trenéra militaristů a
chovatele angloarabů F. Guittarda v Bouvardes u Chantilly a ve druhé části pobytu
mohla nahlédnout do sportovní kuchyně
francouzského reprezentanta ve všestrannosti F. de Romblay. Bohužel sešlo z jejího
plánovaného francouzského startu (zranění
koně), ale i tak se k první české soutěži
doma v Kolesách vrátila spokojená.
Zde skončily oba její starty poměrně
dobře (4. místo AMUSING v -Z- a 7. místo
SUCHONA v -L-), ale následkem soutěže
jsou pro P. Sůrovou přetrhané vazy v rameni a tím i delší nucená přestávka. Přejeme
naší jezdkyni rychlou rekonvalescenci.

Den koní
na Mělníce

Bezchybným výkonem ve Velké ceně Brna zaujal V. Hadžia (NASSIR) z Tarpan Odolena Voda
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Český svaz chovatelů koní Mělnicka
a Jezdecký klub Mělník srdečně zvou
všechny zájemce k účasti na oslavách
„Dne koní“, který letos připadá na 30. května. Vedle „Přehlídky koní chovatelů oblasti“
v kategoriích hříbata. mladí koně, chovní,
sportovní a pracovní koně, bude uspořádána i „Paprsková dálková jízda“, ve které
bude vyhodnocen jezdec a vozataj z nejvzdálenějšího místa, nejstarší a nejmladší
kůň, nejvyšší a nejmenší ap. Divácká soutěž rozhodne o nejkrásnějším zápřahu.
Další informace pro všechny zájemce na
tel.: 0602 234 448.

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Rozhodovala drezúra
Seriál Zlaté podkovy se po třiceti letech
stal nedílnou součástí jezdeckého dění
v České republice a pro soutěže všestrannosti v podstatě nosnou konstrukcí sezóny.
Poněkud jinak je tomu u soutěží spřežení,
které sice po dlouhé roky byly součástí seriálu Zlaté podkovy, ale jejichž specializace
se stále více kombinaci se všestranností
vymyká. I pro pořadatele je při stále se
zvětšujících počtech startujících v sedlových
disciplinách obtížné organizačně, ale i časově zvládnout obě discipliny a tak si možná
leckterý z organizátorů oddechne, když se
ukáže, že soutěž spřežení nemá dostatečný
počet zájemců. Pravděpodobně tomu tak
bylo i v letošním kole Zlaté podkovy v Čejově. Ke čtyřem soutěžím všestrannosti
(Zlatá, Stříbrná a Bronzová podkova a Soutěž nadějí) se do Čejova dostavilo 7.-9.
května celkově 99 dvojic a hlavně ve Stříbrné podkově (44 startujících) padl jistě další
rekord. Proto zrušená soutěž dvojspřeží
nebyla pro organizátory žádnou tragédií.
Kvůli rozsáhlým startovním polím se tak
drezúrní zkoušky jezdily na dvou obdélnících.

Osmnáct nadějí

Lucie Tumpachová s ATOMEM.

Nejlepší nakonec
Osmnáct dvojic se přihlásilo k předkolu
Zlaté podkovy. Po drezúře se vedení ujal
V. Bláha s GISOU (Miřetice), nejtěsnějším
rozdílem sledován K. Tumpachovou
s FONTÁNOU (Radonice).
Terénní zkouška ve všestrannosti -Lvšak již přeci jen není tak snadná a zde již
došlo po druhém dni ke značným změnám.
Vedení se ujal J. Krčmář, který si v terénu
připsal pouhé 2 tr.body před bezchybnou
trojicí resp. dvojicí. Z nul, které se ocitly na
kontech pouhých třech dvojic, si hned dvě
připsala R. Dvořáková s koňmi DIORA
a BEATRICE (Cavalier Rynárec), která se
tak zařadila na druhou a třetí pozici. Třetí
v crosu bezchybný byl S. Vrtek se SKIENEM (Šumperk), po druhém dni celkově
čtvrtý.
Parkúr nakonec vynesl R. Dvořákovou
s BEATRICÍ do čela soutěže, ale opět
o pořadí rozhodl nejbližší čas v crosu, protože hned trojice jezdců na čele soutěže
docílila shodného výsledku 111 bodů.
Druhé místo si odnesl S. Vrtek se SKIEKateřina Bardonová - ATOL (Hořovice).

Soutěž nadějí je určena mladým koním
a jedná se o dílčí všestrannost -Z-. Po drezúře si zde nejlépe vedla R. Dvořáková
s VADAMOU s Cavalier Rynárec s nevelkým náskokem na P. Veselovského (SCHIWAGO) z ČJK Karlovy Vary a J. Kornalíka
ml. (HUGO BOSS) z Noki Hostomice.
Radka Dvořáková překonala bez chyby
i terénní zkoušku a i když se zde umístila
druhá za L. Vrtkem (DIRÁNO) z Horních
Heřmanic celkové vedení si udržela. Po
bezchybném nedělním parkúru pak zvítězila systémem start cíl. Na druhé pozici
skončil stále se zlepšující L. Vrtek
s DIRÁNO před V. Bláhou CASSON
z Miřetic.

Ještě jednou
spřežení

Militaristické mládí
Bronzová podkova je určena militaristickému dorostu a v Čejově v ní soutěžilo 18
dvojic resp. 19, ale jeden z uchazečů
o start neprošel veterinární kontrolou.
V drezúrní zkoušce si nejlépe vedl
P. Vereš s PAMELOU z Horních Heřmanic.
I on zůstal ve vedení po bezchybném terénu. Spolu s ním si žádné tr. body na svá
konta nepřipsalo dalších osm jezdců a i to
napovídá o slušné úrovni našeho militaristického mládí. Nejvíce se o prvenství ucházela K. Bardonová (ATOL), která měla po
dvou disciplinách shodný výsledek
s vedoucím jezdcem a rozhodčím muselo
přijít na pomoc pomocné pravidlo (nejbližší
čas k předepsanému limitu v crosu).
Oba jezdci předvedli na závěr i bezchybný parkúr a tak výsledková listina obsahuje
sice jasné pořadí, ale P. Vereš na prvním
a K. Bardonová na druhém místě mají
shodný počet tr.bodů.

Přeplněná Stříbrná
Opravdový maraton čekal na rozhodčí
i diváky ve Stříbrné podkově. Celkově 44
dvojic se postavilo na start soutěže. V drezúře jasně nejlepší byla K. Tumpachová
s ARNIKOU (Valer Radonice) před téměř
shodnými D. Balcarovou (NAVIGACE)
Český jezdecký klub KV a T. Kavkou
(REBEL’S PRIDE) Fojtov. Pořadí zůstalo
nezměněno i po terénní zkoušce, kdy drtivá většina účastníků absolvovala trať bez
trestných bodů.
Závěrečný parkúr již nic nezměnil a
K. Tumpachová si konečné vítězství nenechala ujít a i pořadí na dalších třech místech zůstala nezměněna, když čtvrtá byla

O drezúrních soutěžích v Nebanicích jsme
referovali v minulém čísle. Vedle zkoušek
Caprilli zde probíhaly i klasické drezúry až
do úrovně -S-. V té se v nejlepším světle
představila dvojice J. Hocbecher - ČAR,
která skončila na druhém místě.
-hol-

V minulém čísle byl úvodní článek věnován spřežení a jejich soutěžím v Kolesách
a Heřmanově Městci. V článku o soutěži
dvojspřeží jsme v pasáži věnované maratonu udělali chybu a z našeho podání
vyznělo, že v maratonu byl nejlepší L. Jirgala. Ten sice v součtu obou prvních disciplin vedl, ale v maratonu byl velmi těsným rozdílem nejlepší Z. Jirásek (JK
Robousy) před J. Kohoutem (Denisa Bratronice) a L. Jirgalou (Hubička Telnice).
Horší chyba se vloudila do výsledkové
listiny soutěže -S- jednospřeží v Heřmanově Městci. Ta sice nepadá na naši hlavu,
ale po upozornění i tento výsledek uvádíme
na pravou míru. V soutěži -S- jednospřeží
25. dubna v Heřmanově Městci zvítězil
J. Koníř (Stáj Koníř) před Z. Jiráskem (JK
Robousy).

Májová cena
Již tradiční Májová cena města Frenštátu pod Radhoštěm a Kritérium mladých
koní probíhaly od 30.4. do 2.5. na kolbišti
Na Nivách. O tyto závody je pravidelně
velký zájem a i letos bylo uskutečněno 393
startů jezdců z celé Moravy a Slezska.
Téměř ideální počasí a dobrá organizace
se souhrou pořadatelů a jezdců pomohly
zvládnout rozsáhlá startovní pole.
V hlavní soutěži -S- Májové ceně, která
byla současně i Cenou fa Truck Trailers
s.r.o. se představilo 40 startujících. Podle
rozpisu soutěže bylo pro nejlepších 15 připraveno finále. Loňské prvenství se podařilo obhájit P. Eimovi, tentokrát s VALÁTEM-19 ze ZH v Tlumačově. Dvojice jako
jediná absolvovala základní kolo i finále bez
tr. bodů. VALÁT-19 se tak úspěšně, po loňském zranění nohy při VC Opavy, vrátil na
naše kolbiště. Druhý kateřinský P. Humplík
s JODIDEM OIL TEAM byl penalizován
3tr.b. Další tři jezdci měli ve finále shodně
4 tr.b. a tak mezi nimi rozhodoval čas. Třetí
skončil J. Kubrický a ALS AMIGO (Kubrický), čtvrtá L. Vítková s INTRIGOU (Steally
Vítková) a pátý D. Fialka s GOLDBERGEM
(Orfeus Horní Bludovice).
-jge-
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Vítězství v Májové ceně ve Frenštátě pod
Radhoštěm obhájil P. Eim, tentokrát
v sedle VALÁTA - 19
-jge-

ZAJÍMAVOSTI

Dvakrát
v Herouticích
Dva víkendy za sebou se soutěžilo
v Herouticích. V rámci Jarní ceny proběhly
1. května soutěže KMK, kde se komisaři
V. Hruškovi nejvíce líbila trojice 4l. SARIELA (Půlpán), 5l. SYDNEY 2000 (Palička)
a 6l. CORRADO-T (Hadžia). Dalšími soutěžemi pokračovaly závody 2. května a dvakrát zvítězila A. Plimlová.
A. Plimlová byla úspěšná i o týden
později, kdy zvítězila v soutěžích -Ls FRESKOU a VENDULOU a stala se
i přebornicí okresu Benešov dospělých.
V hlavní soutěži nedělního odpoledne -Spak byla mezi 17 dvojicemi nejlepší
M. Lasabová s ARIKOU ze stáje Vaňha.

A. Plimlovou v sedle FRESKY dekoruje
hlavní sponzor závodů v Herouticích
Tomáš Krůta

TERMÍNY

Nové Cesty
Z dílny autorky L. Gotthardové vyšel další
svazek původně adresáře, ale dnes i informátora o termínech, cenách, chovatelských
i jezdeckých aktivitách celého spektra koňařské společnosti Cesty ke koním 1999. Na
130 stranách naleznete řadu užitečných
informací. Autorka Cest ke koním je také
organizátorkou akce Den koní, který bude
letos 30. května a podle posledních údajů
proběhne na přibližně 80 místech v celé ČR.
Cesty ke koním dostanete v prodejnách
jezdeckých potřeb a nebo si je můžete
objednat na adr. L. Gotthardová, Bezdědice
53, 267 24 Hostomice, tel.: 0603 269 705.

Ze světa
● FEI podepsala s televizní společností

European Broadcasting Union čtyřletou
smlouvu na televizní práva. Smlouva již počítá
s přenosy evropského šampionátu v drezúře
1999, obsahuje pochopitelně přenosy jezdeckých disciplin z OH v Sydney a končí Světovými jezdeckými hrami ve španělském Jerez
de la Frontera.
● Při finále světového poháru v Göteborgu
se sešla Pracovní skupina světového poháru,
ve které zasedají vedle generálního sekretáře
FEI Bo Helandera i šéf skokové komise FEI
O. Petersen, ředitel SP M. Ammann, jezdce
reprezentuje Ludger Beerbaum a jako hosté
se jednání účastnili 1. viceprezident FEI Freddy Serpiery a F. Chapot.
Na jednání pracovní skupiny byly diskutovány některé zajímavé návrhy do budoucích
let jako např.: stanovení max. času po který
může soutěž trvat a v závislosti na tomto času
i zjednodušení televizních přenosů a jejich
programové plánování. V této souvislosti bylo
např. rozhodnuto, že do finálové soutěže při
kvalifikacích Světového poháru postoupí vždy
maximálně 18 jezdců (+dvě místa vyhražená
domácícm jezdcům). Finále tak nebude trvat
déle než hodinu, aby tím byl splněn požadavek pro živé přenosy na Eurosportu.
Příští finále Světového poháru, jehož kalendář byl na jednání skupiny schválen
(1999/2000) se bude konat v Las Vegas
a i proto bylo rozhodnuto, že v nadcházejícím
ročníku nebude uspořádáno Pre-finále (určené jezdcům z méně výkonnostních lig).
● Generálního zasedání FEI, které se
konalo 17.-18. dubna v Doze (Qatar) se
zúčastnilo 80 členů FEI (56 přímo a 24 se
nechalo zastupovat). Na zasedání byli přijati
i noví členové. Za plnoprávné členy byly přijaty národní federace Palestiny a Georgie
a dále sedm zemí: Americká Samoa, Grenada, Haiti, Malta, Nicaragua a Swaziland. Tím
se počet řádných členů FEI zvýšil na 125.

Sportovní
kalendáﬁ
15.5.
15.5.
15.5.
15.5.
15.5.
15.-16.5.

Liberec
ZM,KMK Z,ZL,S
Chrudim
ZL,L,S
Kamenice
ZM,Z,ZL,L
Jeseník
Z,ZL,L
Jeníkov
endurance
Páterov
ZM,Z,ZL,L,S,PREM.ST
15.-16.5. Hořovice
ZM,Z,ZL,L,S,ST
15.-16.5. Osnice ZM,Z,ZL,L drez. Z,L,S
15.-16.5. Louňovice
ZM,Z,ZL,L
15.-16.5. Plzeň-Bory
drez. Z,L,S,ST
15.-16.5. Karlovy Vary
ZM,Z,ZL,L,S,PREM.ST,PREM.T
15.-16.5. Hořice v.P.
drez. Z,L
15.-16.5. Hradec n.M.
KMK Z,ZL,L,S
16.5.
Jindřichův Hradec
Z,ZL,L
16.5.
Popice
Z,ZL,L,PREM.S
16.5.
Olšany
ZM,Z,ZL,L
21.-23.5. Ruda
Z,ZL,L AS/2
21.-23.5. Kolesa
PREM. CCI*
21.-23.5. Nový Jičín
Z,ZL,L
21.-23.5. Ostrava - Bělá L,S,PREM.ST
22.5.
Praha
drez Z,L
22.5.
Praděd
endurance
22.5.
Čistá u Litoměřic
Cd/Z
22.5.
Štěpánov-Liboš
drez Z,L,S
22.5.
Cholunná-Žirovnice
CD/Z
22.-23.5. Praha drez. L,S,PREM.ST,T
22.-23.5. Stará Boleslav
ZL,L,S,PREM.ST
22.-23.5. Kaničky
Z,ZL,L
22.-23.5. Ústí n.L. Z,ZL,L,PREM.S,ST
22.-23.5. Brno-Žebětín
ZM,Z,ZL,L
23.5.
Kolín
Z,ZL,L
23.5.
Hořice v Podkr.
ZM,Z,ZL
23.5.
Havlíčkův Brod
ZM,Z,ZL,L
28.-30.5. Brno-Líšeň
Z,ZL,L,PREM.S,ST
28.-30.5. Ostrava-St.Bělá
KMK Z,ZL,L,PREM.S
29.5.
Hrubý Jeseník
ZM,Z,ZL,L,S
29.5.
Rakovník
Z,ZL,L
29.5.
Tábor
Z,ZL,L
29.5.
Praha
voltiž
29.5.
Louny
Z,ZL,L
29.5.
Svoboda n.Ú.
KMK Z,ZL,L
29.5.
Brno-Medlánky
Z,ZL,L
29.5.
Dolní Moravice
ZM,Z,ZL
29.-30.5. Humpolec
KMK Z,ZL,L,S,PREM.ST
29.-30.5. Domažlice
ZL,L,PREM.S
29.-30.5. Jeníkov
AL/1/2/4
29.-30.5. Praha-Přední Kopanina
drez. L,S,PREM.ST,T,TT
30.5.
Hrubý Jeseník
Z,ZL,L
30.5.
Vysoká n.L.
drez. Z,L
30.5.
Chotýšany
KMK Z,ZL,L

Za Jiřím Davidem
Smutná zpráva se z Kladrub nad Labem rozšířila do celé ČR. Legenda našeho
jezdectví i chovatelství Jiří David zemřel.
Jiří David se narodil 24. září 1927 a po studiích spojil svůj celý život z hřebčínem
v Kladrubech nad Labem. Mimo svého čelného postavení mezi chovateli však patřil
po dlouhá léta i mezi výrazné postavy jezdeckého a dostihového sportu. Vedle pěti
účastí ve Velké pardubické (1x3. a 2x4.místo) byl po dvacet let v naší militaristické
elitě, což dokazují mistrovské tituly ve všestrannosti z roku 1954 a 1972. Naši zemi
však reprezentoval při zahraničních startech vedle všestrannosti i ve skocích.
Výrazně se Jiří David zapsal do historie českého jezdectví i jako odborník na spřežení. Jako mezinárodní rozhodčí byl vyhledáván i v zahraničí a stal se jednou
z našich mála skutečně mezinárodních osobností. V komisi spřežení ČJF pracoval až
do své smrti.
Těžká nemoc, která jej v posledních měsících života trápila, měla pravděpodobně
značný podíl na těžké autonehodě, při které utrpěl mnohačetná zranění. Po statečném, téměř dvouměsíčním boji, nás dne 10. května Jiří David navždy opustil.
Pohřeb se koná v pondělí 17. května ve 14.00 v kostele a na hřbitově v Kladrubech nad Labem.
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Zástupce firmy Böckmann

Jízdárna Žák

firma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všechny druhy vozíků možnost leasingu

Horní Bukovina
n a b í z í

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)
Vnitřní
a venkovní
boxy dle
evropských
parametrů

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 08 PlzeÀ
Tel./fax: 019/600 79

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

prázdninové tábory s výukou
jízdy na koni, výcvik je zaměřen na zdokonalení sedu, je
veden zkušeným trenérem
s licencí. Individuální výcvik
dle dohody. celodenní vyjíždky Máchovým krajem.

Tel.: 0329/786 002
po 20.00 hod.

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

Informace:

E Q U I S P O RT - D o k u l i l ov á

stáj Manon,
J. Skřivan, Litomyšl.
Tel.: 0464/3302,
0602/45 19 18
fax 0464/3220.

Velkoobchod s jezdeckými potřebami
Sokolí 23, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 0618-820 577 mobil. tel.: 0602-723325
-zásobuje prodejny a prodejce nejširším sortimentem veškerých potřeb pro
koně a jezdce v České republice
Katalog a ceníky prodejcům na požádání zašleme, u nových prodejců uvítáme
osobní nebo alespon telefonický kontakt

Sedla CTD – španělský Stübben opět na našem trhu
– kompletní řada za velmi výhodných cen
skoková sedla – hluboká, kontaktní, speciály, všestranná i drezúrní sedla

Prodám kvalitní balíkové
luční seno, vojtěšku, balíkovou slámu a kvalitní oves.
K dodání do 48 hodin.

Tel.: 0602 23 73 54.

Špičková jezdecká výstroj od švýcarské firmy STÜBEN - celoživotní záruka na kvalitu
Stübben nerez program - udidla, třmeny, ostruhy, vysoká kvalita z nerezavějící ušlechtilé oceli za výhodné ceny
Žádejte naše zboží u svých prodejců
Rádi zodpovíme veškeré Vaše telefonické i písemné dotazy
Maloobchodní prodej - Equisport-Studenec, Žižkova 505, 674 01 Třebíč - Tel.: 0618/840 427, fax: 0618/26 128

zbavuje stísněnosti a dodává
potřebné síly ke zvládnutí
odpovědné práce. Jezdecký
sport miloval a pěstoval téměř
denně. Rád konal dlouhé
vyjíždky v doprovodu významných politiků nebo hostů.
V Lánech bylo k dispozici 6
koní, z toho 2 byli v majetku
rodiny TGM. Jízdu na koni
začal pěstovat až po šedesátce a jeho jezdecký portrét
patří k nejtradičnějším zobrazení T. G. Masaryka. Jsem
přesvědčen, že nejlepším
monumentem TGM by byl jezdecký pomník.....
I když jsem se snažil pro
tuto myšlenku zaujmout i příslušné orgány jako Výbor pro
postavení pomníku TGM
nebo Masarykovo demokratické hnutí, nebyl jsem úspěšný....
Příslušná komise pravděpodobně z ekonomických důvodů vyhrabala v depozitáři
na Zbraslavi dílo V. Machovce. To však není Masyryk
našich vzpomínek. Jeho
postoj vyvolává smutek, jako
by byl na pohřbu, klobouk
v ruce, oděv pomačkaný,
hlava sehnutá....
Maketa smutné sochy se
vozila po Praze a všude byla
odmítnuta. I na Pražském
Hradě. Nyní je přestávka
a socha vandruje opřít se opět
o zbraslavskou zeď...

T.G. Masaryk na koni
Zatímco většina z nás se
zabývá starostmi běžného
dne, je příjemné dozvědět se
zprávu jaksi z druhé strany
každodenní rutiny. O nestoru
naší jezdecké společnosti
Karlu Haakovi jsme již psali
několikrát, naposledy při příležitosti jeho devadesátých
narozenin vloni v létě.

O jeho entusiasmu a nestárnoucím „koňařství“ svědčí
i soubor dopisů, které mi v průběhu dubna zaslal. Týká se
jeho účinkování v soutěži
o pomník T.G. Masaryka, který
vypsalo městské zastupitelství
hl. m. Prahy v květnu 1996.
K. Haak si jako soukromá
osoba zakoupil na radnici soutěžní podmínky
a začal vyvíjet
aktivitu,
jejíž
podstatu naznačil titulek tohoto
s l o u p k u .
Z korespondence K. Haaka
odpovědným
místům proto
vybírám:
„T.G. Masaryk
byl
JEZDEC.
Ušlechtilý,
d ů s t o j n ý
a moudrý člověk,
i ve vysokém
věku byl urostlým
mužem
vzpřímené
postavy, elegantního těla a jiskrného pohledu.
Sám říkával, že
jeho oblíbený
kůň HEKTOR jej
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Sportovní a obchodní stáj

Vondráček - Starosta
n a b í z í
ustájení koní v areálu na okraji Prahy v dosahu MHD
● duben – září zlevněné tarify
● výcvik koní a jezdců dle dohody
● prodej kvalitních sportovních
koní
● hala 28x18 m k dispozici
●

Tel.: 02/209 504 65 přes den
206 104 19 po 20.00 hodině.
Oproti jiným metropolím
máme v Praze jen tři jezdecké
sochy, které nám připomínají
naší historii: Sv. Václava,
Jana Žižku a Sv. Jiří na Pražském Hradě. Jezdecká socha
TGM by nám nejlépe připomínala památku zakladatele
našeho státu...“.
V závěru korespondence
vyjadřuje K. Haak naději, že
snad iniciativa ze strany ČJF
by mohla jeho úsilí o vznik
monumentu podpořit.
Vážený p. Haaku, nevím,
nevím, zda se najde někde na
dně našich každodenních starostí chvilička pro takovou
práci. Obávám se že jste jediný, kdo v uplynulých třech
letech na tomto „hipologickém“ tématu pracoval. Třeba
jste ale právě nyní v někom
malou jiskřičku zájmu zažehl.
V každém případě si Vašeho
úsilí vážím a děkuji Vám za
Vaše dopisy, s kterými mi bylo
dobře.
C. Neumann

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

Inzerce
● Prodám 4l. kl. A1/1 po Sharp End, zákl. výcvik. Tel.: 0603 517 242.
● Prodám 8l. val. A1/1, ryzák s hvězdou, oba dědové z Irska, skokan od přírody, výk. park. -L-, úspěšný
s dorostenkou. Připravený a přiježděný pro všestrannost. cena 70 000,- Kč. Tel.: 0301/22 194.
● Prodám 6l.kl., KVH 178cm, o: Walzerkönig, vhodná pro drezúru, cena dohodou. Tel.: 0602 654 169
● Prodám 10l. kl. A1/1, tm.hda s odzn. po Feuersturm, m: po Veronal, do sportu (skok -ZL- drez. -Z-), k chovu
(po 3 hříbatech), či rekreaci. Zdravá, hodná, pro pokročilé. Tel.: 02/47 27 400.
● Prodám gobelin 160 x 165cm - dva cválající koně a dále obrazy, medaile, odznaky, plastiky, staré rytiny
i novější grafiku s námětem koní (malou i větší). Artefakty i s jinými náměty. Nabídky o kontakt prosím na
adresu redakce.
● Koupím venkovní boxy pro 2-3 koně. Tel.: 038/72 00 592
● Ustájím koně, boxy, zelený výběh, u Dobříše. Krmný den 100,- Kč. Tel.: 0602 102 136.
● Prodám 4l. stř. velkého žluťáka. Velmi hodný k dětem, schop. samost. práce, hezký skok. styl. Dále prodám
stř. klisničku, 5l. pro děti, velice dobře přiježděnou a ovladatelnou a 10l. valacha po Furioso 38, moh. hnědák, 100% zdráv, skok -S-. Tel.: 0314/58 91 55.
● Prodám klisnu ČT, 6l., KVH 172cm, hnědka, zapsána v PK, o: Furioso XLVIII 29, m: po Alarm-89, zákl.
výcvik, na chov, rekreaci. Cena dohodou. Tel.: 0603 499 828.
● Prodám dvě Avie pro přepravu koní. Tel.: 0603 879 980.
● Prodám 3l. černého hř., hafling x velš, KV 135cm. Pod sedlem, učenlivý a ochotný. Tel.: 0326/725 775,
0603 801 977.
● Prodám 6l. hř., tm. hd., po 387 Aras a valacha, tm. bělouš, po Lopez, 8l. Tel.: 0606/804 995.
● Pořádáme letní tábor na koních v překrásném malebném prostředí. Tel.: 0314/589 155.

Výsledky
Spálené Poříčí 10. 4. hala dvouf.sk. 100/110
(18) 1. Jindra - COWLEY (Sp.Poříčí), -ZL- (20) 1.
Motygin - AKROBAT (Pradar), -L+S- (25) 1. Jindra
- SIRAH, 2. Poláková - KASKAD (oba Sp.Poříčí),
3. Drahota - DIETWARD I-2 (Opatrný).
Ústí n.L. 17.4. drez. -Z- (17) 1. Jelínková LODEN (Chomutov), -L- (13) 1. Plevová - PARAF
(Dolní Chabry), 2. Straková - CHURITO (Pazderna), 3. Sretr - VISLA ROSSERVIS (VJS), -S- (7) 1.
Kadlecová - KANT, 2. Kadlecová - SIMON
(Př.Kopo.), 3. Hlavová - PERAF (Dolní Chabry),
skok -Z- (50) 1. Chýle - CHAN (Doubrov), -ZL(37) 1. Boušková - ÚPA (Respin).
Pardubice 24.4. dvouf.sk. 100/110 (28) 1.
Sojka - AMARETA (Hippo Topol), -ZL- (26) 1.
Váňa - MERLYN (Suchá), -L- (16) 1. Doležal R. LATINUS (Mnětice), 2. Sojka - GALIA (Hippo
Topol), 3. Doležal R. - BLENKER (Dražkovice), -S(9) 1. Doležal R. - LATINUS (Mnětice), 2. Sojka GALIA (Hippo Topol), 3. Hasák - ARTIKL (Hasák),
Jarní cena města Pardubic -L+S- 1. Doležal R. LATINUS (Mnětice), 2. Sojka - GALIA (Hippo
Topol), 3. Hasák - ARTIKL (Hasák).
Brno 24.-25.4. post.obt. do 100 (38) 1. Honč MYKONOS (Panská Lícha), -Z- koně 1.rokem (8)
1. Sobolová - LUNETA (Very Brno), -Z- (30) 1.
Holešovský - ADRIANA (Ochoz), dvouf.sk.
110/120 (36) 1. Tretera - LUSSI (Tretera),
post.obt. do 120 (25) 1. Tretera - LUSSI (Tretera), dvouf.sk. 100/110 (10) 1. Holešovský - ADRIANA (Ochoz), post.obt. do 100 (7) 1. Fejtl DOMINGO (Alka), -ZM- 4l. (15) 1. Honč MICHELLE (Panská Lícha), -Z- (14) 1. Bečková PROTĚŽ (Měník), -ZL- (12) 1. Šoupal - ALDIS
(Pardubice), -L- (12) 1. Tretera - LUSSI (Tretera),
2. Toth - RAQUEL (Žďár), 3. Vincenz - MARKÝZ
(Manon), post. obt. do 130 (17) 1. Tretera - NIKITA, 2. Tretera - RONA (Tretera), 3. Lidmila OKAY (Moravan Brno).
Loštice 25. 4. -ZM- děti (5) 1. Kubová CORÁDO (Dubicko), 4l. (5) 1. Vrtek - DIRÁNO
(Horní Heřmanice), dvouf.sk. 100/110 děti,jun.
(15) 1. Kubová - CORÄDO (Dubicko), koně max.
druhým rokem (33) 1. Vrtek - GREWOD (Horní
Heřmanice), dvouf. sk. 110/120 (32) 1. Kopřiva BONNY (Loštice), -L- (6) 1. Syrový - VEGAR (Lanškroun), 2. Kopřiva - BONNY (Loštice), 3. Vrtek SKIEN (Šumperk).
Milotice nad Bečvou 25.4. drez. -Z- děti, jun.
(7) 1. Voráčková - DELI (Baloušek Hlučín), -Z- 4l.
(2) 1. Wolfová - LEGENDA (Milotice n.B.), -L- jun.

se. (6) 1. Holy - L-AMANDA (Frenšt.), skok -ZM4l. (9) 1. Kundera - COFIS (Podlesí), stupň.obt.
do 100 děti,jun. (12) 1. Mašková - KOMTESA
(Podlesí), sen. (27) 1. Kubrický - HIRIS (Kubrický),
-ZL- jun. (6) 1. Dostál ml. - MAN (Bochoř), sen.
(22) 1. Švalbachová - NORMA (Uhřičice).
Frenštát pod Radhoštěm 30.4. -2.5. -ZM- 4l.
1.odd. (16) 1. Šipoš - CHAWARA (Bukanýr Karviná), 2.odd. (16) 1. Špalková - LADA (Baník), -ZL6l. 1.odd. (14) 1. Lamich - SKAZKA HAGEMAN
(Op.Kat.), 2.odd. (15) 1. Fialka - AUTONOM
(Hor.Blud.), -ZL- 6l. (20) 1. Hošák - LORETA
(Nový Jičín), KMK -Z- (31) 1. GYJOM - Olšák
(Mustang Havířov), -ZL- (31) 1. GRAF CZECH Olšák (Mustang Havířov), -L- (19) 1. LERY - Šopíková (Hor.Město), 2. AC ATOM - Višinka (Albertovec), 3. LORETA - Hošák (Nový Jičín) kom. J.
Jindra st., -ZM- děti (6) 1. Kopišová - NICOL
(Frenštát), 4l. (8) 1. Matějková - GOLD (Frenštát),
-Z- děti (5) 1. Kopišová - ARAT (Frenštát), jun.
(21) 1. Harabišová - NORD (Frenštát), ost. (38) 1.
Masár - MGT CARAF (MGT), dvouf.sk.110/120
jun.(20) 1. Gladišová - KALKA (Gladiš), ost. (30) 1.
Holešovský - ADRIANA (Pegas Ochoz),
stupň.obt.do 120 (53) 1. Humplík - MANDA
CIMINGA (Opava Kat.), -S- (40) 1. Masár REZNAK (Baník), 2. Holý - QUINTET, 3. Bosák BURA (oba Albert.) -S- Májová cena (40) 1. Eim VALÁT-19 (Tlumačov), 2. Humplík - JODID OIL
TEAM (Op.Kat.), 3. Kubrický - ALS AMIGO (Kubrický).
Stará Boleslav 1.5. -ZM- děti (8) 1. Michalcová
- ADINA (Nymburk), 4l. (11) 1. Hermanová - PERSEUS (Jesenice), -Z- koně 1.rokem (17) 1. Abík ASTER (Kolín), dvouf.sk. 100/110 1. odd. (40) 1.
Vacek - SUELIN (Vacek), 2.odd. (38) 1. Jandourek
- SIR SENDRIK (St. Bol.), dvouf.sk. 110/120 (45)
1. Jandourek - ADINA (St.Bol.).
Heroutice 1.-2.5. -ZM- 4l. (10) 1. Hlaváčková LIVIEN (Uhříněves), -Z- (10) 1. Šídlo - PEGY (Bardonová), -ZL- (5) 1. Chobotská - VANDA (Heroutice), KMK -Z- (7) 1. SARIELA - Půlpán (Remark), ZL- (8) 1. SYDNEY 2000 - Palička (Chotýšany), L- (5) 1. CORRADO-T - Hadžia (Tarpan) kom. V.
Hruška, -ZM- 4l. (15) 1. Plimlová - SEŇORITA
(Poříčí), dvouf.sk. 100/110 (39) 1. Jiránková GITA (Kosova Hora), dvouf.sk. 110/120 (30) 1.
Plimlová - VENDULA (Poříčí), -L- (9) 1. Zbořil VLADO (Heroutice), 2. Dvořáková - DUKAR
(Rynárec), 3. Poláková - ANGE (Líšnice).
Mariánské Lázně 1.-2.5. -Z- koně 1.a 2. rokem

SERVIS PRO VÁS A VAŠEHO
KONĚ

(32) 1. Buben - WELS (Hlaváčková), děti + jun.
(21) 1. Mulíková - PADJENN (Mar.Lázně), -ZL(22) 1. Nágr - ANGLIE (Mar.Lázně), dvouf.sk.
120/130 (22) 1. Luža - CORLANDA-T/SANDY
(Němčovice), 2. Dohnal - DAREK (Úněšov), 3.
Vácha - FATIMA (Placatková), -Z- koně 1. a 2.
rokem (15) 1. Mulíková - SAMAR (Mar.Lázně), děti
+jun. (15) 1. Henzlová - KORNETA (Mar.Lázně),
dvouf.sk.130/140 (25) 1. Matějka - LIPKA UNIREN, 2. Matějka - LINO J (Chomutov), 3. Nágr PADJENN (Mar.Lázně), -S- (26) 1. Dohnal FRÜHESCH-2 (Úněšov), 2. Buben - LANDY, 3.
Buben - SAFÍR (Opatrný).
Liberec 1.5. -ZM- děti (8) 1. Machová RADOST IMASU (Mělník), 4l. (15) 1. Macek HUGBINE (Brett), -Z- (42) 1. Ciprová - VERONIKA
(Pilníkov), -ZL- (37) 1. Macek - TAIŠAR (Brett), -L(21) 1. Lasabová - BALETKA, 2. Lasabová CAREVNA (Vaňha), 3. Pauzr - VÁŽKA (Dubá).
Brno - Žebětín 1.5. post.obt. do 100cm (53) 1.
Vevrklová - DUK (Nero Březník), -Z- 1.odd. (45) 1.
Malich - BRIX (MZUL Brno), 2.odd. (31) 1. Tretera
- GEN (Tretera), post.obt. do 110 (44) 1. Nykodym - ZILVAR (Eliot Brno).
Slavkov 1.5. post.obt. do 100 (18) 1. Fejtl DOMINGO (Albrechtov), -Z- (18) 1. Honč - WHINNY (Panská Lícha), -ZL- (13) 1. Kuřítková - PAMELA (Kometa Brno), -L- (7) 1. Chábková - PRINCESS (Boskovice).
Svinčice 1.-2.5. -ZM- (20) 1. Vávra - DIAS
(Svinčice), -Z- (13) 1. Štěrba - KOREJKA (Honební a jezd. spol.), -ZL- (43) 1. Macánová - HELLO
JIM (Tecton), KMK -Z- (16) 1. DALEN - Aschenbrier (Svinčice), -ZL- (12) 1. CANTO Z - Doležal
(Bost), -L- (5) 1. COLUMBIA/CARINA - Doležal
(Bost) kom. J. Šíma, -L- (19) 1. Poláková - MATEA
(Sp. Poříčí), 2. Doležal - CALIMBA (Bost), 3.
Křtěnská - CONCORD (Concordia), -Z- (34) 1.
Staňková - DILIA (Concordia), dvouf.sk. 100/110
(42) 1. Macánová - COR DE CORIOLA (Tecton), L- (25) 1. Jakeš - MARIO (Louny), 2. Pecháček FINN VAL (Pecháček), 3. Doležal - CANTO Z
(Bost), -S- (16) 1. Doležal - COLUMBIA/CARINA,
2. Doležal - CALIMBA (Bost), 3. Jakeš - MARIO
(Louny).
Husinec 1.5. -Z- 1.odd. 1. Papoušek J. - GOID
(Srnín), 2.odd. 1. Svobodová - DEN (Čimelice), ZL- 1. Mayer - WALLY (Poncar), -L- 1. Papoušek
K. - GAL (Srnín), 2. Oulický - DANDY (Husinec), 3.
Mayer - WALLY (Poncar), -ZL- 1. Jungwirt ANITA (Hor.Planná), -L- 1. Mayer - BART (Pon-
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car), 2. Chmelař - PRZEDSWIT XVI-64, 3. Mašek
- PACKMAN (oba Písek), -S- 1. Motygin - AKROBAT (Pradar), 2. Kozák - CEZAR (Písek), 3.
Papoušek K. - GAL (Srnín).
Poděbrady 2.5. -Z- jun. (20) 1. Bělovský NIKOLA (Vlčí stopa), dvouf.sk. 110/120 1.odd.
(35) 1. Hanuš - VANDA (Vlkava), 2.odd. (33) 1.
Sojka - GALIA (Topol), -L- (34) 1. Doležal R. QUELA-K (Bohdaneč), 2. Hadžia - SUNNY (Tarpan), 3. Cachová - GARBO-K (Kladruby n.L.).
Čejov 7.-9.5. všestrannost soutěž nadějí -Z(18) 1. R. Dvořáková - VADAMA (Rynárec), bronzová podkova -Z- (19) 1. Vereš - PAMELA (Horní
Heřmanice), stříbrná podkova -ZL- (44) 1. K.
Tumpachová - ARNIKA (Radonice),, zlatá podková -L- (18) 1. Dvořáková - BEATRICE (Rynárec),
2 Vrtek - SKIEN (Šumperk), 3. Vaněk - JALNÁ
(Ratibořické Hory).
Brno 7.-9.5. Velká cena -Z- (39) 1. Romsyová ALGIDA (Pegas), -ZL- (37) 1. Hruška - LESANTO
(Sinus), -ZL- (32) 1. Samcová - SANTIAGO (Panská Lícha), -L- (43) 1. Skřivan - GARGANO
WEPOL (Manon), 2. Tretera - LUSSI (Tretera), 3.
Hatla - SAHIB KUBIŠTA (Měník), -L- (21) 1. Skřivan - GARGANO WEPOL (Manon), 2. Masár REZNAK (Baník), 3. Tretera - RONA (Tretera), -S(43) 1. Doležal - KRIS KENTAUR (Bost), 2. Skřivan - SÁGA CAC LEASING (Manon), 3. Pecháček
- FINN KOREA (Spolfin), -S- (41) 1. Skřivan LABE JEFF LB TECH (Manon), 2. Pecháček FINN KOREA (Spolfinn), 3. Navrátil - LE CORDIAL S (Sinus), poker (10) 1. Skřivan - GARGANO
WEPOL (Manon), -ST- (29) 1. Navrátil - AKTIV
(Sinus), 2. Jindra - PRINC KONDÉ (Sp.Poříčí), 3.
Skřivan - LABE JEFF LB TECH (Manon), 4. Doležal - ROMINA (Bost), 5. Skřivan - NARACONDO
PROFISTAF (Manon).
Hnanice 8.5. -ZM- 4l. (10) 1. Šimun - CONDÉ
(Seco), -Z- (34) 1. Erlebachová - ŠACH (Quinta),
-ZL- (18) 1. Erlebachová - ŠACH (Quinta).
Praha - Gabrielka 8.-9.5. dílčí military -Z- 1.
Jarolím - BEST PLAN (St.Bol.), 2. Ciprová VERONIKA (Pilníkov), 3. Galerthová - ČITA
(Dubeč), -Z- 1. Filípková - REBEKA (Modletice),
přebor Prahy jun. -Z- 1. Štilijanovová - DÉMON
(Film Praha), -ZL- 1. Kunstová - ČITA (Gabrielka),
-L- 1. Kunstová - ČITA (Gabrielka), 2. Křtěnská CONCORD (Concordia), 3. Fialová - VERONA
(Poncar), -ZL- terénní 1. Brůnová - LEVÁDA (Start
Praha).
Plzeň Slavie VŠ 8.-9.5. -Z- koně 1.a2.rokem +
děti a jun. (27) 1. Smaha - CUGETA (Smaha),
dvouf. sk. 110/120 (41) 1. Smaha - BUGI
(Smaha), zrcadlové sk. do 110 (8) 1. Svobodová
- PREMIÉR (Žalud Lučkovice), mini-maxi - 170cm
(9) 1. Mayer - BART (Poncar), komb.soutěž -Zdrez.+ skok (18) 1. Rédl - PUSCHKIN (Bernartice),
dvouf.sk. 120/130 (30) 1. Mayer - KAMAZ (Poncar), 2. Buben - SAFÍR (Opatrný), 3. Roubalová CAPTAIN (Roubal), -S- (25) 1. Luža - SANDY (JK
Plzeň), 2. Motygin - PRADAR (Pradar), 3. Švejdová - QUENS BOY (Roline Cheb).
Heroutice 8.-9.5. -ZM- 4l. (19) 1. Vantroba GREAT (Vidovice), dvouf.sk. 100/110 (53) 1.
Holíková - ZEA (Ramiro), -ZL- (50) 1. Březina ÚLEVA (Ramiro), -L- (19) 1. Plimlová - FRESKA
(Poříčí), 2. Papoušek - GUNS (Srnín), 3. Zbořil VLADO (Heroutice), dvouf.sk. 100/110 (32) 1.
Stejskalová - RÉBUS (Louňovice), volba dráhy
do 120 (13) 1. Maršálková - VÍTĚZ (Agroprim), -L(23) 1. Plimlová - VENDULA (Poříčí), 2. Perníček JURÁŠEK (Želkovice), 3. Lasabová - BALETKA
(Vaňha), -S- (17) 1. Lasabová - ARIKA (Vaňha), 2.
Perníček - JURÁŠEK (Želkovice), 3. Plimlová FRESKA (Poříčí).

Ve dnech od 7.6. do 28.6. bude v Jezdeckém klubu

Lázně Bohdaneč

ZÁSILKOVÝ PRODEJ

probíhat jezdecké soustředění pod vedením pana
P.Blaha, který v současné době žije a trénuje
v USA.
Jezdecké soustředění je spojeno s pobytem
4 jezdců z Portorika. Mezi touto čtveřicí je i pan
Izrael Lopez, který má na letošní sezónu splněnou kvalifikaci pro finále Panamerických her za Portoriko.
Soustředění bude probíhat v pětidenních turnusech vždy v pondělí až pátek. Kapacita turnusu je omezena na 15 koní. Cena za
koně 3 000,- (v ceně je boxové ustájení, stelivo, seno a trenér).
Dále možno zajistit stravování a ubytování ve třech kategoriích
do 150,- 500,- a 1000,- Kč za noc.

Vyžádejte si náš barevný katalog v češtině
Při zasílání zboží nad 500 Kčna dobírku neúčtujeme poštovné
Garantujeme vrácení peněz nebo výměnu zboží

Kontaktní adresa: J.K. Lázně Bohdaneč,
Kosínova 460, 533 41 Bohdaneč
Telefon: 040/924 26, 0602/85 54 51

Kompletní sortiment jezdeckých
potřeb v prodejnách v Praze a Plzni

● Equiservis Praha
Na Celné 8, Praha 5 Smíchov
Tel.+Fax: 02/54 75 96

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