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CCI* Kolesa
První mezinárodní měření na domácí půdě
patřilo jezdcům všestrannosti. Expanze koleského závodiště byla tak ve dnech 20.-23. května završena uspořádáním soutěže úrovně CCI*
a místní pořadatelé tak po zaplnění prostoru
kvalifikace Zlaté podkovy po pořadatelích
z Humburk vyplnili i další uvolněnou pozici
v našem sportovním kalendáři po v minulosti
tradičním CCI* Hořovice.
Protože komise všestrannosti od počátku
sezóny hlásala preferenci domácích mezinárodních soutěží, a protože pro většinu našich jezdců je úroveň CCI* téměř optimální, sešlo se
v Kolesách celkem 21 českých dvojic, které
doplnila mohutná devítičlenná skupina jezdců
z Polska a jeden slovenský zástupce (J. Obert).
Třídenní program doplnila i národní soutěž úrovně -Z-, které se zúčastnilo 27 dvojic.

Na dvou židlích
České barvy hájil na startu CCI* i J. Hatla.
Tento jezdec v současnosti jako jediný „sedí na
dvou židlích“ a vedle špičkových skokových
soutěží (viz. Hatlovy Vary) si stále udržuje slušnou výkonnost i v soutěžích všestrannosti.
V Kolesách nastoupil hned se dvěma koňmi
a k naší radosti se po drezúře se SZAILENIECEM ujal i vedení v soutěži. Další místa patřila
zástupcům Polska B. Owczarkovi (CZATAR),
M. Modelewskemu (MANGO) a za nimi byl čtvrtý domácí P. Mack - DIEGO.
Trať sobotní terénní jízdy stavěl F. Slavík
a po výkonech v -Z-, kde plných 24 jezdců z 27

skončilo bez tr. bodů se zdálo, že trať je až příliš
snadná.
Kurs soutěže CCI* se také nezdál příliš obtížný, i když splňoval veškeré parametry jak
v délce úseků, tak v obtížnosti a rozmanitosti
skoků. To dokládají i výsledky, kdy z celkového
počtu 30 dvojic (jedno vyloučení po drezúře) se
nula objevila na kontě pouhých devíti jezdců
a další tři obdrželi pouze drobnou penalizaci za
čas.
K našemu zklamání jedním z penalizovaných
byl i SZIALENIEC, který za zastavení obdržel
dnes již 40 bodů a propadl se tak až na 12.
místo. Do čela soutěže se tak dostal B. Owczarek s koněm CZATAR, kterého se ztrátou 8
bodů sledoval v terénu bezchybný P. Mack
s DIEGO. Na dalších pozicích byli velmi těsně
seřazeni Julia Krzyžanowska s BONAPARTE
(POL), J. Hatla s IVORY COUNT a Monika Paliwoda s HERAKLES-AURUM (POL).
Z našich zástupců se s tratí velmi dobře
vyrovnali i bratři Vrtkové. Lubomír se svými
oběma koňmi DOMINANT a DINÁR, ale i Stanislav se SKIENEM působili na trati zcela rutinovaně. S nulou dokončila i E. Kornalíková
s FUME, R. Fiala s IDOOL, L. Kopřiva
s BONNY či M. Theimer s MAJÁLES. Nechyběly ani dramatické situace. Jednu z nich přichystala divákům i D. Balcarová (LOGIKA), která
po nebezpečně vypadajícím pádu v krosu ze
soutěže odstoupila.
Před závěrečným parkúrem tak byly šance
J. Hatly a SZIALENIECE ztracené, ale bezchybným výkonem se i tato dvojice dokázala dostat ještě
na 7. pozici. Svoji parkúrovou specializaci potvrdil
J. Hatla i v sedle IVORY
COUNTA a dalším bezchybným výkonem zaútočil
i na celkové prvenství.
Náskok polského zástupce
byl však velký a tak přes
penalizaci 3tr. body se prvé
mezinárodní
vítězství
z Koles zásluhou B. Owczareka (CZATAR) stěhuje
do Polska. J. Hatla skončil
druhý a i třetí místo putuje
do Polska díky J. Krzyžanowske a BONAPARTE.
Bohužel po krosu druhý
P. Mack si v parkúru připsal
na konto 12 tr.bodů a skončil celkově až osmý.

Ve dnech 14.-16. května se náhradou za zrušené CSI Kiskunhalas stalo pro naše skokové
reprezentanty rakouské CSI-B Treffen - Schneeweisshof ve Villachu.
Nominaci provázely změny do poslední chvíle. Jen několik dní před odjezdem se pro problémy s dopravou rozhodli účast zrušit zástupci
stáje Bost. Doma nakonec zůstal i LE CORDIAL S ze stáje Sinus Bříza, když za luxusním
dopravníkem, který pro reprezentaci zapůjčila
stáj P. Macha, nebylo kvůli technickým předpisům dovoleno připřáhnout přívěs.
Do Rakouska tak pod vedením A. Starosty
odjeli: T. Navrátil (AKTIV), J. Skřivan (NARACONDO PROFISTAV, LABE JEFF LB TECH),
J. Jindra (SIRAH) a M. Matějka (EQUISPORT
GRAND, LINO J).
Na naše reprezentanty čekala v Rakousku
rozsáhlá konkurence jezdců z Holandska, Švýcarska, Belgie, Francie, Německa, Slovinska,
Slovenska, Irska, Itálie, Chorvatska a pochopitelně pořádajícího Rakouska.
Zahajovací den bylo připraveno skákání do
130cm na čas, kterého se za nás zúčastnil
M. Matějka s GRANDem a po bezchybném výkonu obsadil mezi stovkou startujících 17. místo.
Tento výkon jako by předznamenal další potěšitelné výsledky české skokové reprezentace.
V prvé soutěži bylo pro naše jezdce navíc zajímavostí, že se na 4. místě umístil „náš“ RICARDO, který však již reprezentuje Slovinsko.
Druhou soutěží byla první kvalifikace na
nedělní Malou cenu, dvoufázové skákání
130/140, kde naše barvy hájil LINO J, ale se
4tr. body v prvé fázi se mezi lepší neprosadil.

(Pokračování na str. 2)

(Pokračování na str. 2)

Domácí P. Mack nastupoval do terénu jako třetí nejlepší

J. Skřivanovi patří po Villachu další skvělé
mezinárodní umístění

Příjemné zprávy
z Villachu

SPORT

Příjemné zprávy
z Villachu
(Dokončení ze str. 1)
Poslední soutěží byla první kvalifikace na
Velkou cenu, skok do 145cm. Zde jsme se
představili nejen rozsáhlým družstvem, ale
i slušnými výkony. Trojice našich (GRAND,
AKTIV, LABE JEFF) absolvovala se 4tr.body,
SIRAH měla chyby dvě a jen NARACONDO
nebyl ve formě a chyboval třikrát.
V sobotní druhé kvalifikaci na Malou cenu se
opět nepodařilo mezi postupující prosadit LINO J
s M. Matějkou, který skončil se 7 tr. body 43.
Zato druhá kvalifikace pro Velkou cenu byla
pro naše barvy úspěšnější. Jednalo se o soutěž
do 150 cm na čas a nejlépe si vedla SIRAH,
když J. Jindra skončil po bezchybném parkúru
na velmi pěkném 6. místě. AKTIV T. Navrátila
byl se 4 tr. body 16 a uspokojili i LABE JEFF
a EQUISERVIS GRAND s 8 tr. body. A tak opět
pouze NARACONDO, který však nebyl
v Rakousku zcela v pořádku, chyboval již
podruhé třikrát.

REPORTÁŽE
bylo, že oba naši zástupci postoupili mezi nejlepších osm.
Závěrečné finále pak završil druhou nulou
J. Skřivan a s LABE JEFF LB TECH obsadil pro
ČR krásné 4. místo. J. Jindra se SIRAH opět
jednou lehce chybovali, ale i tak je jejich 7. pozice velmi pěkným vstupem do mezinárodní
sezóny roku 1999.
Zvítězil Holanďan E. Klokman (AGOSSI)
před domácím U. Domaingo (KILALOE CLOVER) a B. Röthlisberger (ULYSSE DE THURIN)
ze Švýcarska.
Vydařil se i úplný závěr, kdy v Ceně útěchy
(130 na čas) obsadil M. Matějka s LINO J
4. místo.
Mezi obě hlavní soutěže (Malou a Velkou
cenu) zařadili pořadatelé i zábavnou soutěž
skládající se z honebního skákání, běhu jezdců
přes kolbiště spojeným s překonáním malých
skoků a závěrečným automobilovým slalomem
mezi brankami. I když se z našich nikdo nezúčastnil, zajímavostí je, že jezdci jezdili se Škodou Octavia, když Škodovka byla jedním ze
sponzorů závodů.
O závěrečné hodnocení jsme požádali
A. Starostu: „Rozměrová obtížnost parkúrů
byla průměrná či spíše na nižší úrovni, ale
s mimořádnou technickou obtížností. Tu ztěžovaly úzká 3m průčelí skoků, rovné háky a velmi
tenké a lehce shoditelné bariéry. Parkúry byly
plné obratů a technicky obtížných míst. Je potěšitelné že se vším naši jezdci vyrovnali velmi
dobře a zvláště je nutné vyzdvihnout výkony
LABE JEFFA a SIRAH. V každém případě
i GRAND prokázal, že bude koněm se kterým
lze počítat i do nejtěžších soutěží. Výkony jezdců navíc komplikovalo velmi proměnlivé počasí
a často se skákalo za deště. Zcela rozmoklé
bylo po třech dnech parkoviště kamionů a tak
všechna auta, včetně našich, vyprošťoval
obrovský John Deer.
Startovní listiny byly plné zvučných jmen
v čele s úplnou rakouskou špičkou. I proto jsme
se vrátili domů velmi spokojeni.“

Aleš se stává
známým

V Rakousku se dařilo i J. Jindrovi a SIRAH
Program zakončila honební soutěž typu
Derby, kde jsme ovšem zástupce neměli.
V nedělním prvém vyvrcholení jsme zástupce
neměli. Do Velké ceny se však kvalifikovali čtyři
české dvojice: T. Navrátil - AKTIV, J. Jindra SIRAH, J. Skřivan - LABE JEFF LB TECH a
M. Matějka EQUISERVIS GRAND.
Soutěž do 150cm měla dvě finále, když do
prvého postupovalo prvých 16. dvojic a do druhého prvých osm. Výkony ze všech tří parkúrů
se sčítaly.
Finále se bohužel nevydařilo AKTIVOVI,
který měl sice lehká, nicméně tři shození. Ostatní však předvedli velmi dobré výkony. V prvé
řadě GRAND, kterému finále uniklo o vlásek,
když se s jedním shozením umístil na 18. pozici.
Šťastnější byli dva naši postupující. LABE JEFF
postoupil se 4 tr. body a J. Jindra se SIRAH
excelovali a prvé kolo skončili s nulou.
První finále zastihlo v lepší pohodě J. Skřivana a LABE JEFFA, kteří si ke 4 bodům z prvního kola nepřipsali nic. SIRAH se s jednou chybou v součtu LABE JEFFovi vyrovnala. Důležité

CCI* Kolesa
(Dokončení ze str. 1)

L. Vrtek (Horní Heřmanice) byl při CCI* Kolesa
čtvrtý s DOMINANTEM a devátý s DINÁREM
(foto)
Ve svém postupu pokračoval L. Vrtek
s DOMINANTEM (Hor. Heřmanice), který po
penalizaci 1tr. bodem na parkúru skončil na
4. místě a spokojena jistě byla i po konečných
součtech šestá E. Kornalíková s FUME (Noki
Hostomice). Slovenský zástupce J. Obert
(TRUL) obsadil 15. místo.
V prvém mezinárodním měření sil roku 99
mezi ČR a Polskem dopadli lépe Poláci. Jejich
trojice v první pětce startovního pole dokládá
současnou převahu této země v soutěžích všestrannosti ve středoevropském prostoru. V každém případě řada našich jezdců byla Polákům
zcela rovnocennými soupeři a uvidíme jak se
bude naše soupeření vyvíjet i v těžších soutěžích. V každém případě však čeká naše jezdce
k nesměle avízované tříhvězdičkové soutěži
závěru sezóny ještě kus práce.
C. Neumann

Podle kusých informací, které se k nám ze
severního Německa dostávají, jsme zjistili, že
Aleš Opatrný si i nadále velmi dobře vede při
svých startech v národních německých soutěžích. Posledním startem před 14denním návratem domů, který vyvrcholí startem při VC Poděbrad, byl úspěšný při soutěžích v Isterbegu. Zde
nejprve získal druhé místo v první kvalifikaci
(150) do Velké ceny s KARDINÁLEM a potom
dokonce hned prvá dvě místa ve druhém těžkém skákání s WESTZEIL a opět s KARDINÁL.
Velká cena se konala v pondělí a její výsledky
nebyly do uzávěrky Jezdce známy. O ní i o dalších soutěžích nám již bude muset A. Opatrný
říci osobně.

Napříště bez
AKTIVA i LE CORDIAL
V kuloárech dlouho probírané dohady se
bohužel stávají skutečností. Z neoficielních
zdrojů jsme se dozvěděli, že se po vzájemné
dohodě rozešel tým stáje Sinus Bříza. Jezdci
T. Navrátil a Z. Hruška rozvázali pracovní
poměr a opustili stáje Farmy Michael v Nedvězím, kde stáj Sinus Bříza nyní působila.
V Nedvězí nadále zůstávají naši reprezentační koně AKTIV a LE CORDIAL S. Nad jejich dalším osudem se vznášejí otazníky, ale je pravděpodobné, že po prodeji opustí ČR. T. Navrátil
odjel na dovolenou mimo území ČR a v současnosti nelze zjistit jaké jsou jeho další plány.
V každém případě je však jeho další přítomnost
v sedlech dvou špičkových koní stáje Sinus
Bříza velmi nepravděpodobná.
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Nejlepší z našich byl J. Hatla s IVORY COUNTEM, když mu naděje na vítězství zmařilo jedno
zaváhání na trati krosu se SZIALENCIEM (foto)

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Velká cena Ostravy
Použiváme-li někdy přívlastek tradiční, tak
Velká ceny Ostravy si jej skutečně zaslouží. Ve
dnech 21.-23. května se totiž na kolbišti ve
Staré Bělé konal její 35. ročník.
Stejně tak tradičně jsou tyto závody důležitou
domácí zkouškou, když vrcholí finálovou soutěží
do 150cm.
Protože reprezentanti měli v nohách první
zahraniční výjezd (Villach) absentovali zde
M. Matějka, T. Navrátil a J. Skřivan a J. Jindra
nechali svoje „jedničky“ doma. V reprezentační
sestavě tak nastoupil „jen“ P. Doležal. Ekipa
stáje Bost přivezla i před čtrnácti dny v Brně
otřeseného KRIS KENTAUR, jehož zranění bylo
naštěstí jen velmi lehké.
Vedle zahajovacích a rámcových soutěží
v úrovních 120-130 cm, čekaly na startující i dvě
soutěže -ST-, Memoriál Jana Havla a Cena
MGT Group. Firma MGT poskytla záštitu i nad
Velkou cenou Ostravy. Ta byla také tradičně
složena z kvalifikace -ST-, ze které postupují
všichni jezdci, kteří dokončí (pouze však max.
se dvěma koňmi) do druhého kola. To obsahovalo letos devět skoků s jedním dvojskokem na
úrovni 150cm.
Dopolední soutěže patřily v Ostravě Pavlu
Humplíkovi (JK Opava Kateřinky), který
s MANDY CIMINGA zvítězil nejprve ve dvou
soutěžích do 120cm a pak i v nedělním -S-.
Sobotní -S- se nejvíce vydařilo dvojici J.
Pecháček - MORNING STAR STING. J. Pecháček byl ten den ve formě a s FINN KOREOU byl
bezchybný i v -ST- Memoriálu J. Havla. Druhým
do rozeskakování byl P. Doležal s CRAZY BOY.
Na závěr se však štěstí obrátilo k J. Pecháčkovi
zády a přes lepší čas znamenala chyba na
posledním skoku „pouze“ druhé místo.
K nedělnímu kvalifikačnímu, ale současně
samostatnému -ST- (body a čas) nastoupilo 24
dvojic. Ve vítězném tažení pokračoval P. Doležal a CRAZY BOY, který byl mezi bezchybnými
nejrychlejší. Na dalších místech skončili další
bezchybní: Z. Zelinková - BEJBÚT (JK Mělník),
V. Holý - QUINTET (Albertovec) a O. Merva SHARON GROZA.
Do druhého kola pak postoupilo 14 jezdců.
Jejich pořadí zde bylo stanoveno rozpisem
podle výsledků prvého kola a tak soutěž řádně
gradovala.

věděl, že vítězství ho již nemine. Velmi dobrý
CRAZY BOY jednou chyboval, ale díky lepšímu
času se nakonec přeci jen dostal přes KRIS
KENTAUR. Stáj Bost tak završila ostravský
úspěch celkově pátým (4x CRAZY BOY,
1x KRIS KENTAUR) a současně dvojnásobným
vítězstvím. Z. Zelinková s 8tr. body skončila pátá.
O svých dojmech z Ostravy nám majitel stáje
Bost B. Starnovský řekl: „Myslím, že jako vždy
P. Hudeček postavil velmi kvalitní a obtížnostně
úrovním odpovídající kursy. Podmínky pro soutěžení byly velmi dobré a i vzhledem k úspěchům jsme pochopitelně velmi spokojeni. Dalším vrcholem pro nás vedle soutěží v Chotýšanech bude CSI Poděbrady, a protože jsme
konečně vyřešili problémy s dopravou, těšíme
se i na zahraniční starty.“
-jge-

V Ústí Matějka

Po karambolu KRIS KENTAURA v Brně byli
jeho příznivci velmi nervózní. Naštěstí soutěže
v Ostravě ukázaly, že KRIS je opět v pořádku
Nejméně nervozní mohl být J. Pecháček,
který po nevydařeném prvním kole (8tr. bodů),
měl šance na celkové vítězství již velmi malé.
Nakonec však právě FINN KOREA byla jednou
ze dvou koní, kteří překonali i nejtěžší parkúr
bez chyby a vedle celkového čtvrtého místa si
J. Pecháček odnesl i Cenu Jana Svěrkoše pro
nejstylovějšího jezdce.
Třetí místo získal J. Skřivan s GARGANO
WEPOL z obou kol shodným výsledkem 4 tr.
body. V průběhu druhého kola se tak na špičku
vyhoupl KRIS KENTAUR a P. Doležal, kteří
zvládli parkúr do 150cm také s nulou a s celkovými 4 body (4+0) se ujali vedení. P. Doležal tak
s CRAZY BOYEM nastupoval již v klidu, protože

Celkově čtyři vítězství a celou řadu umístění
získal M. Matějka (JK ZOO Chomutov) při závodech v Ústí nad Labem ve dnech 22.-23. května. První den mu patřila postupná obtížnost do
110 se žolíkem (LARTET), -L-, kde získal hned
všechna tři prvá místa (JUMBO, VIKTOR,
ÚTVAR) a -S- (LIPKA UNIREN) a v neděli pak
přidal vítězství v -L- (VIKTOR).
Nedělní obě nejvyšší soutěže (-S+ST-) mu
však unikly, když v obou dokázal zvítězit
V. Jakeš s koněm MARIO z Equi Louny. V -STbyla tato dvojice jako jediná bez trestných bodů
a na dalších místech se seřadili jezdci s jednou
chybou, domácí I. Zatloukalová (AROT) a opět
M. Matějka (LIPKA UNIREN, ÚTVAR). Spokojený M. Matějka vyjádřil po soutěžích dík všem
svým pomocníkům a také firmě John Promotion
Agency, která mu pomohla i s finančním zajištěním reprezentačního startu v Rakousku.

Co nás čeká
v Poděbradech
O informaci o našich prvních domácích skokových závodech CSI Poděbrady, které se
budou konat ve dnech 4.-6. června, jsme požádali ředitele závodů J. Staňka: „Čtvrtý ročník
obnovené Velké ceny Poděbrad bude úrovně
CSI kat.C. Na programu bude 8 soutěží, které
proběhnou pod patronací některé lázeňské
organizace. Proto se závody nazývají též
Lázeňský mítink.
Na startu se kromě našich jezdců a koní
představí reprezentanti Francie, Německa,
Rakouska a Polska. Kteří přední jezdci budou
v Poděbradech startovat, to nemohu přesně
říci, protože jejich disciplina při dodržování termínu přihlášek není nejlepší. Přesto jsem přesvědčen, že většinu nejlepších našich jezdců
a koní v Poděbradech uvidíme. Jen nám to
poněkud komplikuje přípravu závodů.
Program začíná po všechny tři dny ve 13.00
hodin. Velká cena Poděbrad jako dvoukolová
soutěž do 140 a do 150 cm bude na programu
v neděli odpoledne. Všechny příznivce koní
srdečně do Poděbrad zveme. Uvidí nejen špičkový sport, ale i krásné lázeňské město.“
Dodejme jen, že podle neoficielních zdrojů
jsme se dozvěděli, že do Poděbrad dorazí i současný trenér a manažer A. Opatrného R. Tebbel. Tento evropský jezdec bude jistě ozdobou
prvních českých mezinárodních závodů této
sezóny.

Na CVI do Frenštátu
Organizátoři mezinárodních závodů CVI,
zvou všechny zájemce o voltiž na dny 5.-6.
června do areálu TJ Slovanu Frenštát pod Radhoštěm. K soutěžím jsou přihlášeni zástupci
Dánska, Slovenska, Polska, Německa a pochopitelně ČR. Diváci uvidí devět skupin a 30 jednotlivců.

J. Pecháček a FINN KOREA byli bezchybní i v nejtěžší ostravské soutěži

-3-

ZAJÍMAVOSTI

Třikrát BORN
O víkendu 22.-23. května se do Prahy sjeli drezúrní jezdci k tradiční Ceně Komtesy. Na programu
byly soutěže úrovní -L- až -ST- (Sv Jiří).
V sobotních zahajovacích soutěžích stupně -L(2. oddělení) si nejlépe vedli J. Buben -BORN (stáj
Buben) a dobrou pověst, která provází novou drezúrní dvojici, potvrdil D. Komenda a PASTEL.
Mistr republiky v drezúře D. Komenda startuje
s PASTELEM v barvách Slávie VŠ Plzeň a v letošním roce jde tato dvojice ve svých úrovních od
úspěchu k úspěchu. O kvalitní jezdecké práci
nejen D. Komendy, ale i Slávie VŠ hovoří skutečnost, že D. Komenda začal 8letého PASTELA drezúrně připravovat teprve na sklonku března po
zranění vlastního koně. V dalších dvou soutěžích
stupně -S- pak PASTEL získal ještě jedno
4. a jedno 2. místo, když úloha -S- (JÚ-97) patřila
Š. Charvátové s DREAM DANCER (Panská Lícha)
a úloha -S- (YÚ-93) J. Bubnovi s BORNEM (stáj
Buben). Pro tuto dvojici to bylo, po druhém -L-, již
třetí pražské vítězství.
Nejtěžší soutěž Sv. Jiří byla na programu
v sobotu odpoledne a mezi sedmi dvojicemi si nejlépe vedla domácí H. Žižková s POZOREM, i když
před druhou Š. Charvátovou s DREAM DANCER
zvítězila nejtěsnějším rozdílem jediného bodu.
Třetí byl nováček českých drezúrních obdélníků
V. Tichkov - DOGMAT ze stáje Pradar.

TERMÍNY

Středočeši pod Bezdězem
Středočeský přebor dospělých ve skákání
byl na programu soutěží v Bělé pod Bezdězem
15.-16. května. Přeborníky oblasti se stali:
v ženách (-L-) M. Prokůpková - VINAJ (stáj
Václav Kolín), v mužích (-S-) R. Housa FESTA (SECO Praha) a ve družstvech (-L-)
Stáj Václav Kolín.
Zatímco v předposlední soutěži závodů -Sse čtveřice jezdců rozeskakovala o vítězství,
které nakonec získala I. Zatloukalová s AROTEM (Ústí nad Labem), v -ST- se diváci nuly
nedočkali. Na první místo stačily A. Plimlové FRESKA (Poříčí) 4 tr. body, když na dalších
pozicích již skončili jezdci s dvěma chybami
I. Zatloukalová - AROT a J. Pecháček FINN
VALL (Spolfin Bruntál).

Generálka v Hradci
Jezdecké kluby Hradec nad Moravicí, RAJ HIL a 1. Hradecká zemědělská a.s. byly
o víkendu 15.-16. května pořadateli skokových
závodů v rámci kterých proběhlo i KMK. Tak jak
je v jarních měsících pravidlem, pořadatelé
museli i zde zvládnout maraton startů a během
obou dní bylo uskutečněno 400 startů.
V hlavní soutěži -S- se představilo 19 dvojic.
Přestože stavitel kursu J. Živníček nevolil maximální obtížnost, absolvovaly pouze dvě dvojice
základní kolo bezchybně. Z rozeskakování již
vyšel bezchybný pouze J. Hruška s RAMÍR FERRAM z JK Opava Kateřinky (foto vlevo). Druhé
místo patřilo V. Holému s QUINTETEM z Albertovce a třetí skončila domácí E. Živníčková
s BOURBONEM.
Komisařem KMK byl Jan Pellar, kterého
jsme se zeptali nejen nato, jak je spokojen
s úrovní koní startujících v KMK, ale i na hodnocení jezdeckého areálu, kde se za dva měsíce
uskuteční MČR juniorů a mladých jezdců.
„Jsem velmi spokojen s úrovní koní. Přestože
zde byla zvlášť u čtyř a pětiletých koní velmi
početná startovní pole, je vidět, že převažuje
kvalita a že systém KMK nese své ovoce.
Na kolbišti v Hradci nad Moravicí jsem poprvé a musím pochválit nejen travnatý povrch, ale
i nový překážkový materiál. Na šířkových skocích nechybí bezpečnostní háky a po materiální
stránce jsou pořadatelé velmi dobře připraveni
a je jen dobře, že se zde budou pořádat soutěže té nejvyšší vážnosti a důležitosti.“

šení těžkého skákání. Na poslední chvíli však dohlásila své koně stáj Bost a tak desetičlenná pole
zachránila jak soutěž do 140cm, tak prvý letošní
parkúr -T- v ČR.
Zatímco se náš skokový reprezentační tým přiV prvém -S- naznačil velmi dobrou formu zástuppravoval na cestu do Rakouska, organizátoři jarní
ce stáje Měník Kubišta J. Hatla, když po rozeskakoVelké ceny Karlových Varů měli starosti s malým
vání čtyř dvojic zvítězil se SAHIBEM KUBIŠTA.
počtem přihlášek. Ještě počátkem týdne před VelStejnému jezdci ovšem v sedle PRÁTERA patřilo
kou cenou (15.-16.5.) se dokonce uvažovalo o zruvítězství v -ST-, když se
s ním v rozeskakování
utkal jen L. Chmelař
s PRZEDSWIT XVI
(Písek).
Nedělní -S- patřilo
P. Doležalovi s CRAZY
BOY (Bost) a tak se dalo
tušit, že se mezi těmito
dvěma dvojicemi rozhodne
ve Velké ceně.
K parkúru J. Šímy
nastoupilo celkem devět
dvojic a diváci se tentokrát
rozeskakování nedočkali,
když jediná, J. Hatla
a SAHIB KUBIŠTA, dokázala překonat kurs bez
tr.bodů. O další místa se
podělili jezdci se 4 tr.body:
P. Doležal (CRAZY BOY),
J. Hatla (PRATER) a
L. Chmelař (P-XVI).
J. Hatla a SAHIB KUBIŠTA zvítězili při Velké ceně v Karlových Varech.

Hatlovy Vary
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Sportovní
kalendáﬁ
28.-30.5.
28.-30.5.
29.5.
29.5.
29.5.
29.5.
29.5.
29.5.
29.5.
29.5.
29.-30.5.
29.-30.5.
29.-30.5.
29.-30.5.
30.5.
30.5.
30.5.
4.-6.6.
4.-6.6.
5.6.
5.6.
5.6.
5.6.
5.6.
5.6.
5.6.
5.-6.6.
5.-6.6.
5.-6.6.
6.6.
6.6.
6.6.
6.6.
6.6.
12.6.
12.6.
12.6.
12.6.
12.6.
12.6.
12.6.
12.-13.6.
12.-13.6.
12.-13.6.
12.-13.6.
13.6.
13.6.
13.6.

Brno-Líšeň Z,ZL,L,PREM.S,ST
Ostrava-St.Bělá
KMK Z,ZL,L,PREM.S
Hrubý Jeseník
ZM,Z,ZL,L,S
Rakovník
Z,ZL,L
Tábor
Z,ZL,L
Praha
voltiž
Louny
Z,ZL,L
Svoboda n.Ú.
KMK Z,ZL,L
Brno-Medlánky
Z,ZL,L
Dolní Moravice
ZM,Z,ZL
Humpolec
KMK Z,ZL,L,S,PREM.ST
Domažlice
ZL,L,PREM.S
Jeníkov
AL/1/2/4
Praha-Přední Kopanina
drez. L,S,PREM.ST,T,TT
Hrubý Jeseník
Z,ZL,L
Vysoká n.L.
drez. Z,L
Chotýšany
KMK Z,ZL,L
Poděbrady
Prem.CSI-C
Moravský Krumlov
AT/2/4
Kosova Hora
Z,ZL
Milevsko
ZM,Z,ZL
Hostouň
Z,ZL,L
Louny
Z,ZL,L
Pardubice
ZM,Z,ZL,L
Kupařovice
Cd/Z,L
Sázava
ZM,Z,ZL,L
Stará Role
ZM,Z,ZL,L drez. Z,L,S,ST,T
Brno-Soběšice
Z,ZL,L,S,ST
Hradec n.M.
Z,ZL,L,Prem.S
Benešov-Černý les
Z,ZL,L
Třebenice
ZM,Z,ZL,L
Šumperk
Z,ZL,L
Dubicko
ZM,Z,ZL,L
Jindřichův Hradec
ZM,Z,ZL,L
Bělčice
ZM,Z,ZL,L
Třebívlice
Z,ZL,L
Kolesa
Z,ZL
Vyškov
ZM,Z,ZL
Hrabová
Z,ZL,L
Horní Město
ZM,Z,ZL,L
Cholunná Žirovnice
Cd/Z,L
Hostomice
Z,ZL,L,S drez.Z,L
Plzeň-Bory
ZM,Z,ZL,L,Prem.S
Brno-Vevevří
Z,ZL,L,S
Albertovec ZM,Z,ZL,L,Prem.S,ST
Chotýšany
L,S,ST
Zábrodí
drez.Z,L,S
Havlíčkův Brod
Z,ZL,L,S

Změna v propozicích
JK Poděbrady oznamuje změnu propozic na
4.-5.7. Skok -ZM-, původně přístupný i koním,
kteří získali licenci v roce 1999 bez ohledu na
věk, je přístupné pro všechny jezdce na čtyřletých koních. Rozhodování podle stupnice „A“
čl. 238.3,AM3.

Blahopřejeme...

...stavitelce parkúrů Anežce Tůmové, která
6. června oslaví kulaté narozeniny.
...vedoucí sekretariátu severní Moravy Heleně
Šalamonové, která slaví 12. června životní jubileum.

Vzpomínáme...

Dne 30. května uplyne 100 let od narození
kpt. Rudolfa Poplera. Výročí bude vzpomenuto
při různých akcích dne 2. října, týden před Velkou pardubickou. V rodném mlýně Jangelci
bude odhalena pamětní deska. O všech vzpomínkových akcích na tohoto slavného muže
budeme v Jezdci prostřednictvím organizačního
výboru oslav výročí informovat.

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

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

Pouze Voksa

Pony mezi květy

Vedle neklasických soutěží do
130cm, čekalo na závodníky ve
Staré Boleslavi o víkendu 22.-23.
května jedno skákání stupně -Sa jedno -ST-. V sobotním -S- byl
nejúspěšnější po rozeskakování
čtyř dvojic M. Vítek s LORD
PRZEDSWIT ze Sportovní stáje
Končiny. V nedělním prvém vyvrcholení stupňované obtížnosti do
130cm se žolíkem si nejlépe vedl
domácí L. Jandourek s MARCO
POLO DUBLET.
K závěrečnému -ST- nastoupilo
13 dvojic a pouze D. Voksa
s BLACK (Tarpan Odolena Voda)
dokázal kurs absolvovat bez trestných bodů. Za ním se podle času
seřadila trojice jezdců s jednou
chybou Š. Pospíšilová - GRANADA (Brest D. Voda), L. Jandourek
- MARCO POLO DUBLET (Stará
Boleslav) a L. Chmelař - PRZEDSWIT (ZH Písek).

První jarní regionální výstava
pony a malých koní se konala 15.
května v krásném prostředí zámku
Valeč při příležitosti tradiční Slavnosti květů. Hlavním organizačním
motorem celé přehlídky byli aktivní
chovatelé manželé Fialovi z hřebčína Dollom ve Žluticích.
Vystavovalo se v obvyklých
kategoriích shetland pony, jezdecký pony, velšská plemena pony
a cob, welsh part-bred, hucul
a hafling. Z vítězů tříd jednotlivých
kategorií byl vyhlášen šampion
kategorie a z nich pak šampion
celé výstavy. Mezi mladými koňmi
(1-3 roky) se nejvíce líbil hafling
MOZART F. Mikeše z Prahy
a mezi staršími koňmi to byl welš
part bred SHOSHON P. Bartoňové
z Kšel. Odpoledne pak patřilo dětským soutěžím a jezdeckým hrám.

Výsledkový
pokus

Ve středu 19. května zasedala
Rada ČJF. Na programu jejího jednání byly především nové řády disciplinární a registrační. Po jejich
schválení bylo rozhodnuto, že oba
nové řády spolu s novými legislativními úpravami (podmínky zkoušek ZV, cvičitelských zkoušek ap.)
bude souborně vydáno stejným
způsobem jako jsou současná pravidla (kroužkový blok). Edice by
měla být distribuována prostřednictvím oblastních svazů na přelomu června a července.
Rada dále vzala na vědomí
změnu termínu MČR ve čtyřspřežích, které se bude konat v rámci
CAI v Kladrubech nad Labem 2.-4.
července. Radě byl také předložen
návrh Koncepce ČJF, který je nyní
předán oblastem k diskuzi a dalšímu rozpracování.
Důležitým bodem jednání bylo
i schválení vedoucího mediální
komise ČJF, kterým se stal Jaroslav Voldřich. Protože nás tato
problematika velmi zajímá, zeptali
jsme se mediálního šéfa na jeho
představy své budoucí práce a také
jej požádali o stručné představení:
„Je mi 25 let a žiji v Plzni. Již před
několika lety, když jsem přestal
dělat vrcholově moderní pětiboj
a začal se věnovat pouze koním,
chtěl jsem nějakým způsobem
pomáhat těm úspěšnějším a talentovanějším sportovcům. Proto jsem

Přinášíme další informace
o naší snaze o statistický přehled
výsledků. Naše žádost o spolupráci nese své ovoce a všem vám,
kteří na adresu redakce zasíláte
výsledkové listiny, děkujeme. Ke
konci se chýlí práce na statistice
první části sezóny. Ta bude rozdělena na halové závody a závody
na otevřených kolbištích.
V našich předešlých informacích ještě nezaznělo, že hlavním
partnerem zpravodaje JEZDEC je
průkopník počítačového zpracování výsledku jezdeckých soutěží
u nás Jaroslav Formandl. Po
dohodě s ním jsme se rozhodli
ustoupit od tištěného zpracování
výsledků a všechny naše současné práce vedou k elektronické
verzi.
První výsledky práce máme již
odzkoušeny a obsluha i instalace
programu je tak snadná, že jej
podle jednoduchého návodu
zvládne každý uživatel počítače.
Pravděpodobně v průběhu června
budou první výsledky naší spolupráce s J. Formandlem k dispozici
všem zájemcům, a tak definitivní
podmínky pro získání programu
a výsledkové databáze přineseme
v příštím čísle.

po absolvování civilní služby u M.
Pěchoučka v Tachově založil firmu
JaVo sport. Tato firma se zabývá
mimo jiné poskytováním manažerských služeb nejlepším juniorským
sportovcům Plzně, či organizováním mezinárodních sportovních akcí
a prodejem sportovních odměn.
Návrh, který jsem předložil
Radě ČJF se opírá o zkušenosti
s obdobnou problematikou
v moderním pětiboji a triatlonu.
Popsal jsem v něm svoji představu
o činnosti mediální komise. Jejím
hlavním cílem by mělo být napomáhat zviditelnění jezdeckého
sportu v ČR a jeho zatraktivnění
pro eventuelní sponzory. Rada
ČJF tento návrh přijala. Zároveň
mi uložila navrhovanou koncepci
rozpracovat a rozeslat na jednotlivé oblasti. Ty by měly vybrat své
zástupce pro práci v této komisi.
Jakmile k tomu dojde, svolá se
první schůzka, na které dopracujeme náplň práce mediální komise
a tuto koncepci předložíme Radě
k vyjádření.“

Rada ČJF

Ze světa
● Překvapení zažili hvězdní účast-

níci Saumurské CCI*** (22.-25.4.),
když všechny porazila portugalská
závodnice M.F. Chaves Ramos na
CARIOCA z Portugalska. Tento
kůň je i po tomto výsledku teprve
na 23. pozici světového žebříčku.
Druhý skončil Novozélanďan
A. Nicholson s plnokrevným MISTER MAORI a třetí Ital F. Magni
s COOL’N’BREETY.
● Ve stejném termínu soutěžila
další elitní skupina v CCI****
v americkém Lexingtonu. Zde slavili úspěchy angličtí plnokrevníci,
když všichni tři první jsou příslušníky tohoto plemene. Zvítězila
domácí Karin O’Connor Lende
s PRINCE PANECHE před B.
Taithem - ASPYRING (NZL) a A.
Lufkin - JACOB TWO TWO (USA).
● Rozhodčí komise FEI dosud
nerozhodla o případu pozitivního
dopingového nálezu u britského
koně CORAL COVE z loňských
světových her v Římě. I proto nijak
nebránila této dvojici ve startu při
CCI**** v Badmintonu. V každém
případě však vyhlásila, že v případě uznání viny nebude britskému
družstvu uznán Řím jako kvalifikace pro OH 2000 a Británie bude
muset o kvalifikaci znovu bojovat
při ME v Luhmühlenu (16.-19. září).
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270 Diktant slatiňanský

T R I S TA N
(Diktant III-K - 275 Trněnka po Varin xx)
sport. výkonnost všestrannost -T-, skok -ST-

působí na připouštěcí
stanici v Pilníkově u
J. Cipry, který ho
úspěšně sportovně testoval zejména v soutěžích všestrannosti.
Možnost zaslání inseminační dávky.
Nové telefonní spojení:

0439 89 81 65

Na přehlídku
do Náchoda
Již desátou přehlídku mladých
koní pořádá dne 6. června
Náchodský svaz chovatelů koní.
Místem setkání chovatelů bude
opět Běloves u Náchoda a vedle
předvádění ročních, dvouletých
a tříletých klisen, hodnocení
a výkonnostních zkoušek tříletých
klisen bude pro diváky připraven
i doprovodný program.

Výsledky
Jindřichův Hradec 23.-25.4. všestrannost dílčí -Z(6) 1. Vacuška - CHARODEJ (Baletka Újezd), skok -ZM(10) 1. K. Papoušek - KENY (Srnín), -Z- (23) 1. J.
Papoušek - LIBERO KUBA (Srnín), -ZL- (15) 1. Lomský
- APOLO (Třeboň), -L- (7) 1. J. Papoušek - LIBERO
KUBA (Srnín), 2. Malkovská - KANGARO (Malkovská),
3. Podešva - RIGA (Třeboň).
Skaštice 1.5. drez. -Z- (6) 1. Mlčoušková - DESINA
(Nemochovice), -Z- jun. (5) 1. Lukšíková - PETERIS
(Kroměříž), skok -ZM- (18) 1. Dostálek - BANDOLERO
(Luhaturf), dvouf.sk. 100/110 (39) 1. Bobálová SORRY (Zlín), jun. (15) 1. Dostál - MAN (Bochoř), -ZL(26) Pospíšilík - DILLY (Pospíšilík), jun. (9) 1. Rektořík KARMA (Kroměříž), volba př.do 120 (13) 1. Pospíšilík DILLY (Pospíšilík).
Bukovice 8.5. -ZM- 4l. (7) 1. Justin - LIBYE, -Z- 1.
Chýle - ROMMEL (Chevalcentrum), post.obt. do 120
(27) 1. Šoupal - NĚŽNÁ (Hor.Habartice), -L- (14) 1.
Charvát - ELLIS (Ústí n.L.), 2. Jakeš - FÓR (Louny), 3.
Matějka - VIKTOR (Chomutov).
Stará Role 8.-9.5. drez. -Kür L- (12) 1. Čmolíková MANGIA (St.Role), -Kür S- (12) 1. Holcbecher - ČAR
(Čapková), 2. Čmolíková - CHANSON (St.Role), 3.
Ronisová - ALLADIN (Troja), skok -L- 1.odd. (22) 1.
Poláchová - FANY, 2. Lahodná - ČIRIN (obě Děpoltovice), 3. Donthová ml.- TRAVIATA (Donthová), 2.odd.
(27) 1. Donthová st. - GARFA (Donthová), 2. Stájsková ČASTREN (ČJK KV), 3. Matoušková - LIKAS (Olšová),
dvouf.sk. (11) 1. Šlechta - ÚHLAVA, 2. Černok - HAMMOND (oba Děpoltovice), 3. Kafuňková - DEKOR (St.
Role), drez. -JU 93- sen. (7) 1. Komenda - PASTEL
(Caballo), jun. (4) 1. Čmolíková - MANGIA (St.Role), -JU
97- sen. (12) 1. Komenda - PASTEL (Caballo), 2. Szapanos - DAX (Atrium KV), 3. Ronisová - ALLADIN
(Troja), jun. (12) 1. Čmolíková - VANITAS, 2. Čmolíková
- CHANSON (St.Role), 3. Chitovová - FINLAND (ČJK
KV), -SG+IM I- (3) 1. Čmolík - VANITAS (St.Role), skok
-ZL- (20) 1. Szapanos - HONZA (Atrium KV), -L- (7) 1.
Kafuňková - DEKOR (St.Role), 2. Chocholoušová DOMINIK (Cyklon), 3. Donthová - GARFA (Donthová).
Orlová 9.5. -ZM- děti (7) 1. Kopišová - ARAT (Frenštát), koně 1.rokem (22) 1. Žilinský - SWING (Dolní
Domaslavice), dvouf.sk. 100/110 (56) 1. Pěkníková QUILAT (Horní Bludovice), dvouf. sk. 110/120 (37) 1.
Bosák - TOBY A (Albert.), -L- (9) 1. Hrůzek - DEXTER
(RIAS), 2. Šipoš - DENA (Bukanýr), 3. Kajpušová ZANDY (Hor. Blud.), -Z- děti (3) 1. Curusová - LIBÉRIE
(Aldi F-M).
Brno-Archat 15.5. drez. -Z- děti,jun (13) 1. Sigismondi - DANTE TASY (Žabčice), koně max.3.rokem
(17) 1. Sigismondi - RENO NOVAPOL (Žabčice), -Lděti, jun. 1. Mácová - KADIR (Žabčice), 2. Komínková ZANJA (Archatt), 3. Šedá - WATERPAS (Ideas), ost. (9)
1. Neveselá - LEAK (Stř.Dvůr), 2. Cinerová - DIANA
(Drásov), 3. Neveselá - IVAN (Stř. Dvůr), -JU-93- (13) 1.
Kružíková - PRINT (Certa), 2. Neveselá - LEAK
(Stř.Dvůr), 3. Šedá - WATERPAS (Ideas), -JJ-97- (7) 1.
Kružíková - PRINT (Certa), 2. Bojadzisová - MAGRETA,
3. Erbek - KARINO (oba Pegas).
Kamenice n.L. 15.5. -Z- (33) 1. Dvořáková MANDY (Žirovnice), -ZL- (14) 1. Janovský - JOLANA
(Avanti), komb.skok+terén -Z- (13) 1. Papoušek J. ROZSUTEC (Telč), mini-maxi (3) 1. ex equo Umlauf GRACEW (Umlauf), Chalupa - NICOL (Med).
Karlovy Vary 15.-16.5. -ZM- děti (14) 1. Lahodná GOJAR (Děpoltovice), -Z- (16) 1. Veselovská - LUIS
(ČJK), dvouf.sk. 110/120 (32) 1. Lahodná - HAJDUK
(Děpoltovice), -L- (22) 1. Kafuňková - DEKOR (St.Role),
2. Dohnal - FRÜHESCH-2 (Úněšov), 3. Kočík - DICK
(Cyklon), -S- (19) 1. Hatla - SAHIB KUBIŠTA (Měník), 2.
Vácha - LA VIE (Placatková), 3. Papoušek - GAL
(Srnín), -ST- (12) 1. Hatla - PRATER (Měník), 2. Chmelař - PRZEDSWIT XVI (Písek), 3. Doležal - ROMINA
(Bost), -ZM- děti (9) 1. Lahodná - EVELINA (Děpoltovice), -Z- (35) 1. Podolánová - HNĚVSA (Svinčice), -L(25) 1. Doležal - COLUMBIA/CARINA (Bost), 2. Chel-
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PREMIUM QUALITY
D O G A N D C AT F O O D

ŠPIČKOVÁ
GRANULOVANÁ KRMIVA
PRO PSY A KOČKY
Výhradní registrovaný dovozce:
Kanadská obchodní společnost,
Osecká 319, 751 31 Lipník nad Bečvou,
tel./fax: 0641/77 33 41 nebo 77 33 42

Inzerce
● 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 7l. kl., park. -S-, 110 000,- Kč a 6l. val., park. -L,S-, 85 000,- Kč. Tel.: 0336/325 238.
● Prodám 5l. kl. ČT po Echor trak., po základním výcviku, vhodná pro drezúru, volný čas a chov. Zapsaná
v HPK 7,3 b. Cena 50 000,- Kč, tel.: 0602 28 38 30.
● Prodám hř. 7/98 tm. šiml, o: Quoniam II-69, m: po Belendek. cena dohodou - 25 000,- Kč, tel.: 02/67 19 31
57-8 pr. 9.00-16.00.
● Hledáme zkušeného ošetřovatele/jezdce ke koním do sportovní stáje v Nebřenicích u Prahy, nástup ihned. V případě zájmu volejte tel.: 02/21 61 72 18.
● Prodám 2l. hř., o: Radegast, m: po Amon, skok. předpoklady. Tel.: 0653/911 141 po 20.00 hod.
● Prodám 7l. val., ČT, isabel, o: Garus, výk. -Z,ZL-, rekreační ježdění, velmi pěkný, hodný. Tel.: 0204/67 37 76,
0602 86 46 52.
● Prodám kl. ryzku, nar. 7/96, o: Przedswit Horymír, m: Letná A1/1. Cena 45 000,- Kč, při rychlém jednání
sleva. M. Bydžovská, 0439/77 62 39 mezi 18 - 20.00 hod.
● Prodám valacha A1/2, 6 let, ryzák, KV 168cm, pro rekreaci i sport, cena dohodou. Tel.: 0602 836 695.
● Pořádáme letní tábor na koních v překrásném malebném prostředí. Tel.: 0314/589 155.

Výsledky
berg - STELLA ARTOIS (Žižka), 3. Kočík - DICK (Cyklon), -S- (17) 1. Doležal - CRAZY BOY (Bost), 2. Chelberg - LEONIQUE C (Žižka), 3. Daněk - FERISON
(Schneider), post.obt. do 140 (11) 1. Papoušek - KARMEN (Srnín), 2. Hatla - PRÁTER, 3. Hatla - SAHIB
KUBIŠTA (Měník), -T- (9) 1. Hatla - SAHIB KUBIŠTA
(Měník), 2. Doležal - CRAZY BOY (Bost), 3. Hatla PRÁTER (Měník), 4. Chmelař - P-XVI (Písek), 5. Doležal
- ROMINA (Bost).
Bělá pod Bezdězem 15.-16.5. -ZM- děti (10) 1. Dlabalová - LANDRUF-18 (Hr.Jeseník), 4l. (15) 1. Bílovská
- BARD (Vlčí stopa), dvouf.sk. 100/110 1.odd. (37) 1.
Chýle - ROMMEL (Cheval servis), 2.odd. (48) 1. Kořínek
- YORK (Nový Dvůr), dvouf.sk. 110/120 1.odd. (27) 1.
Štilijanovová - DÉMON (Čs.Film), 2.odd. (36) 1. Moudrý
- VENEZIA-T (Kluky), stupň.obt. do 120 (43) 1. Moudrý
- ESPRIT (Kluky), -L- 1.odd. (34) 1. Hanuš - QUENTA
(Vlkava), 2. Jandourek - SIR SENDRIK (St.Bol.), 3.
Vacek - CHRISTO (Vacek), 2.odd. (32) 1. Prokůpková VINAJ (Kolín), 2. Hanuš - VANDA (Vlkava), 3. Bleha LOTHAR (Kolín), -S- (38) 1. Zatloukalová - AROT (Ústí),
2. Ledecký - KORA (St.Bol.), 3. Pecháček - FINN VAL
(Spolfinn), -ST- (10) 1. Plimlová - FRESKA (Poříčí), 2.
Zatloukalová - AROT (Ústí), 3. Pecháček - FINN VAL
(Spolfinn), 4. Lasabová - FORS GEDOS (Vaňha), 5.
Vacek - ROCK#N#ROLL (Vacek), mistr.střč.obl. ženy L- (20) 1. Prokůpková - VINAJ (Kolín), 2. Vinšová KIRRÉ (St.Bol.), 3. Blehová - LUSIANO (Kolín), muži -S-

(5) 1. Housa - FESTA (Seco Praha), družstva -L- 1.
Václav Kolín, 2. TJ Lysá n.L., 3. okr. Mladá Boleslav.
Hradec nad Moravicí 15.-16.5. -ZM- (37) 1. Živníček
- UNISTA (Hr.n.M.), stupň. obt do 100cm (54) 1. Janasová - MY LADY (Radvanice), stupň.obt. do 110cm
(32) 1. V. Hrůzek - DAREX (RIAS), KMK -Z- (37) 1.
GIOM - Olšák (Mustang Havířov), -ZL- (29) 1. SULIKA Šipoš (Kuželka Karviná), -L- (14) 1. GOLDBERG - Fialka, 2. IKAR - Fialka (Orfeus Hor. Bludovice), 3. LORIETA - Králíková (Milotice n.B.), kom. J. Pellar, -Z- jun.
(14) 1. Janasová - MY LADY (Radvanice), sen. (42) 1.
Zuvač - MERLIN A (Vítková), -ZL- jun. (22) 1. Višinková
- CHARLEY (Albert.), sen. (54) 1. Masár - MGT CARAF
(MGT), -L- (46) 1. Vítková - INTRIGA (Vítková), 2. Holý QUINTET, 3. Vrubel - KRÉDA (oba Albert.), -S- (19) 1.
Hruška - RAMŔ FERRAM (Op.Kat.), 2. Holý - QUINTET
(Albert.), 3. Živníčková - BOURBON (Hr.n.M.).
Olšany 16.5. -Z- (54) 1. Navrátil - ŽILIEN (Navrátil), ZL- (48) 1. Štěrba - VENDETA (Vyškov), -L- (13) 1. Malbohan - HARFA (Malbohan).
Popice 16.5. Cena Pálavy dvouf sk. 100/110 (37) 1.
Koláček - SONDA (Popice), -L- (30) 1. Chábková PRINCESS (Boskovice), 2. Mrkvica - VILMA (Uherčice),
3. Koláček - SONDA (Popice), -S- (17) 1. Tretera RONA (Tretera), 2. Chládková - TROPHY (Popice), 3.
Růžička - ROMANCE (Vel. Němčice).
Kolesa 20.-23.5. všestrannost -Z- (27) 1. Ludwigová
- CENTIM (Pardubice), 2. Mack - AMUSING-K (Vasury),

3. Myška - KAPITOLA (Měník), CCI* (31) 1. Owczarek CZATAR (Pol), 2. Hatla - IVORY COUNT (Měník), 3.
Krzyžanowska - BONAPARTE (POL), 4. Vrtek - DOMINANT (H.Heřmanice).
Ostrava 21.-23.5. Velká cena Ostravy stupň. obt.
do 120 (30) 1. Humplík - MANDY CIMINGA (Op.Kat.),
stupň.obt. do 130 (13) 1. Doležal - CRAZY BOY (Bost),
2. Olšák - GRAND (Mustang Havířov), 3. Zelinková LABE JAMES (Mělník), dvouf.sk. do 120 (14) 1. Humplík - MANDY CIMINGA (Op.Kat.), -S- (31) 1. Pecháček
- MORNING STAR STING (Pecháček), 2. Málek DUXA, 3. Málek - DUHA (Málek), -ST- (22) 1. Doležal CRAZY BOY (Bost), 2. Pecháček - FINN KOREA (Spolfinn), 3. Skřivan - GARGÁNO WEPOL (Manon), -S- (20)
1. Humplík - MANDY CIMINGA (Op.Kat.), 2. Hošák GRANDINA C (Mustang Havířov), 3. Zelinková - LABE
JAMES (Mělník), -ST- (24) 1. Doležal - CRAZY BOY
(Bost), 2. Zelinková - - BEJBÚT (Mělník), 3. Holý QUINTET (Albert.), Velká cena Ostravy -ST+T- (14) 1.
Doležal - CRAZY BOY, 2. Doležal - KRIS KENTAUR
(Bost), 3. Skřivan - GARGANO WEPOL (Manon), 4.
Pecháček - FINN KOREA (Spolfin Bruntál), 5. Zelinková
- BEJBÚT (Mělník).
Ústí n.L. 22.5. post.obt.do110+žolík (39) 1. Matějka - LARTET (Chomutov), -ZL- (48) 1. Šoupal V. NĚŽNÁ HUDYSPORT (Hor.Habartice), -L- (23) 1.
Matějka - JUMBO, 2. Matějka - VIKTOR (Chomutov), 3.
Matějka - ÚTVAR (AD REAL), -S- (10) 1. Matějka -

LIPKA UNIREN (Chomutov), 2. Hadžia - NASSIR (Tarpan), 3. Matějka - JUMBO (Chomutov), post.obt.
100/110 (39) 1. Hadžia - ASCOT T (Tarpan), -L- (31) 1.
Matějka - VIKTOR, 2. Matějka - JUMBO (Chomutov), 3.
Zbořil - QUO VADIS (Moris), -S- (21) 1. Jakeš - MARIO
(Louny), 2. Matějka - JUMBO (Chomutov), 3. Hadžia GIN (Ústí n.L.), -ST- (6) 1. Jakeš - MARIO (Louny), 2.
Zatloukalová - AROT (Ústí), 3. Matějka - LIPKA UNIREN
(Chomutov).
Stará Boleslav 22.-23.5. stupň.obt. do 120 (29) 1.
Vítek - MONIKA (Končiny), -L- (40) 1. Sloup - VENETO
(Lysá), 2. Jandourek - MARCO POLO DUBLET, 3. Jandourek - ADINA (St.Boleslav), -S- (25) 1. Vítek - LORD
PRZEDSWIT (Končiny), 2. Trnková - TENGIS (Hrobice),
3. Chmelař - PRZEDSWIT (Písek), dvouf.sk. 120/130
(14) 1. Jandourek - ADINA (St.Boleslav), 2. Housa LOPEZ-11 (Seco Praha), 3. Sloup - WARWICK (Lysá),
stupň.obt. do 130 (16) 1. Jandourek - MARCO POLO
DUBLET (St.Boleslav), 2. Voksa - ELING-T (Tarpan), 3.
Koudela - LUNA B (Wrbna), -ST- 1. Voksa - BLACK
(Tarpan), 2. Pospíšilová - GRANADA (Brest), 3. Jandourek - MARCO POLO DUBLET (St.Boleslav), 4. Chmelař
- PRZEDSWIT (Písek), 5. Koudela - LUNA B (Wrbna).
Praha 22.-23. května Cena Komtesy drez. -L- (JÚ
93) 1.odd. (10) 1. Buben - BORN (Buben), 2. Koblížková
- AURELIAN (Hlinovská), 3. Zajíčková - ANDREW
(Troja), 2.odd. (10) 1. Komenda - PASTEL (VŠ Plzeň),
2. Buben - BODO (Buben), 3. Hanzlová - GRANDT
(Troja), -S- (JÚ 97) (16) 1. Charvátová - DREAM DANCER (Panská Lícha), 2. Koblížková - ARIE (Hlinovská),
3. Buben - BORN (Buben), -S- (Sv. Jiří) (7) 1. Žižková POZOR (Žižka), 2. Charvátová - DREAM DANCER
(Panská Lícha), 3. Tichkov - DOGMAT (Pradar), -L- (JJ
93) (16) 1. Buben - BORN (Buben), 2. Koblížková AURELIAN (Hlinovská), 3. Ronisová - ALADIn (Troja), S- (YÚ 93) (9) 1. Buben - BORN (Buben), Komenda PASTEL (VŠ Plzeň), 3. Baštová - NENY (Žižka).
Kolín 23.5. -Z- jun. (19) 1. Pospíšilová - UNION
MÁTRA (Benešov), koně 1.rokem (17) 1. Půlpán MICHEL (Remark), -Z- pro koně kteří netsrtovali v -L- (42)
1. Žirovnický - TUBOK (Poděbrady), stupň.obt. do 110
1.odd. (38) 1. Pavelková - FANFÁN (Poděbrady), 2. odd.
(38) 1. R. Doležal - KOMTESA (Dražkovice), -L- (23) 1.
R. Doležal - LATINUS (ERC Mnětice), 2. Kunstová - ČITA
(Gabrielka), 3. Kopecký - GRANÁT (Poděbrady).

Firma Iván n a b í z í :
celoroční zásobení stájí krmivem i stelivem (seno luční i vojtěškové, sláma,
oves), s dodávkou do 48 hodin.

Zvláštní prémie!!!
Poslední prázdninový den bude vylosován jeden z vás, který obdrží zvláštní
prémii firmy - 50g objemového krmiva
zdarma.

Kontakt.: 0602 237 354

SERVIS PRO VÁS A VAŠEHO
KONĚ
Kompletní sortiment jezdeckých
potřeb v prodejnách v Praze a Plzni

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

JEZDECKÉ A WESTERNOVÉ POT¤EBY
GALERIE A VETE·NICTVÍ

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

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

Po - Pá: 10.00 - 19.00 hod
¤ehoﬁova 9, 130 00 Praha 3, tel.: 02/627 98 83
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