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CSI Podûbrady
Za svoji krátkou novodobou historii si Velká
cena Poděbrad získala značnou prestiž. Nejen
pro velmi slušné zázemí, které poskytuje arál
jezdeckého oddílu v Poděbradech, ale i za dobrou organizaci, kvalitní parkúry a určitě i vhodné
termínové zasazení do skokové sezóny.
Do Poděbrad ve dnech 4.-6. června tak zcela
zákonitě našli cestu všichni důležití jezdci
z Čech a Moravy a jim přijeli konkurovat zástupci výprav Německa a Polska a po jednom jezdci
ze Slovenska a Rakouska.

Opatrný, který dorazil do Poděbrad i ze svým
současným trenérem René Tebbelem. Tento
muž, který po úspěchu při finále Světového
poháru v Göteborgu postoupil do nejlepší světové jezdecké dvacítky, byl ozdobou závodů
a rozhodně jim přidal na „světovosti“.
Německé družstvo přivezlo opět výborného
DORNADA s H. Heckelem, který oslnil v loňském roce, Rakousko zastupoval Ch. Sonnleitner a Slovensko tradičně J. Obert z L. Mikuláše.
Pro naší juniorskou reprezentaci byly Poděbrady vyhlášeny jako stěžejní zkouška. Stejně
Chyběl Navrátil
tak Polsko přivezlo do Poděbrad juniorský tým.
Jak jsme již psali v minulém čísle, v PoděbraO něm nám řekl šéf ekipy Polska L. Kosnik:
dech byla očekávána absence naší dvojice roku
„V Polsku máme nyní desítku juniorů, kteří usilují
1998 T. Navrátil a AKTIV. O rozpadu týmu stáje
o nominaci do Švýcarska. V mém týmu zde
Bříza jsme již informovali a v Poděbradech jsme
v Poděbradech je pět jezdců a sedm koní a pro
se jen dozvěděli další podrobnosti. Ty definitivtrojici šestnáctiletých je to první zahraniční start.
ně potvrzují, že koně AKTIV, LACOR, LE CORZkušenější je P. Warszawski, který je ovšem
DIAL S a LESANTO čekali v té době již jen na
spíše jezdec všestrannosti a při loňském ME
poslední administrativní formality a nyní již pravv Bialem Boru získal stříbrnou medaili. Podle
děpodobně cestují do USA. Zde by je měla jezmého soudu mají z tohoto týmu největší šanci na
dit americká jezdkyně Mysty Cassar, která chce
nominaci M. Zajakowski a P. Strzechowski.
údajně s AKTIVEM a LE CORDIAL S zkusit splVšechny ale ještě čeká CSI/YJ v Hamburku a po
nit limit pro OH v Sydney na PanAmerických
něm ještě Mistrovství Polska v Boguslavicích.“
hrách 5.-8. srpna ve Winnipegu. V každém příA tak nám mohly letošní Poděbrady do určité
padě se vynasnažíme kariéru našich koní
míry i nastínit srovnání našich a polských juniorů.
v USA sledovat, ale nyní nezbývá než se
Zvědavi jsme však byli především na A. Opas touto skutečností smířit.
trného a protože zprávy o jeho německých starNaopak obohacením naší ekipy byl Aleš
tech jsou zatím velmi kusé, požádali jsme
o dosavadní zhodnocení
a výhled do budoucna
R. Tebbela: „Aleš startuje
v Německu téměř každý
víkend a vedle svých koní
se objevuje v sedlech koní
mojí stáje. Z trojice zde
v Poděbradech je CARDINAL jedním z favoritů i pro
soutěže ME. Z posledních
jeho velkých úspěchů stojí
za zmínku sedmé místo ve
Velké ceně v Mäpen, kde
soutěžil s absolutní evropskou špičkou. Do ME ve
Švýcarsku čekají Aleše
ještě tak tři velké konkúry,
z nichž největší bude pravděpodobně v Bad Önhhausen. Nejlepšími juniory
v současnosti disponují
Německo a Francie, ale
podle mého soudu by při
troše štěstí mohl Aleš ve
Jaroslav Jindra byl se SIRAH druhý ve Velké ceně, ale dobrými Švýcarsku zasáhnou do
výkony v sedle PRINC CONDÉ (foto) získal reprezentační bojů v první desítce.“
nominaci i pro tohoto koně
Raději to nezakřiknout.

René Tebbel se o Aleše Opatrného v Poděbradech pečlivě staral

Nejlépe začal Skřivan
Vstup do závodů se nejlépe zdařil J. Skřivanovi, který zvítězil v obou zahajovacích soutěžích. Za ním se však seřadili všichni papírově
důležití a tak se nedalo zásadně nic předvídat.
Parkúry stavěl již po druhé Igor Fekár ze Slovenska, který připravil soutěže divácky velmi
atraktivní s řadou technických momentů
a s téměř pravými oxery, které stále ještě
nejsou na našich kolbištích samozřejmostí.
I proto již zahajovací soutěže ukázaly, že kursy
byly nad síly některých dvojic. V nastoupeném
kursu pokračoval Igor Fekár i v sobotu, kdy
závěr dne patřil prvnímu kolu Velké ceny Poděbrad (140).
Z 38 dvojic se desítka probojovala do rozeskakování, což bylo vzhledem k obtížnosti potěšitelné. Zde připravila divákům nejhezčí zážitky
česká trojice Doležal, Opatrný, Jindra, kteří
absolvovali i rozeskakování bez chyb. P. Doležalovi se to podařilo hned dvakrát v sedle
CRAZY BOYE a ROMINY a tak bylo jen spravedlivé že v soutěži zvítězil (CRAZY BOY).
(Pokračování na str. 2)

SPORT

CSI Poděbrady
(Dokončení ze str. 1)
A. Opatrný (CARDINAL) obsadil druhé místo
a jeho tradičně rutinovaný projev získal
v Německu jen další suverenitu. Velmi dobrá
byla i SIRAH J. Jindry, která skončila třetí.

Rutinovaný pořadatel
Je příjemné zúčastnit se akcí pořádaných
s odbornou rutinou a pořadatelský tým Velké
ceny Poděbrad ji určitě prokázal. Po zvážení
časových možností bylo totiž operativně přistoupeno k přeložení obou zahajovacích soutěží
soboty a neděle do dopoledního programu,
ovšem s netradičním řešením tak, že rozeskakování se konalo odpoledne. Diváci proto nepřišli
o vyvrcholení soutěže ani o dekorování. Konec
obou dní tak byl beze spěchu, což přispělo vedle
ideálního počasí k pohodovému průběhu závodů.
Nedělní odpolední program tak zahájilo rozeskakování pěti dvojic ranní soutěže do 130cm
a nejlépe si vedl P. Švec (Nová Amerika), který
zvítězil s BAVIÉROU a třetí místo obsadil
s VYŠEHRADEM. Mezi něho se vklínil pouze
S. Hošák s RADEGASTEM (Nový Jičín). Hned
za nimi skončil polský P. Strzechowski, který
tak získal po třetím místě P. Warszawskeho
(140) druhý největší úspěch Polska.
Prvním vrcholem závodů byla soutěže do
140cm. Parkúr velmi slušné obtížnosti prosel
startovní pole 35 dvojic k pouhým dvěma rozeskakujícím. K naší radosti byli oba z ČR. První
nastoupil A. Opatrný (PEDRO M), který strhnul
diváky a absolvoval s nulou. Soupeře mu dělal
pouze J. Skřivan (MISS ORLING), který však po
lehké chybě zcela zákonitě vzdal. A. Opatrný si
tak připsal po řadě umístění první vítězství. Třetí
skončil také J. Skřivan s LABE JEFF LB TECH.
A pak se již vše připravovalo na v ČR stále
ještě výjimečnou soutěž stupně -T-. Dalším
pořadatelským zpestřením bylo, že vyhlášená
prohlídka parkúru byla otevřena i všem zájemcům z řad diváků. Oproti dosavadním parkúrům
se však závěrečná soutěž zdála poněkud lehčí.
Možná, že se I. Fekár zalekl jen dvou nul předchozí soutěže. V každém případě čekalo na
jezdce 11 překážek, které 150cm dosahovaly
jen výjimečně. Ani zde však nechyběly technicky náročnější detaily.
Do závěrečného kola postoupili podle rozpisu pouze ti, kteří absolvovali maximálně se
dvěma chybami, ale nejvíce se dvěma koňmi.
Na startu se tak objevilo šestnáct dvojic bez
účasti Polska, ale s oběma osamocenými
vyslanci Rakouska a Slovenska.
Našim barvám udělal hned první startující
J. Hatla s PRATEREM nulovým výsledkem

REPORTÁŽE
radost. Dvojice však byla zatížena z prvního
kola 8 tr. body, protože startovní listina byla
seřazena vzestupně od nejhorších k nejlepším.
Druhý startující Jiří Pecháček s FINN KOREOU
(Bruntál) předvedl také velmi pěkný parkúr
s jedinou chybou, ovšem krkolomně vyhlížející
pád na posledním skoku zatajil dech všem přítomným. Naštěstí vše dobře dopadlo a J.
Pecháček se mohl připravovat na svůj druhý
start s MORNIG STAR STINGEM.
Když i třetí start soutěže proměnil A. Opatrný
s ULTRA LIBERT na nulu zdálo se, že byla
obtížnost soutěže přeci jen podceněna. Pak
ovšem začaly skoky padat a diváci se další nuly
dočkali opět až v podání A. Opatrného s CARDINALEM. Ten byl první s celkovou nulou
a dlouho se zdálo, že se diváci rozeskakování
nedočkají. To jako první zajistil i v loňském roce
o prvenství bojující Němec H. Heckel s DORNADO a k těmto dvěma jezdcům se nakonec přidal
i J. Jindra se SIRAH. Poslední nulu viděli tribuny v podání J. Skřivana s GARGANO WEPOL,
dvojice však měla 4tr. body ze soboty.
Velká cena Poděbrad 1999 tak nepostrádala
vyvrcholení. Jako první k němu nastoupil A. Opatrný a přesvědčivá nula náležitě naladila obecenstvo. Druhý H. Heckel s DORNADO udělal chybu
a tak vše bylo v rukách J. Jindry. Výborná SIRAH
skákala velmi dobře a před posledním skokem
bylo zřetelné, že docílí, i lepšího času, chyba na
závěr však znamenala ten den již druhé vítězství
pro A. Opatrného. Druhý skončil J. Jindra a třetí
místo patřilo H. Heckelovi.

Poděbradská resumé

Velká cena Poděbrad byla pro naši juniorskou
reprezentaci nominační kontrolou před ME ve
Švýcarsku. Proto jsme se zeptali J. Pecháčka co
mu CSI napovědělo: „V současnosti zůstává ve
hře o šampionát trojice jezdců A. Opatrný,
Z. Zelinková a K. Vodseďálková. Definitivní rozhodnutí padne až po event. zahraničním výjezdu
na CSI/YJ Homberg/Ohm (30.7.-1.8.).“
V rámci CSI proběhlo i zasedání skokové
komise, která měla na programu i nominace na
další zahraniční výjezdy. Bylo rozhodnuto, že
CSI-W Hortobagy (18.-20. 6.) se zúčastní
J. Skřivan (GARGANO WEPOL, LABE JEFF LB
TECH), J. Jindra (SIRAH, PRINC CONDE) a P.
Doležal (CRAZY BOY, ROMINA). Dalším cílem
naší skokové reprezentace bude CSIO Poznaň
(1.-4. 7.), kam odcestujeme s družstvem a tak
se můžeme těšit i na účast v Poháru národů. Za
ČR je do Poznaně nominována stejná skupina
jako do Hortobágy, kterou posílí M. Matějka
(EQUISERVIS GRAND, LINO J) a o reprezentační dres si výkony v Poděbradech řekl i
J. Hatla s koňmi PRATER a SAHIB KUBIŠTA.
V Poděbradech si zase jednou fanoušci jezdectví přišli na své. Zásluhu na tom mají všichni
naši úspěšní jezdci, ale
v každém případě A. Opatrný. Z jeho podání na nás
dýchla evropská úroveň
a doufejme, že jeho návštěvy v ČR budou přeci jen
častější. V současnosti je
však dlouhodobá přítomnost v srdci světového jezdectví v severním Německu
pro jeho další růst tím nejlepším. Pro nás z toho
vyplývá jen další skutečnost. Po globalizaci průmyslu se i sportovní elita, a jezdecká především, soustřeďuje do stále menších regionálních celků. Ty pak do
sebe stále větší silou vtahují talenty z celého světa.
Doufejme, že z Aleše Opatrného vyroste jezdec skutečně evropského formátu
a že někdy v budoucnu
pomůže přenést tento formát i do Čech.
CARDINAL Aleše Opatrného skákal se značnou rezervou

-2-

Jiří Skřivan své příznivce rozhodně nezkla-

Plemenáři na CSI
CSI-C v maďarském Mezohegyes je již tradičně dostaveníčkem středoevropských plemenářů, kteří zde předvádějí své plemenné klisny
a hřebce v aktivním sportu. ČR patří, i přes
nepříjemnou skutečnost termínového souběhu
s domácím CSI Poděbrady, k pravidelným
účastníkům a tak i letos do Maďarska česká
výprava dorazila.
Pod vedením místopředsedy ČJF a prezidenta ASCHK M. Mentlíka byli v našem družstvu
L. Chmelař s PRZEDSWIT XVI-64 (ZH Písek),
P. Dohnal - FRÜHESCH-2 (ZH Písek-Úněšov)
a D. Fialka - IKAR (Orfeus Horní Bludovice).
Vedle domácích dělali našim jezdcům konkurenci ještě jezdci Rumunska a Řecka.
Soutěže jsou v Mezohegyes rozděleny na
koně do 7 let a starší. Pro mladé koně jsou připraveny dvě kvalifikace (125 a 135cm), ze kterých postupuje nejlepších dvacet do dvoukolového finále do 135cm. Této kategorie se zúčastnil
IKAR a přes dvě penalizace 12 tr. body se do
finále ještě probojoval. Zde nakonec s celkovým
výsledkem 13 tr. bodů (0+13) skončil na 10.
místě. Zvítězil domácí J. Atilla na z NSR importovaném BABOLNA COLONADO (Contender).
Starším koním přísluší absolvovat také dvě
kvalifikační soutěže (135 a 145cm) a pro dvacítku nejlepších je připraveno opět dvoukolové
finále ovšem do 145cm. S oběma kvalifikacemi
se naši zástupci vyrovnali dobře a postup do
finále zajistil FRÜHESCHOVI výsledek 4 tr.
body a PRZEDSWIT-XVI dokonce absolvoval
obě kvalifikace s nulou. V prvním obtížném finálovém parkúru se již tak dobře nevedlo
P. Dohnalovi a tak po 12 tr. bodech již nenastoupil FRÜHESCH do druhého kola. PRZEDSWIT však byl v Maďarsku ve formě a po dvou
výkonech se 4tr. body skončil na celkovém 5.
místě a navíc postoupil do závěrečného večerního superfinále určeného pěti nejlepším hřebcům a pěti nejlepším klisnám. Ve finálovém
klání starších koní zvítězil S. Gábor s VERDIKT
(Wende Kreis).
V superfinále se začíná opět s čistým kontem
a dvojice soutěží na zkráceném parkúru do
150cm. PRZEDSWIT absolvoval s jediným shozením a s drobnou penalizací za čas a skončil
na 6. místě. Vítězství i v této soutěži patřilo
skvělému VERDIKTOVI (0,25). Druhý skončil
také maďarský jezdec J. Turri se SANTA LUCIA
(Sant Carlos) a třetí byl P. Teodor s NISSAN
HERMINA (Merano I).
-čer-

40let v Klatovech
Jubilejní již 40. ročník Velké ceny Klatov se
uskuteční 26.-27. června v areálu TJ JK Klatovy-Luby na kolbišti „V ráji“. Na programu jsou
tradičně skokové soutěže až do stupně -STs tradičně dvoukolovou Velkou cenou Klatov
(-S+ST-) o 40 000,- Kč. Pořadatelé zvou všechny diváky ke sledování soutěží.

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Spřežení, spřežení, spřežeUplynulých 14 dní bylo zcela ve znamení zahraničních výjezdů českých spřežení. Nejprve se
k přátelskému a neoficielnímu výjezdu rozhodli jezdci dvojspřeží a mohutná česká účast dominovala
v polském Ksiazu. O týden později si síly změřil P. Vozáb a čtyřka starokladrubských běloušů mezi
světovou elitou v St. Gallenu a nakonec se naše dvě dvojspřeží vydala do polské Poznaně. Podívejme se ale na naše působení na evropských kolbištích podrobněji:

Český Ksiaz
Poláci přichystali při závodech spřežení ve
dnech 21.-23. května v Ksiazu soutěže jednospřeží a dvojspřeží. Pro dvojspřeží byla navíc
vypsána dvě oddělení. První oddělení po polsky
nazývané -N- bylo určeno začínajícím jezdcům
či koním a vedle snažší drezúrní úlohy FEI č.3
měl maraton kratší metráže a v úseku E pět
překážek. Druhé oddělení (-C-) mělo již připraveny standardní parametry, včetně drezúry č.6.
Česká republika se zúčastnila těchto národních polských závodů v masivním počtu. Do
Ksiazu dorazilo celkem šest dvojspřeží z ČR.
Pro soutěž -N- to byl nováček české vozatajské
společnosti L. Vyrtych ze stáje Santa Březno,
pro kterého to byl zároveň teprve druhý strart
kariéry. Ještě po maratonu byl mezi devíti Poláky na krásném pátém místě, ale po nevydařeném parkúru skončil nakonec sedmý.
Soutěž -C- však byla téměř česká. Z celkových 17 párů bylo sice „jen“ pět našich, ale při
konečném účtování se do první pětice umístěných vešel pouze jeden polský jezdec.
Vše zahájil pro ČR výborně L. Jirgala, který
zvítězil v drezúře. V tříúsekovém maratonu,
který rozhodně nebyl nijak snadný a členitý

pro drezúru a tak desáté místo po prvním dni
ještě nebylo tak špatné.
Maraton vedený velmi náročným terénem
alpského podhůří však zvládli naše koně dobře
a sedmé místo je postrčilo na celkově osmou
pozici. O náročnosti druhé zkoušky svědčí skutečnost, že pro okulhání koně byl v průběhu
maratonu ze soutěže vyloučen W. Ulrich.
V té chvíli byl ve zcela jasném vedení první
z drezúry M. Freund. Tento německý driver,
pyšnící se také světovým titulem, si již celkové
vítězství nenechal ujít, i když v závěrečném parkúru dvakrát chyboval. Náš P. Vozáb si na překážkách parkúru udržel čisté konto a drobná
penalizace za překročení času již celkově osmé
místo neohrozila.
Nejlepší byla trojice německých jezdců. Za
vítězným M. Freundem se seřadili Weirmann
a Kunc, před švýcarskou dvojicí Würgler a Pointl.
S prvním letošním startem může být P. Vozáb
spokojen.

CAI B Poznaň
Na CAI do Poznaně (4.-6.6.) se pod vedením
I. Hrdličkové vydala dvojice našich jezdců dvojspřeží L. Jelínek (Rosice) a M. Šimáček (Nebanice). Podle rozpisu čekal naše jezdce zkrácený
tříúsekový maraton, jinak
však drezúrní úloha č.6
a standardní parkúr. Vedle
domácích jezdců se CAI
v Poznani zúčastnilo i Slovensko.
Po drezúře nás velmi
naladil L. Jelínek, který
dokázal být v konkurenci 17
párů druhý. M. Šimáček
skončil na 16. místě.
V maratonu si L. Jelínek
mírně pohoršil a skončil
čtvrtý. Po velmi obtížném
parkúru, kde třikrát chyboval, nakonec obsadila jeho
zásluhou Česká republika
páté místo v celkové klasifikaci. Zvítězil Polák R. Kusz.
M.Šimáček byl celkově patnáctý.

Memoriál J. Branče
Ve dnech 4.-6. června
proběhla další důležitá
domácí zkouška jezdců
spřežení v Moravském
Krumlově. Na startu dvojspřeží se objevilo
deset jezdců včetně dvou zástupců Slovenska.
Po třech dnech si prvenství vybojoval J. Nesvačil (Aranka Doubravice), před L. Jirgalou (Telnice), a M. Martincem (Cerhenice).
Čtyři jezdce přivítala i soutěž čtyřspřeží, ve
které zvítězila domácí K. Kastnerová před
J. Škodným (NH Slatiňany) a T. Bartákem
(Benice). Výsledkovou listinu uzavíral rakouský
host z Vídně H. Langer.

J. Nesvačil byl v polském Ksiazu druhý za L. Jirgalou
terén dobře prověřil fyzickou připravenost koní,
si zase nejlépe vedl J. Nesvačil ale i další naši
jezdci. Po dobře zajetém parkúru tak v konečném pořadí figurovala na předních pozicích tato
jména: 1. L. Jirgala, 2. J. Nesvačil, 3 R. Kusz
(Pol), 4. K. Kastnerová, 5. L. Jelínek. Poslední
náš reprezentant R. Kala obsadil 12. místo. Naši
účast zhodnotil vedoucí výpravy J. Kocman:
„Rozhodně se nedá říci, že by polská účast
v Ksiazu byla slabá. Poláci v podstatě soutěžili
se všemi páry, které usilují o start na letošním
MS. Naše převaha však současně signalizuje
nárůst úrovně českých dvojspřeží a současně
i jistou stagnaci tradičně silného Polska.“

Před mistrem světa
Patnáctičlenné pole zástupců z osmi států
světa čekalo při CHI St. Gallen na našeho
P. Vozába. Ve dnech 27.-30. května se zde současně se skokovou elitou (CSIO) objevila taková
zápřahová esa jako např.: mistr světa z Říma
W. Ulrich, M. Freund, D. Würgler či D. Pointl.
Naše čtyřspřeží bylo po první kondiční zkoušce handicapováno vyřazením klíčového koně

Amazonky do Kolína
Již třetí ročník skokových soutěží určených
výhradně jezdkyním pořádá Stáj Václav v Kolíně ve dnech 26.-27. června. Jako vždy budou
na programu soutěže juniorek s názvem Amazonečka 99 (-ZL-) a soutěž Amazonka 99 (-S-).
Ta bude oproti předchozím ročníkům otevřená
i výkonnostně silnějším juniorkám a pořadatelé
zvou všechny diváky ke sledování sportovních
klání, při kterých nebude chybět ani doprovodný
program.
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Koncepce činnost
ČJF
V minulém čísle jsme se letmo zmínili o návrhu Koncepce činnosti ČJF na roky 1999-2002, kterou vypracoval VV ČJF a která je nyní postoupena oblastem
k diskuzi. Podařilo se nám tento návrh získat a tak jej
otiskujem v plném znění.
Koncepce činnosti ČJF vychází z Usnesení
vlády ČR ze dne 6. ledna 1999 č.2
Současný stav jezdeckého sportu v České republice
V roce 1990, po zániku monopolní tělovýchovné
oprganizace - Československého svazu tělesné výchovy a po zrušení Zákona č. 68/1956 Sb. o organizaci
tělesné výchovy, byly vytvořeny základní podmínky pro
celkový rozvoj tělovýchovného a sportovního hnutí.
V souladu se Zákonem č. 83/1990 Sb o sdružování
občanů došlo i v jezdectví k podstatnému rozšíření
různě profilovaných občanských sdružení. V současné
době vyvíjí soustavnou sportovní činnost celkem 933
klubů a oddílů s celkovým počtem 13 200 členů, které
jsou sdruženy v České jezdecké federaci. ČJF je součástí Českého svazu tělesné výchovy a Českého olympijského výboru.
V základních článcích občanských sdružení je hlavní
úsilí převážně dobrovolných pracovníků orientováno
na zajištění existenčních, materiálních a finančních
podmínek. Je to dáno tím, že kluby spravují sportovní
zařízení a tím zbývá méně času a síly na vlastní sportovní přípravu.
Hlavní aktuální problémy:
● nedostačující legislativní podmínky pro rozvoj
sportu jako je absence zákona o tělesné výchově
a sportu, omezující vliv daňových a dalších zákonů
● neujasněnost spolupodílu státu na financování
sportu
● absence koncepce výstavby, údržby a provozu
tělovýchovných zařízení
● nedořešení vlastnických otázek na zařízení, která
občanská sdružení provozují na základě institutu tzv.
trvalého užívání
● malá mediální podpora veřejno-právní instituce
jako je např.: Česká televize a Český rozhlas
● nedostatečná úroveň péče o vyhledávání sportovních talentů k vrcholové sportovní přípravě a s tím související možnost jezdit koně, kteří by je k vrcholu přivedli v jednotlivých klubech
● nedostatečné podmínky pro přípravu a soustavný
odborný růst trenérů a dalších odborníků v jednotlivých
oblastech
● potřeba novelizace živnostenského zákona tak,
aby pro povolení živnosti v jezdectví byla potřebná
odborná kvalifikace
Návrh východisek pro řešení současného stavu:
1. Podporovat činnost občanských sdružení provozujících jezdecký sport formou dalšího vzdělávání
pedagogických kádrů přes oblastní výbory
2. Podporovat sportovní representaci státu ve všech
jezdeckých disciplinách jak dospělých, tak mládeže
a vytvářet pro ně podmínky
3. Podporovat organizaci významných mezinárodních sportovních akcí
4. Zajišťovat antidopingová opatření
5. Podporovat prostřednictvím veřejných médií propagaci jezdeckého sportu
6. Podílet se na přípravě novelizace Živnostenského
zákona ve prospěch odborného a kvalifikovaného provádění tělovýchovných služeb
7. Zdokonalit systém a formu finančních příspěvků
na zajišťování potřeb representace a vzdělávání
8. Zpracovat pasportizaci jezdeckých zařízení za
účelem objektivního přidělování pořádání mistropvských a mezinárodních soutěží a vzdělávání pedagogických pracovníků a eventuelně soustředění a výcvikových táborů
9. Dořešit zásady odborné přípravy tak, aby systém
přípravy a zkoušek byl kompatibilní s vyspělými státy
v jezdeckém sportu
10. Dále řešit společenské a jiné oceňování dobrovolných funkcionářů, trenérů, cvičitelů a rozhodčích.
Tento návrh koncepce předkládá VV ČJF Radě ČJF
tak, aby mohla být zveřejněna a rozpracována v jednotlivých oblastech ČJF a odborných komisích.
Ing. Jaroslav Pecháček, president ČJF

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Junioři o oblastní
tituly

Sportovní
kalendáﬁ

Předposlední květnový víkend patřil v jihomoravské oblasti mládeži. Mistrovství ve skocích
dětí, juniorů a ml. jezdců uspořádal JK Eliot
Brno. Soutěží o medaile se zúčastnilo celkem
89 startujících a potěšitelný byl nejen značný
počet soutěžících, ale i dobré výkony.
Tituly všech věkových kategorií získaly dívky
a na snímku představujeme mistryni v kategorii
juniorů do 18 let Petru Kudláčkovou na koni
MISCHEL z JK Roba. Další viz výsledky, foto
dole Z. Vespalec.
Na kolbišti v Oskořínku se o víkendu 29.-30.
května bojovalo o mládežnické tituly středočeské oblasti ve skocích. Mistrovství uspořádala jízdárna Hrubý Jeseník ve spolupráci s Obecním
úřadem. Domácí byli odměněni úspěšností své
jezdkyně Pavly Dlabalové, která získala jedno
vítězství, několik umístění a v mistrovské soutěži družstev dětí byla i členkou stříbrného týmu.
Jinak však byly závody v režii svěřenců L. Jandourka ze Staré Boleslavi, kteří zvítězili vedle
jedné mistrovské (Šidlák - ml.jezdci) i ve všech
nedělních rámcových soutěžích (viz výsledky).
Severní Morava uspořádala svůj oblastní
šampionát juniorských věkových kategorií
v místě letošního celorepublikového mistrovství
v Hradci nad Moravicí 5.-6. června.
Nejvíce startujících měla soutěž juniorek, kde
se představilo 18 jezdkyň ve dvoukolové soutěži -ZL+L-. Jediné dvě nuly předvedla V. Pěkniková s QUILATEM z Orfeus Horní Bludovice
a získala tak letošní oblastní titul.
V dalších kategoriích již byly počty startujících
slabší. O juniorské medaile bojovalo jen pět
chlapců a mladých jezdců bylo sedm. Zatímco
mezi juniory (-L+L-) stačila T. Bajnarovi s VADAREM z Baníku Ostrava na zlato jedna chyba,
mezi mladými jezdci (-L+L-) byla vítězka bezchybná. Stala se jí G. Holá s MARVANEM
z Frenštátu pod Radhoštěm. Soutěž družstev získal mezi šesti družstvy Orfeus Horní Bludovice.

Stále častěji se součástí voltižních závodů
stávají i soutěže v paravoltiži, určené handicapovaným závodníkům, které probíhají na našich
kolbištích již druhým rokem. Stejně tak tomu
bylo i v sobotu 29. května při voltižních závodech TJ Orion Praha, kde cvičili paravoltici Dětského centra Olomouc, Dětského ranče Hlučín
a JK Orion Praha. Další jezdeckou disciplinou
pro handicapované jezdce je paradrezúra, která
má v ČR již 12 registrovaných závodníků a pro
letošní rok se chystá i první mistrovská soutěž
v paradrezúře. Naši handicapovaní sportovci
vstoupili také v průběhu května do paraolympijského výboru a tak se dá očekávat i účast českého handicapovaného jezdce při paraolympijských hrách roku 2000 v Sydney.
Další domácí soutěže paravoltiků se konají
26. června ve Chválkovicích v Olomouci a pořadatelem je Dětské centrum Olomouc.
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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
Kozolupy
dist.dost.
Hradec Králové
L,S,PREM.ST
Brno Soběšice
CDI*
Loštice
Cd/Z,L, AL/2
Nový Jičín
KMK Z,ZL,L,S
Horky n.J.
ZM,Z,ZL,L,S
Pardubice
Z,ZL,L,S
Úněšov
Z,ZL,L,S
Louny
Z,ZL,L,PREM.S
Slavkov
Z,ZL,L,S
Třebíč Polánka
ZM,Z,ZL,L
Karlovy Vary
MČR J/Y-C
Opava Kateřinky L,S,PREM.ST
Ústí n.L.
ZM,KMK Z,ZL,L
Brniště
Z,ZL,L
Praha
drez. L,S,ST
Kolín
Z,ZL,L,S
Písek
ZM,KMK Z,ZL,L
Klatovy
ZL,L,S,PREM.ST
Čimelice
ZM,Z,ZL,L
Slaný-Kvic
ZM,Z,ZL
Březnice
ZM,Z,ZL
Litomyšl
L,S,PREM.ST
Zábrodí
drez. Z,L,S
Kroměříž
ZL,L,PREM.S drez.L
Hřibojedy
ZM,Z,ZL,L
Nový Dvůr u Brna
Z,ZL,L
Blížkovice
Z,ZL,L
Olšany
drez. Z,L,S
Deštná
ZM,Z,ZL,L drez. Z,L

Memoriál J. Zíbra

Nejlepší jsou zváni
Velká cena Litomyšle, kterou bude již potřetí
pořádat Stáj J. Skřivana JK Manon Orling Team
se koná 26. června v areálu za Primátorskou
hrází. Pro účastníky jsou připraveny soutěže od
120 do 140cm a opět nebude chybět ani show
soutěž. Při průběhu té letošní budou muset
jezdci vyměnit jezdecké sedlo za sedlo horského kola. Přihlášky přijímá pořadatel do 23. června na adr.: J. Fendrych, Janov 48, 569 55 nebo
na tel.: 0464/639 124 (večer).
Pořadatelskou novinkou je, že pět nejlepších
jezdců loňského žebříčku časopisu Jezdectví
(Navrátil, Jindra, Doležal, Pecháček, Skřivan) je
do Litomyšle pozváno a jejich eventuelní účast
bude plně hrazena pořadatelem, včetně příspěvku na dopravu.

Ve dnech 15.-16. května uspořádala Jezdecká společnost Plzeň-Bory již 5. ročník Memoriálu
J. Zíbra v drezúře, který se koná jako vzpomínka
na uznávaného jezdce a trenéra nejen plzeňska.
Na startu soutěží se sešlo 54 koní z 28 oddílů.
Vedle úspěšného PASTELA (Slavia Plzeň)
s D. Komendou stojí za zmínku i návrat V. Hyťhové na drezúrní obdélník. Bezkonkurenční na
těchto závodech však byla stálice naší drezúrní
scény H. Žižková s POZOREM (viz výsledky).

Malá cena Ostravy
Týden po Velké ceně Ostravy byl JK Baník
pořadatelem Malé ceny (28.-30. 5.). Součástí
závodů byly i soutěže KMK. Za velkého vedra
se uskutečnil třídenní maraton 425 startů a ač
pořadatel dělal co bylo v jeho silách, byla půda
kolbiště ve Staré Bělé přeci jen tvrdší.
Do hlavní nedělní soutěže -S- se přihlásilo 16
dvojic. Pouze dvě však zvládly základní kolo
bez chyby. V rozeskakování byly naopak obě
penalizovány za jedno shození a tak o vítězi
rozhodoval opět čas. Ten měl lepší D. Fialka
s DAJANOU z Orfeus Horní Bludovice a druhé
místo patřilo I. Višinkovi s PRILIVEM z JK Čermák Hranice. Třetí skončila G. Holá s MARVANEM ze Slovanu Frenštát p.R.
-jge-
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Letošní 100 denní test hřebců probíhá ve středisku na Nové Americe u Jaroměře a o 20 hřebců, kteří 18. května prošli konečným výběrem
se stará trojice jezdců P. Švec, M. Vítek a
I. Adamičová. První kontrolní den bude 8. července, ale vedoucí testu P. Švec je připraven
předvést průběh práce odpovědným pracovníkům kdykoliv. My jsme jej zastihli v plné práci
s tlumačovským hřebcem OSKAR (po Celano),
který je z chovu KWPN.

Ze světa
● Rozhodčí komise definitivně

rozhodla o diskvalifikaci britského
člena bronzového týmu z MS
v Římě CORAL COVE pro pozitivní dopingový nález. Ve vyjádření
komise není sice shledáno prokázání úmyslu, nicméně verdikt je
jasný. Vedle anulování výsledku
dvojice Phillips - CORAL COVE to
pro Británii znamená i ztrátu kvalifikace pro OH v Sydney. O tu bude
muset znovu bojovat při letošním
ME v Luhmülenu (16.-19. září).
● Na letošním jubilejním 50.
ročníku CCI**** v Badmintonu
zasedala i komise FEI všestrannosti. Vedle mnoha námětů
budoucí práce jako např.: pořádání
šampionátů ve všech výkonnostních úrovních (CCI*, CCI** atd.),
podpora pořadatelství jednodenních soutěží všestrannosti v rámci
jezdeckých závodů jiných disciplin
a pod., rozhodla i o revizi nově
zavedeného systému rozhodování.
Mezi pravidly, která vstoupí
v platnost 1. 1. 2000, je nejzajímavější možnost vstupu juniorských jezdců od 16 let do seniorských soutěží
CCI**. Další fórum se bude konat
6. října při CCI*** Boekelo (NED).
● Do druhé půle vstoupila i soutěž skokových národních týmů
Samsung Nations Cup Series. Po
La Baule, Římě, Madridu a Modeně je na čele Švýcarsko, které
vystřídalo doposud vedoucí Francii. Ta vedla nejen po La Baule,
ale její náskok se výrazně zvýšil
po vítězství v Římě. Ve Španělsku,
kde zvítězil domácí tým před Švýcary a Němci, zbylo na Francii až
4. místo. V italské Modeně 4. června pak Francie skončila až osmá.
Zde se nejvíce dařilo týmu SRN
ve hvězdném složení F. Sloothaak
(CASSINI), L.Beerbaum (RATINA Z), H.Hetzel (ZODIAC) a
M. Ehning (FOR PLEASURE),
kteří zvítězili po rozeskakování se
Švýcary. Švýcarsko však ziskem
těchto bodů postoupilo v celkové
kvalifikaci na první místo se 44
body. Druhá je Francie s 39,5
bodu a s větším odstupem následuje Německo (29), Belgie (23),
Itálie (21,5) a Holandsko (21).

Kvalifikace na ME
Naši voltižní reprezentanti se
připravují na letošní evropský šampionát ve voltiži, který pořádá 17.21. srpna slovenská Nitra. Součástí této přípravy bylo nejen naše
domácí CVI** ve Frenštátě pod
Radhoštěm 5.-6. června, ale
i CVI** Šaĺa 22.-23. května.
Do Šaĺe se sjelo celkem 9 skupin z pěti států (SUI, POL, AUT,
SVK, CZE) a naše skupina TJ voltiž Tlumačov obsadila šesté a skupina Lucky Drásov sedmé místo.
V jednotlivcích si mezi 20 muži
vedl nejlépe D. Blažek, který byl
pátý a D. Mikulka který skončil celkově osmý. V ženách skončily
naše zástupkyně až ve třetí desítce a nejlepší byla M. Grůzová na
22. místě.
Na CVI** ve Frenštátě pod Radhoštěm soutěžilo sedm skupin
z Polska, Německa, Slovenska,
Dánska a ČR a naše týmy skončily
až na pátém (Tlumačov) a šestém
(Drásov) místě.
Mezi ženami momentálně kralu-

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

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

E Q U I S P O RT - D o k u l i l ov á
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

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

Vedro v Humpolci

jí Slovenky a jim patřila ve Frenštátu i první tři místa, když zvítězila
E. Dravecká z Košic. Naše
S. Blažková byla pátá a do prvé
desítky se vešla i M. Grůzová,
která skončila na sedmém místě.
V mužích jsme naopak opanovali pole a vítězství pro ČR vybojoval mezi 12 soutěžícími O. Svoboda před D. Blažkem. V prvé polovině byl ještě D. Mikulka na
šestém místě.

Jezdecké sdružení Humpolecko
s JK Vystrkov a JK Glod Čejov, ale
hlavně aktivita majitele firmy Truhlářství Moravec pana P. Moravce
stály za uspořádáním závodů
v Humpolci, pro které zapůjčil kolbiště školní statek SzeŠ Humpolec.
Ve dnech 29.-30. května se zde
konaly soutěže KMK, oblastní přebor Vysočiny juniorských i senior-

ských kategorií a na závěr i vrcholné
skokové soutěže až do úrovně -ST-.
Za úmorného vedra viděli
v hlavní soutěži -ST- diváci na parkúru J. Kutěje mezi osmnácti jezdci tři bezchybné výkony. Vítězství
si nakonec vybojovala A. Plimlová
s FRESKOU z Poříčí před
K. Papouškem - GÁL (Srnín) a
J. Pecháčkem - FINN VAL (Spolfin
Bruntál). P. Švecovi s Vyšehradem
uniklo rozeskakování o pouhých
0,75 tr.bodu za čas.
Obohacením závodů byla
i účast pěti koní a jezdců z Horního
Rakouska. Rakušané si odvezli
dvě vítězství a vedoucí výpravy
J. Kus přislíbil účast i v příštím
roce. Pořadatelé navíc získali
reciproční pozvání k podobným
soutěžím v Rakousku.

Nabízím jezdecké hodiny
pro vás a vašeho koně
– možnost využití jízdárny a skokového materiálu
– vezmu do výcviku koně - parkur
– vše v krásném prostředí a v absolutním soukromí - 5km od Mělníka.

Tel.: 0602 244 911

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!!!
Aktivita L. Gotthardové s názvem „Den koní“ se pomalu stává tradicí a je
dobrým příspěvkem k popularizaci koní mezi nejširší veřejností. Letos připadl Den koní na 30. květen a po zkušenostech z loňska vstoupili koně na
mnohá náměstí českých měst. Stejně tomu bylo i v Mělníce, kde bylo
náměstí cílem paprskovité jízdy všech koní z širokého okolí.

-5-

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

Kontakt.: 0602 237 354

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 2 kobyly 13l. skok -L- za 35 tis. Kč a 6l. v zákl. výcviku za 45 tis. Vhodné pro sport, rekreační ježdění, zdravé, hodné. Tel.: 0438/94 769.
● Prodám 4l. kl. A1/1 po Sharp End, zákl. výcvik. Tel.: 0603 517 242.
● Pořádáme letní tábor na koních v překrásném malebném prostředí. Tel.: 0314/589 155.
● 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 1,5 letou chl. klisničku (norik), cena 20 000,- Kč. Tel.: 02/302 15 13.
● Prodám - 8-letou klisnu LIPICAN po Favory TT, groš.šimla, skok st.-Z-, spolehlivá pod sedlem i v tahu.
Tel.: 05/472 156 25 po 19.00 hod.
● Prodám hřebce A1/1, drez. výkonnost -S-, připr. -ST-, charakterní, hodný, velmi příjemný pod sedlem, 100%
zdravý, zvyklý i v samotě. Tel.: 0438/24 224.
● Za 1. hříbě daruji k chovu klisnu A1/1 TERCETTA, nar. 1982, o: Club House, m: po Mehari, zranění
z. konč., tel.: 0601 248 251.
● Prodám valacha, 8let, KV 175cm, hodný, cena 40 000,- tel.: 0602 66 76 72, 0321/797 073.
● Prodám větší množství pytlovaného ovsa, možné i s dopravou. Tel.: 02/994 21 22.
● Nabízíme kvalitní ustájení koní - 40km na sever od Prahy. Písková jízdárna, 2 ha výběh, zákl.cena 3000,Kč/měsíc. Osobní jednání. Tel.: 0411/87 11 88.
● Prodám klisnu ČT nar. 5/98, po Quoniam VII-1 (Úskok), m: po Cobalt A1/1, tel.: večer 0301/79 37 04.
● Prodám 18l.kl., výk. -ST- po A1/1 a její hříbata - 4l. kl. a 6l. val. o: Admirand a 2l. hř. o: Ascot.
Tel.: 0314/59 10 26.
● Prodám Avia 30 na přepravu koní po GO + nová nástavba. Dále fukar na seno (žralok) málo používaný. Tel.
večer: 0303/852 340.
● Prodám 4l. kl., o: Lopez, m: A1/1 po Kobalt, KVH 170, cena 50 000 Kč. Tel.: 0455/674 526.

Výsledky
IPlzeň - Bory 15.-16.5. Memoriál J. Zíbra
v drezúře -Z- (17) 1. Kadlecová - HORALKA
(Př.Kop.), -L- (13) 1. Hanzlová - GRANDT
(Troja), -JU 93- (25) 1. Komenda - PASTEL (VŠ
Plzeň), 2. Zajíčková - ANDREW, 3. Hanzlová GRANDT (obě Troja), -JJ 93- (16) 1. Zajíčková ANDREW (Troja), -JD 93- (16) 1. Zajíčková ANDREW (Troja), -JU 97- (11) 1. Komenda PASTEL (VŠ Plzeň), 2. Kadlecová - KANT
(Př.Kop.), 3. Hyťhová - VIKING (Plzeň Bory), -JD
97- (9) 1. Komenda - PASTEl (VŠ Plzeň), 2.
Kadlecová - SIMON (Př.Kop.), 3. Rychtaříková NORD (Preláta), -YU 93- (6) 1. Komenda - PASTEL (VS Plzeň), -Kür S- (5) 1. Jirsová - OHIO
(Jirsová), -SG- (6) 1. Žižková - POZOR (Žižka),
2. Čmolík - VANITAS (St.Role), 3. Jirsová OHIO (Jirsová).
Hořice 15.-16.5. mistr. VČO jun. drez. -L+L(5) 1. Pourová - DOLLY (Jeřice), rámcové
drez.soutěže -Z- (23) 1. Černý - LABIRINT (Slatiňany), -L- (19) 1. Buben - BORN (Buben), 2.
Ludvigová - CENTIM (Pardubice), 3. Buben BODO (Buben), -L- (16) 1. Buben - BORN, 2.
Buben - BODO (Buben), 3. Ludvigová - CENTIM
(Pardubice), -Z- děti + kon+ 1. a 2. rokem (16) 1.
Pourová - DOLLY (Jeřice), -JÚ 93- (11) 1. Buben
- BORN (Buben), 2. Ludvigová - CENTIM (Pardubice), 3. Buben - BODO (Buben), -JJ 93- (7)
1. Buben - BORN (Buben), 2. Kotyzová - NARCIS (Kotyza), 3. Ludvigová - CENTIM (Pardubice), -L Kür- (7) 1. Kotyzová - DONFAS (Kotyza),
skok -ZM- děti (9) 1. Šlencová - DAN (Majtan),
ml.koně (20) 1. Dyrc - AMBICE (Hustířany),
dvouf.sk. 100/110 (40) 1.odd. 1. Kořínek KORÁL (Nový Dvůr), 2.odd. (34) 1. Sojka - AMARETA (Topol), -ZL- (41) 1. Pejosová - SITA (Krakonoš).
Jindřichův Hradec 16.5. -Z- (55) 1. Kozáková - KASANDRA (Hluboká), -ZL- (46) 1. Podešva - RIGA (Třeboň), -L- (27) 1. Štětina - LOVEN

(Klatovy), 2. Badalová - KOKETA (Hluboká), 3.
Podešva - KARA (Třeboň).
Jeseník-Dětřichov 16.5. -Z- ml.koně (14) 1.
Syrový - PERUN (Lanškroun), ost. (14) 1. Chládková - FRANCIS (Lanškroun), dvouf.sk.
110/120 (20) 1. Šopíková - LION (Hor.Město), -L(5) 1. Kolář - PRINC (Jeseník).
Brno-Žebětín 22.-23.5. Mistrovstí JmO -ZMděti (22) 1. Pavlíková - ZADAR (Eliot), -Z+Zjunioři do 16 let (33) 1. Dobrovolná - JURÁŠEK
(Fors Předklášteří), -Z+ZL- junioři do 18 let (26)
1. Kudláčková - MISCHEL (Roba), -ZL+L- ml.
jezdci (8) 1. Gryczová - ÚSKOK (Belcredi), ost.
soutěže -ZM- děti (10) 1. Tušlová - EVA
(Obora), -ZM- 4letí (3) 1. Diringer - RENO NOVAPOL (Žabčice), -Z- (53) 1. Dobrovolná - SALLY
(Fors Předklášteří), post.obt.do 110 (23) 1.
Romsyová - DON (Pegas), -Z- (27) 1. Romsyová
- MATCHS (Pegas), -ZL- (12) 1. Tretera - JEREMETIEU (Tretera), -L- (9) 1. Tretera - GEN (Tretera), 2. Kuřítková - PAMELA (Kometa), 3. Samcová - FERNANDO (Panská Lícha), -S- (8) 1.
Samcová - FERNANDO (Panská Lícha), 2. Kudláčková - MISCHEL (Roba), 3. Tretera - JEREMETIEU (Tretera).
Brno-Belcredi 28.-30.5. -ZM- děti 1. Mosková
- JULIE (Bystřice), -ZM- koně 1.rokem 1. Janek MICHELLE (Belcredi), post.obt. do 100cm 1.
Sedláčková - SIHANUK (Tlumačov), -Z- 1. Tichý TAKK (Archat Brno), post.obt. do 110 1.Krčálová
- MASCAREL (Fortuna), -ZL- 1.odd. 1. Štěrba VENDETA (Vyškov), 2.odd. 1. Samcová - FERNANDO (Panská Lícha), -L- 1. Tretera - JEREMETIEU (Tretera), 2. Vahala - PORTOS RUBÍN
(Modřice), 3. Novák - VELVET (Ostrava), -S- 1.
Matějka - LIPKA UNIREN (Chomutov), 2. Novák FLOTILA SALUTH (Ostrava), 3. Tretera - NIKITA
(Tretera), volba př. do 130 1. Tretera - NIKITA
(Tretera), 2. Matějka - VIKTOR (Chomutov), 3.
Tretera - LUSSI (Tretera), -ST- 1. Matějka - EQU-

ISERVIS GRAND, 2. Matějka - LIPKA UNIREN
(Chomutov), 3. Tretera - LUSSI (Tretera).
Ostrava 28.-30.5. -ZM- 1.odd.(14) 1. Šipoš CHAWARA (Kuželka), 2.odd.(17) 1. Olšák PINOT GRIGIO (Mustang), -Z- 1.odd. (9) 1. Šipoš
- SULIKA (Kuželka), 2.odd.(11) 1. Fialka - ADRIAN A (Horní Bludovice), -ZL- (14) 1. Fialka KARAFA (Hor.Bludovice), KMK -Z- (31) 1. LAND
- Lamich (Op.Kat.), -ZL- (21) 1. ADRIAN A - Fialka (Hor.Blud.), -L- (14) 1. BARIÉRA - Holý
(Albert.), 2. JUDE - Zuvač (Vítková), 3. PHILADELPHIA - Novák (Novák), -ZM- děti (6) 1. Kopišová - ARAT (Frenštát), 4l. 1.odd. (11) 1. Knappová - ASPEKT (Olomouc), 2.odd. (12) 1. Lamich
- NIKOL (Op.Kat.), -Z- děti (5) 1. Kopišová ARAT (Frenštát), jun. (21) 1. Ondryáš - KLELIA
(Frenštát), sen. 1.odd. (10) 1. Holý - KAMILA
A (Albert.), 2.odd. (12) 1. Matějková - GOLG
(Frenštát), ost. (42) 1. Repperová - HAJDY
(Eliot), -ZL- jun. (21) 1. Pěkniková - ELVIS
(Hor.Blud.), koně 1.rokem (5) 1. Višinka - CLAUS
A (Albert.), ost. (49) 1. Urbanský - HURIKÁN
ČSAD OPAVA (Opava), -L- jun. (7) 1. Bajnar VADAR (Baník), 2. Pěkniková - SAKÉ, 3. Kajpušová - ZANDA (obě Hor.Blud.), sen. (15) 1.
Masár - REZNAK (Baník), 2. Urbanský - HURIKÁN ČSAD OPAVA (Op.Kat), 3. Ivančin - CASIN
VÁZA (Svinov), -ZL- jun. (9) 1. Bajnar - NELLY
(Baník), ost. (17) 1. Vítková - CIVIK (Vítková), -Ljun. (8) 1. Pěkniková - QUILAT, 2. Nákelná NUGET, 3. Pěkniková - ELVIS (Všechny
Hor.Blud.), sen. (28) 1. Holý - BARIÉRA (Albert.),
2. Zuvač - TOPIK (Vítková), 3. Bosák - BURA

Seno lisované
včetně dopravy
● balíky všech velikostí
● možnost dodání včetně složení
● možnost odvozu vlastní
dopravou
● celoročně stálé ceny
● platba v hotovosti i na fakturu
● doprava Avie: 15-30q
● návěs 12,5m: 15-100q
● po dohodě dodáváme celoročně slámu a oves
● nejlevnější v ČR

Tel.: 0602 215484
0602 66 76 72
fax: 02/68 89 586
(Albert.), -S- (16) 1. Fialka - DAJANA (Hor.Blud.),
2. Višinka - PRILIV (Čermák), 3. Holý - MARVAN
(Frenštát).
Humpolec 29.-30.5. -ZM- 4l. (19) 1. Žíla LUISIÁNA DREAM (Smrček), -Z- (30) 1. Papoušek - ALF HRADIŠTĚ (Srnín), -ZL- (32) 1. Žíla MERCURY LESI (Smrček), -L- (25) 1. Katler LASSITER (Rak.), KMK -Z- (21) 1. SANY - K.
Papoušek (Srnín), -ZL- (13) 1. CANTO Z - Doležal (Bost), -L- (12) 1. COLUMBIA - Doležal
(Bost), 2. MANA KENTAUR - Jindra (Sp.Poříčí),
3. CASSINA T - Voksa (Tarpan) kom. J. Pellar,
Mistrovství obl. Vysočina žáci -Z- (4) 1. Grodlová
- HARUN (Čejov), jun.+ml.jezdci -ZL- (12) 1.
Tomanová - KENTY (H.Brod), sen. -L- (9) 1.
Dvořáková - DUKAR (Rynárec), -Z- (23) 1. Loukotková - SOJKA (Pechova farma), -ZL- (36)
1.J.Papoušek - LIBERO KUBA (Srnín), -L- (29)
1. Žíla - MERCURY LESI (Smrček), post.obt. do
130 (25) 1. Ketler - LASSITER (Rak), 2. Švec VYŠEHRAD (Nová Amerika), 3. K. Papoušek GAL (Srnín), -ST- (18) 1. Plimlová - FRESKA
(Poříčí), 2. K. Papoušek - GÁL (Srnín), 3. Pecháček - FINN VAL (Bruntál), 4. Švec - VYŠEHRAD
(Nová Amerika), 5. Bauer - CALIMERO (Rak.).
Oskořínek 29.-30.5. Mistrovství SčO dětí, juniorů, ml. jezdců děti družstva 1. Benešov, -Z- děti
1. Chudáčková - SAFÍR (Hořovice), -L- juniorky 1.
Hassová - AMANT (SECO Praha), -L- junioři 1.
Maksa - SWEETIE PIE (K.Hora), -L- ml.jezdci 1.
Šidlák - BONNETTE (St.Boleslav), dvouf.sk.
100/110 (58) 1. Šidlák - BONNETTE (St.Boleslav), dvouf.sk. 110/120 (44) 1. Vinšová QUEEN TRANQUILITAS (St.Boleslav), -L- (12) 1.
Jandourek - LUMP (St.Boleslav), 2. Polák PEKING (Kocanda), 3. Neumannová - KEVIN
(Hořice).
Hradec nad Moravicí 5.-6.6. Mistrovství SmO
juniorky -Z+ZL- (18) 1. Pěkniková - QUILAT
(Hor.Bludovice), junioři -L+L- (6) 1. Bajnar VADAR (baník), ml.jezdci -L+L- (7) 1. Holý MARVAN (Frenštát), družstva (6) 1. Orfeud
Horní Bludovice), rámcové soutěže -S- (19) 1.
Hrušková - FLÍČEK AGROMARKET H+B (Opava
Kat.), 2. Vítková - TOPIK (Vítková), 3. Vrubel KRÉDA (Albertovec), -Z- (28) 1. Špalková AHUZA MAZDA (Baník), -ZL- (19) 1. Višinka ARAGON A (Albertovec), -ZL- (31) 1. Složil VEGET OLD (Oldřichov), stupň.obt. do 110 (29)
1. Polášková - SANTA (Trojanovice), -ZL- (25) 1.
Zuvač - JUDE (Vítková), -L- (17) 1. Vítková INTRIGA, 2. Vítková - TOPIK (Vítková), 3. Vrubel
- KRÉDA (Albertovec).
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JEZDECKÉ A WESTERNOVÉ POT¤EBY
GALERIE A VETE·NICTVÍ

● kompletní sortiment jezdeckých potřeb

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

Masarykova 518/4a, 460 01 Liberec,
tel.: 048/271 03 44, fax: 048/511 01 47.
Radotínská ulice 69, Praha 5
159 00 Velká Chuchle, tel.: 02/57 94 10 79
Ostrovského 23, Praha 5
150 00 Smíchov, tel.: 02/90 00 40 50
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