
s GRAND POHONA. Zde se o vítězství
rozeskakovalo jedenáct dvojic a dvě dese-
tiny vteřiny stály vítězství P. Doležala
s KRIS KENTAUR (Bost).

M. Matějka pak v úspěších pokračoval
a získal i nedělní stupňovanou obtížnost do
130cm (LIPKA UNIREN), kde ho opět
pouze desetiny vteřiny dělily od největšího
soupeře P. Doležala s COLUMBIÍ.

K vyvrcholení závodů, soutěži do 140cm,
nastoupilo celkem 14 dvojic. Se dvěma
koňmi to byli P. Doležal (KRIS KENTAUR,
CRAZY BOY), P. Švec (BAVIERA, VYŠE-
HRAD), J. Skřivan (LABE JEFF LB TECH,
NARACONDO PROFISTAV), M. Matějka
(LINO J, GRAND POHONA) a T. Navrátil
(LE CORDIAL S, AKTIV). Pro manažera
skokové komise A. Starostu se tak soutěž
stala první komplexní prověrkou o současné
formě naší skokové elity a jak nám potvrdil

i tato soutěž
bude brána
v úvahu při tvor-
bě reprezentační-
ho družstva pro
výjezd na CSI
K i s k u n h a l a s
(30.4.-2.5.).

S a m o t n á
obtížnost parkú-
ru odpovídala
zvolna se rozbí-
hající sezóně
a osm dvojic
a b s o l v o v a l o
základní parkúr
bez tr. bodů.
S oběma koňmi
to byl T. Navrátil,
M. Matějka a
P. Doležal, které
doplnili J. Skři-
van s NARA-
CONDO a Z.
Žíla s JETRO.
Vedle standard-
ních výkonů koní
jako např.
AKTIV, LE COR-
DIAL S či
NARACONDO
zářil mezi bez-
chybnými hlavně
velmi pozorný
CRAZY BOY P.
Doležala. Přes
jednu chybu

Inventura na Americe

VII. roãník                        ãíslo 8 16. 4. - 29. 4. 1999

V rozeskakování soutěže -ST- byl KRIS
KENTAUR neporazitelný

Další vavřín do sbírky stáje Bost

Vesnice Zaloňov u Jaroměře se stává
stále více centrem jezdecké společnosti.
Po loňském vstupu usedlosti Nová Ameri-
ka na pořadatelskou scénu, nabraly letos
příchodem Petra Švece jezdecké aktivity
na intenzitě. Dokladem toho byl víkend
10.-11. dubna, kdy zde vyvrcholila halová
sezóna roku 1999. 

První skoková soutěž sezóny do 140cm,
přilákala do luxusního areálu na Nové
Americe téměř celou českou špičku. Chy-
běli jezdci ze severní Moravy a západních
Čech.

V prvních sobotních soutěžích do
130 cm kraloval M. Matějka (Chomutov)
z Chomutova, kterému se halová sezóna
1999 opravdu vydařila. Nejprve dosáhl
dvojnásobného vítězství ve dvoufázovém
skákání 120/130cm s LIPKOU UNIREN
a LINO J a poté zvítězil i v klasickém -S-

v základním kole se ve výborné formě
předvedl také VYŠEHRAD P. Švece, který
naznačil, že by mohl v letošní sezóně
postoupit mezi elitu.

V rozeskakování pak byla čtveřice bez-
chybných. První z nich CRAZY BOY docílil
velmi dobrého času a nasadil tak laťku
hodně vysoko. Tu se nepodařilo překonat
ani dalším bezchybným T. Navrátilovi s LE
CORDIAL S a M. Matějkovi s LINO J. Jako
poslední do rozeskakování nastoupil
P. Doležal s KRIS KENTAUR. Tmavý hře-
bec, který se stále více stává novodobým
fenoménem našich kolbišť již v základním
parkúru naznačil určitou změnu v předve-
dení. P. Doležal se snaží důsledněji cválat
a tak již základní kolo vypadalo spíše jako
rozeskakování. Zlepšená cvalová akce
KRISOVI určitě svědčí, i když základní kolo
působilo až dojmem na hranici kontroly.
V každém případě rozeskakování potvrdilo
kvality dvojice a KRIS KENTAUR porazil
svého rychlého stájového kolegu CRAZY
BOYE o více než dvě vteřiny. Pohárová
sbírka stáje Bost se tedy nadále rozšiřuje
a v neděli 12. dubna k ní přibyl i pohár
firmy KARSIT, která byla sponzorem sou-
těže na Nové Americe.

Vše pro jezdectví a chov koní
– první obchod svého druhu na internetu

http://www.kone.cz, E-mail: obchod@kone.cz

– nová prodejna jezdeckých potřeb:
Čujkova 52, 700 30 Ostrava-Zábřeh
tel.: 0603/527 062, 0603/527 061
fax: 069/370 163

S.A.M., spol. s r.o., Chrudimská 4, 130 00 Praha 3
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Více trestných
bodů

Komise všestrannosti a organizační
výbor ZP jednaly 31. března v Humpolci.
Na programu komise všestrannosti byly
hlavně doplňky pravidel, které budou v ČR
platit od 1. května. V současné době jsou
doplňky připraveny k tisku, ale v řešení je
jedna nejasnost kolem výkladu pojmu limi-
tovaný čas, kterou ČJF dotazovala na FEI.
Jakmile se tato nejasnost vysvětlí, budou
doplňky vydány.

V každém případě na setkání byli všichni
zúčastnění seznámeni se změnami pravi-
del, z nichž nejzásadnější je změna hodno-
cení. O této změně jsme již podle zpráv
z FEI ve zpravodaji informovali. Týká se
především hodnocení drezúrní zkoušky,
která bude hodnocena klasickým způso-
bem, bez přepočítávacího koeficientu. Tím
bude zásadně posílen vliv drezúrní zkouš-
ky, ale výrazně byly zvýšeny i penalizace
za ostatní chyby např.: za zastavení z 20
na 40 tr.bodů, za pád z 60 na 120 tr. bodů
a za překročený čas v kterékoliv části sou-
těže bude udělován 1tr.bod za každou
započatou vteřinu.

Dalším bodem jednání bylo řešení nasta-
lých změn pravidel i z hlediska počítačové-
ho zpracování výsledků. Ke spolupráci byl
přizván J. Urban z východních Čech, jehož
program začlenění změn pravidel umožňu-
je a komise všestrannosti plánuje na 1.-2.
května školení pořadatelů soutěží vše-
strannosti právě k tomuto programu.

Dále bylo dohodnuto, že nově zavedené
zkrácené soutěže všestrannosti budou
zakotveny až v nových pravidlech od 1.1.
roku 2000 a pro letošní sezónu bude vše
ošetřeno v rozpisu soutěže.

Komise se zabývala i programem zahra-
ničních výjezdů a bylo deklarováno, že
vzhledem k bohaté mezinárodní sezóně na
domácích tratích budou oficielní výjezdy až
v závěru sezóny. V prvé řadě by se podle
vývoje možností jednotlivých jezdců jedna-
lo o účast na ME juniorů (2.-5.9.) ve fran-
couzském Vittelu (CCI*) a na ME ml. jezd-
ců (9.-12.9.) v irském Necarne Castle
(CCI**). Při obou závodech budou i otevře-
né soutěže a tak spolu s našimi juniory by
mohli příležitost využít i seniorští reprezen-
tanti. Ti by „svůj“ zájezd mohli mít na sklon-
ku září (23.-26.9.), kdy se koná CCI***
v Achselschwangu. Mimo tyto soutěže pre-
ferované komisí všestrannosti bude možná
v řadách jezdců zájem i o účast na CIC*
v Neumarktu (18.-20.6.).

Vítězem Českého poháru spřežení v kategorii dvojspřeží se stal J. Nesvačil. kterému cenu
předávají I. Hrdličková za komisi spřežení a L. Kocman za firmu Exnar, která české poháry
spřežení sponzoruje -foto K. Regner-

Bouřlivý seminář v Kladrubech
Tradiční jarní seminář jezdců spřežení

se tentokrát konal v SOUz v Kladrubech
nad Labem v sobotu 10. dubna. Pod vede-
ním manažera komise spřežení J. Kunáta
si téměř celá vozatajská společnost vysle-
chla zhodnocení sezóny 1998 Z. Prášila
a informaci o změnách pravidel, kterou
přednesl J. Schwarz. Vyhodnoceny byly
i České vozatajské poháry. Ve dvojspřeží
si v roce 1998 nejlépe vedl J. Nesvačil
před J. Kohoutem a L. Jirgalou a ve čtyř-
spřeží to byl P. Vozáb před J. Škodným
a K. Kastnerovou.

Odpolední diskuze probíhala velmi bouř-
livě a opět se točila kolem souběhu termínů
dvou důležitých soutěží sezóny v Kladru-
bech nad Labem a Kolesách. Někteří

účastníci semináře vyjádřil i také svůj
nesouhlas se zamýšlenou změnou termínu
šampionátu čtyřspřeží, o který požádal NH
Kladruby n.L. Ten by chtěl být se svým
spřežením v řádném termínu konání české-
ho šampionátu (17.-19.září) na CAI
v Donaueschingen a proto bylo s komisí
všestrannosti předběžně dohodnuto přelo-
žení šampionátu čtyřek na CAI-B do Klad-
rub n.L. Protože tím dochází i ke změně
sportovně technických podmínek, musí
o této změně rozhodnout nejen VV ČJF,
ale následně ji potvrdit i Rada ČJF. Přesto
již na semináři v Kladrubech se někteří
účastníci rozhodli svůj zásadní nesouhlas
vyjádřit formou petice, která bude předána
VV ČJF.

Jak dál s mediální komisí?
Jak jsme oznámili na stránkách Jezdce na přelomu roku, byl jsem předsedou

ČJF Jar. Pecháčkem požádán, abych se ujal vedení nově zřízené mediální komi-
se ČJF. Protože jsem dlouho po zřízení takové komise volal, neváhal jsem
a pozici přijal. Již na sklonku ledna jsem však při tvorbě Návrhu činnosti mediální
komise zjistil, že vymezení mojí pozice v rámci ČJF bude velmi problematické.
Zatímco jsem si uvědomoval, že ČJF potřebuje mediální komisi, která bude zajiš-
ťovat servis pro média, třídit informace, rozesílat materiály, ale hlavně osobně
kontaktovat řadu novinářů (a v takové roli jsem si sám sebe dovedl představit),
zároveň jsem si uvědomoval, že člověk na manažerské pozici mediální komise
musí plnit i další roli. Roli tiskového mluvčího, člověka který je zcela loajální se
svými „nadřízenými“, což jsem věděl, že rozhodně, v zájmu čtenářů zpravodaje
Jezdec, být nemohu.

Chvíli jsem koketoval s myšlenkou, že by pozice mediálního šéfa mohla být
plněna přes vznikající Asociaci hypožurnalistů, ale velmi záhy jsem tuto myšlenku
opustil. Proto jsem na setkání s představiteli ČJF Jar. Pecháčkem, M. Mentlíkem
a A. Pellarovou 12. dubna v Praze na Strahově pozici na čele mediální komise
odmítl a zároveň jsem navrhl za svoji osobu náhradu. Zatím nebudu předbíhat
jak s návrhem VV ČJF a následně Rada ČJF naloží, ale v každém případě jsem
nově vznikající mediální komisi za hypožurnalisty (za přítomnosti šéfredaktora
časopisu Jezdectví J. Plačka) přislíbil maximální podporu při prosazování všech
zpráv o jezdeckém sportu v médiích všech úrovní. C. Neumann

Se stájí Straka Němčovice spolupracuje
i firma Sedlářství Jan Hauzr, jejíž majitel
(vpravo) byl přítomen i na prvních závo-
dech v Němčovicích. Jak nám prozradil,
připravuje firma Hauzr ve spolupráci s fir-
mou Dublet na měsíc květen zajímavou
prodejní akci.
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Poslední etapa výukového programu
Leonardo da Vinci, při kterém k nám přijíž-
děli angličtí lektoři ke školení trenérů a cvi-
čitelů, skončila 10. dubna v Zaloňově
v areálu Nová Amerika.

V první části školení se zde zúčastnilo
26 a ve druhé 37 jezdců. Program školení
byl v podstatě totožný se dvěma předchá-
zejícími etapami ve Svinčicích a Brně.

Na Novou Ameriku dorazila pětice brit-
ských instruktorek Sonia Berry, Christine
Roberts, Liz Salt, Victoria Thirlby a Siob-
han Dillon. Vedoucí tohoto týmu byla paní
Sonia Berry, která učí na jezdecké škole
v Shefieldu (Yorkshire) a vedle zkušeností
s národními soutěžemi všestrannosti je
nyní jejím hlavním zájmem drezúra. I proto
jsme se jí zeptali:

Paní Berry, i v řadách Vašich před-
chůdců, kteří u nás byli v rámci progra-
mu Leonardo da Vinci bylo hodně dre-
zúristů. I když tato disciplina nepatřila
v minulosti mezi typicky britské usuzuji,
že nyní je na značném vzestupu. 

„Máte pravdu. Drezúra u nás získává
stále více na oblibě a Velká Británie se
kvalifikovala již i na OH do Sydney (jako
osmý nejlepší tým z MS v Římě pozn.red.).
V soutěžích pony však patříme v drezúře
ke špičce řadu let.“

Stejně jako Vašich předchůdců se
zeptám i Vás. Jak hodnotíte úroveň čes-
kých jezdců?

„Oproti současným trendům je jejich jez-
decké pojetí zdrženo tak o deset let. Ale

Co dělá Aleš?
Pobyt Aleše Opatrného v SRN ve stáji

R. Tebbela není rozhodně nudný. Jak se
nám podařilo zjistit, od poslední zprávy
startoval zatím na šesti závodech ve měs-
tech Emsbüren, Lathen, Sögel, Rhede,
Haren a Borthen. Vedle mladých koní ze
stáje R. Tebbela, které předvádí v převáž-
ně stylových soutěžích do 130 cm, kde
získal i několik prvenství, je nejúspěšnější
s CARDINALEM. S tímto 9letým dánským
valachem startoval již devětkrát v soutěži
do 150cm a celkem 5x se umístil
(1x druhý, třetí a čtvrtý, 2x devátý). Úspěš-
ný je i v sedle PANTA RHEI. Zde se
v soutěžích do 140cm, většinou na čas,
umístil jednou druhý a jednou třetí. Domá-
cí diváci uvidí A. Opatrného doma při CSI
v Poděbradech.

Výsledkový
pokus

Letošní rok by se mohl stát pro čtenáře
časopisu Jezdec do jisté míry přelomo-
vým, protože se pokusíme o novou formu
zpracování výsledků soutěží.

Tento opatrný úvod je zcela na místě,
protože v současné chvíli ještě nevíme
jak naše snaha dopadne. 

O co jde. Jedním z hlavních nedostat-
ků, které nám vyčítáte, je nedostatečné
publikování výsledků soutěží. Z naší stra-
ny je zaviněno v prvé řadě nedostatkem
místa a ve druhé řadě tím, že písemné
zpracování výsledků ve větším rozsahu
je podle našeho názoru velmi nepřehled-
né. Přesto si již několik sezón lámeme
v redakci hlavu s tím, jak tento informační
nedostatek odstranit.

Proto přicházíme v letošním roce
s novou ideou zpracování kompletních
výsledků. Podstatou naší představy je,
že od počátku roku 1999 budeme regist-
rovat úplné výsledky všech účastníků
soutěží, které pak budou zájemcům
k dispozici buď v písemné, či elektronické
podobě. V průběhu roku formou přílohy
k časopisu Jezdec (2-3x), na konci roku
pak přílohou k Ročence 1999.

Pochopitelně k této práci potřebujeme
i Vaši pomoc a proto od letošního roku
budeme potřebovat v redakci nejen prvé
jezdce v soutěžích, ale kopie kompletních
výsledkových listin. I proto zavádíme od
tohoto čísla specielní rubriku, ve které
budeme uveřejňovat soutěže, jejichž
výsledky k nám nedorazily, abyste byli
všichni informováni co v naší statistice
chybí.

Pokud se nám podaří získat včas vět-
šinu výsledkových listin, bude moci mít
každý z vás přehled nejen o kariéře své,
ale i o kariéře všech ostatních jezdců
a také o kariéře všech koní startujících
v národních soutěžích.

Znovu však opatrně připomínáme. Je
to pokus. O jeho úspěchu rozhodne kolik
z vás se tohoto pokusu rozhodne účast-
nit. C. Neumann 

Nemáme výsledky!
Brno Holásky (všechny závody)
Frenštát p.R. (6.3.)
Bernartice (13.3.)
Opava Kat. (21.3.)
Horní město (27.3.)

Lernardo da Vinci u konce
i zde jsme za pouhé tři dny zaznamenaly
značný pokrok, protože všichni jezdci měli
velkou chuť získat nové poznatky. A větši-
na by chtěla, aby bylo školení delší.“

To je v podstatě totožné hodnocení
s hodnocením Vašich kolegů. Ale i tak
bych rád slyšel nějaké obecnější zjištění
o našich nedostatcích.

„Pokud bych měla zobecnit, můj dojem
je, že řada jezdců místo aby jezdila od
zadu, stará se hlavně o hlavu koně.“

Program Leonardo da Vinci končí.
Jak hodnotíte tuto ideu?

„Program Leonardo da Vinci, který se
týká mnoha dalších, převážně průmyslo-
vých oborů, byl pro rozvoj jezdectví použit
poprvé a vedle ČR probíhala školení ještě
ve Finsku a Španělsku. Jak bude celý pro-
jekt vyhodnocen ještě nevíme, ale my
všichni musíme nyní zpracovat dvě zprávy.
První se bude týkat úrovně vašich jezdců
a přínosu, který jim naše školení přineslo
a ta druhá přínosu a novým výukovým
poznatkům, které jsme díky komunikaci
s jezdci z tak odlišného prostředí získaly
my. A zde musím říci, že jsme se shodly na
tom, že i nám pobyt v ČR přinesl řadu cen-
ných zkušeností v instruktorské práci.“

A jak jste se cítily zde na Nové Ameri-
ce?

„Prostředí je zcela perfektní a musím říci,
že v Británii není mnoho středisek, které se
mu vyrovnají.“

Děkuji za rozhovor. 
C. Neumann

Na závěr třetího běhu výukového programu Leonardo da Vinci dostal hlavní organizátor
všech kursů Jaroslav Sedláček od paní Sonia Berry malou pozornost

Na Mělníku 
přeplněno

Již veřejný trenink ve dnech 10.-
11.dubna na kolbišti v Mělníce potvrdil,
že areál je stále v centru zájmu naší jez-
decké veřejnosti. V sobotu 10. dubna
zhodnotil A. Starosta téměř dvě stovky
treninkových startů a v neděli pak
V. Mestenhauser zhruba stovku. Opra-
vdová invaze se však na kolbiště v Měl-
níce snesla tento víkend, kdy při prvých
závodech (Mefrit Cup) se pouze v pátek
očekává 300 startů.

Rozpisy ve sborníku
Stejně jako vloni vydává okresní jezdec-

ký svaz Benešov sborník rozpisů závodů
na území okresu a centrálně bude probíhat
i příjem přihlášek k soutěžím (Poříčí,
Heroutice, Benešov - Černý les, Louňovi-
ce, Vlašim).

Pokud máte zájem o tento sborník, vyžá-
dejte si jej na adrese: V. Benešová, Erbe-
nova 134, OTS, 256 01 Benešov, tel.:
0301/728 077.

Na této adrese budou také přijímány
všechny přihlášky a stejně jako loni je
nutno předem uhradit zápisné. 

M. Perníček předseda JS Benešov
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V Albertovci 
je již léto

Pěkné počasí provázelo 1. kolo Alber-
tovského letního kritéria, které se konalo
v sobotu 10. dubna. V pěti soutěžích star-
tovalo celkem 115 koní. V kategorii 4l. (-Z-)
zvítězil domácí I. Višinka - CLAUS-A. Mezi
pětiletými (-ZL-) byl nejlepší D. Fialka
a AUTONOM z Orfeus Horní Bludovice
a ročník šestiletých vyhrál opavský J. Hruš-
ka s CALETTOU. Albertovské letní kritéri-
um bude pokračovat dalšími třemi koly.

Hlavní soutěž dne (-S-) pak získal
L. Masár s NESTOREM (Baník Ostrava)
před domácím V. Vrubelem, který skončil
druhý s KRÉDOU a třetí s CERKÁRIÍ.

Závody se konaly dva dny po předvýbě-
ru mladých hřebců, který byl dodatečně po
ZH v Písku a Tlumačivě a Hřebčíně Měník
Humburky uspořádán i v Albertovci. Do
KMK bylo vybráno všech osm předvede-
ných hřebců a do 100 denního testu byli
doporučeni 4 z 16 předvedených hřebců.

Zapomenutý
MAJÁLES

V minulém čísle jsme informovali o Pře-
hledu sportovních koní a naší nepozorností
nám z druhé pozice mezi našimi militaristy
vypadl hřebec MAJÁLES. Omlouváme se
jeho majiteli i jezdci a tedy ještě jednou.
Pořadí nejlepších českých koní ve vše-
strannosti je: TRISTAN, MAJÁLES, DOMI-
NANT, DANNYJ a ANKER.

Sportovní 
kalendáfi

16.-18.4. Mělník ZM,Z,ZL,L,S,Prem.ST
17.-18.4. Praha drez Z,L,S,ST
17.4. Úněšov ZM,Z,ZL,L
17.4. Brniště Z,ZL,L
17.4. Litomyšl zrušeno
17.4. Otrokovice Z,ZL,L
17.4. Drásov ZM,Z,ZL
18.4. Ústí n.L. Z,ZL drez. Z,L,S
18.4. Uherčice Z,ZL,L
23.-25.4. Ostrava - St. Bělá 

KMK Z,ZL,L,PREM.S
23.-25.4. Dvoreček ZM,Z,ZL,L Cd/Z,L
24.-25.4. Přední Kopanina 

drez. Z,L,S,T
24.4. Mrač ZM,Z,ZL,L
24.-25.4. Stará Boleslav

Z,ZL,L,PREM.S
24.-25.4. Nebanice 

drez. Z,L,S Caprilli 1,2,3
24.4. Kolesa Cd/Z,L, AL/2
24.4. Pardubice ZL,L,S
24.4. Heřmanův Městec AL/1/4
24.-25.4. Brno Veveří KMK Z,ZL,L
24.4. Olšany drez. Z,L
25.4. Loštice ZM,Z,ZL,L
25.4. Milotice n/B. 

ZM,Z,ZL drez. Z,L
30.4.-2.5. Rudná p.Pr. Cd/Z,L
1.5. Vlašim ZM,Z,ZL,L
1.5. Stará Boleslav Z,ZL,L
1.5. Hostouň Z,ZL,L
1.5. Liberec ZM,Z,ZL,L
1.5. Litomyšl ZM,Z,ZL
1.5. Brno-Žebětín ZM,Z,ZL
1.5. Skaštice Z,ZL drez. Z
1.5. Boskovice ZM,Z,ZL,L
1.-2.5. Frenštát p.R. 

ZM,KMK Z,ZL,L,PREM.S
1.-2.5. Čejov Cd/Z,L
1.-2.5. Heroutice ZM,KMK Z,ZL,L
1.-2.5. Husinec Z,ZL,L,PREM.S
1.-2.5. Mariánské Lázně 

ZM,Z,ZL,L,S
1.-2.5. Svinčice 

ZM,KMK Z,ZL,L,PREM.S
2.5. Poděbrady Z,L
2.5. Slavkov Z,ZL,L,S

Blahopřejeme jezdci a trenérovi Františku
Hončovi, který 9. dubna oslavil 60. naroze-
niny -jge-

První den velikonoční-
ho víkendu (3.4.) patřil
letos již potřetí halovým
soutěžím v hřebčíně
Měníku-Humburkách. Ve
velmi dobré formě se
dostavil M. Matějka
s Chomutova, který
postupně zvítězil v soutě-
ži -ZL- (VICTOR), -L-
a nakonec i -S- (LIPKA
UNIREN).

V hlavní soutěži (-S-)
se na startu představilo
jedenáct dvojic a vedle
M. Matějky ještě M. Vítek
(ÚTVAR) ze Sport. stáje
Končiny a P. Doležal
(ROMINA) z Bost Praha
absolvovali základní kolo
bez trestných bodů.
V rozeskakování byl bez-
chybný již jen M. Matěj-
ka. Druhé místo obsadil
M. Vítek z 8tr. body, když
P. Doležal rozeskakování
nedokončil.

Martin Matějka byl
úspěšný i o týden později
na Nové Americe, kdy
získal tři vítězství a něko-
lik umístění

Velikonoční pohár v Měníku

Elegantní Tampa
Třicet dvojic se zúčastnilo hlavní sou-

těže -L- (hala) v západočeských Němčo-
vicích, kde stáj Straka uspořádala
3. dubna své první letošní závody. Devět
koní se probojovalo do rozeskakování,
ve kterém zvítězil K. Papoušek s GÁLEM
(Srnín) před J. Bubnem (MY FAIR LADY)
ze stáje Opatrný. Domácí dvojice jezdců
J. Luža (SANDY) a Z. Krpela (TAMPA)
obsadila třetí a čtvrté místo, ale v kaž-
dém případě oba jezdci zaujali korektním
předvedením koní nejen v základním par-
kúru, ale i v rozeskakování.

Stáj Straka reprezentuje Zdeněk Krpela
a s velmi líbivou TAMPOU byl jedním
z nejlepších při halových soutěžích v Něm-
čovicích
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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

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

f irma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všech-

ny druhy vozíků možnost leasingu

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

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

V¯ROBA A PRODEJ
● PARKUROV¯CH P¤EKÁÎEK
OD ROKU 1999 I NA LEASING
● PRONÁJEM KOMPLETNÍCH 

PARKURÒ
● PRODEJNA JEZDECK¯CH 

POT¤EB

Masarykova 518/4a, 460 01 Liberec
Telefon: 048/271 03 44

Fax/zázn.: 048/511 01 47

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

Tel.: 0602 23 73 54.

MANON
Firma Manon nabízí:
● trenink koní pro parkúro-

vé soutěže
● skokový trenink jezdců,

pro skupiny i jednotlivce
● nákup, výcvik a prodej

sportovních koní
Informace a objednávky 

přijímá 
stáj Manon,  

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

Jízdárna ŽákJízdárna Žák
Horní Bukovina

n a b í z í
prázdninové tábory s výukou
jízdy na koni, výcvik je zamě-
řen na zdokonalení sedu, je
veden zkušeným trenérem
s licencí. Individuální výcvik
dle dohody. celodenní vyjížd-
ky Máchovým krajem.

Tel.: 0329/786 002 
po 20.00 hod.

Drobnosti
● Tentokrát na téma „Chov

Selle francais“ bude koňařský
čtvrtek 29. dubna na MZLU
v Brně. Začátek v 16.00 hodin,
posluchárna A 12.

● Jezdecký klub R.I.A.S. Frý-
dek-Místek oznamuje, že Jarní
cena v Parkurovém skákání ve
dnech 8.-9. května se nekoná.

● Dvě soustředění, pod
vedením M. Balcara, v hale
v Bernarticích absolvovali ve
dnech 29.-30. ledna a 7.-13.
března jezdci z JK Hrnčíře a JS
Concordia.

Generální
zasedání FEI

Letošní generální zasedání
FEI začalo 13. dubna a končí
18. dubna v quatarské Doze.
Česká republika je přítomna
v zastoupení.

Poprvé Meliger
Poprvé ve své kariéře

vystoupil 45letý Švýcar
W. Meliger na pomyslný vrchol,
když se po soutěžích v Paříži
a Zürichu ujal vedení ve světo-
vém FEI žebříčku skokových
jezdců. Ukončil tak mnoha-
měsíční soustředění mezi
L. Beerbaumem a H. Simo-

nem. Současnou skokovou top
desítku světa tvoří: W. Meliger,
L. Beerbaum, R. Pessoa,
J. Lansink, H. Simon, F. Sloot-
haak. T. Pomel, J. Whitaker,
L. Nieberg a B. Maendli.

Žebříček FEI bude nyní stále
více v permanenci, díky nové-
mu systému kvalifikace na OH.
To se týká i jezdců skupiny č.3,
která obsahuje většinu států
východní Evropy a států býva-
lého Sovětského svazu.
Z těchto jezdců si na compute-
ru momentálně nejlépe vedou:
J. Turi (HUN) 45. místo,
G. Orschel (BUL) 68., Ch.
Geogiou (GRE) 209., G. Fedor
(HUN) 226., J. Hanulay (SVK)
244. a E. Drakatou (GRE) 256.

Přijde GB
o medaile?
Jak oznámila veterinární

komise FEI, po opakovaných
dopingových testech byla v krvi
11l. CORAL COVE, který
s Polly Phil ips startoval za
družstvo Velké Británie na MS
1998 v Římě, zjištěna zakáza-
ná látka Salicylic Acid. Tato
dvojice docílila sedmého místa
v soutěži jednotlivců a navíc je
členem bronzového britského
týmu. Jak vše dopadne roz-
hodne zasedání komise roz-
hodčích 29. dubna.

Koně a umění
● Výstavu obrazů a plastik

P. Nováka výhradně s náměty
koní pořádá galerie F.A.
Sporcka na zámku Kuks. Otev-
řeno denně s výjimkou pondělí
od 10.00 - 18.00 od 1. dubna
do 3. května 1999.

● Ve dnech 30. dubna až
30. května bude své fotografie
vystavovat v budově Regionál-
ního muzea „Historie“ Maxa
Píšová. Výstava má název
Koně a lidé a otevřeno bude
každý den s výjimkou pondělí.

Soutěží v Poděbradech, které
byly prvními závody na otevře-
ném kolbišti sezóny 1999, se
jako jezdec zúčastnil i ředitel
CSI Poděbrady J. Staněk
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Výsledky

Inzerce

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služ-

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

Ing. J. Kutěj Ing. J. Hanulay
Purkyňova 10, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.:0616/ 22774 tel.: 07/81 52 30

JEZDECKÉ A WESTERNOVÉ POT¤EBY
GALERIE A VETE·NICTVÍ

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

Potřeby pro jezdecký sport
Výroba-Velkoobchod

● Největší výrobce a dovozce
potřeb pro jezdecký sport
v České republice.

● Vlastní výroba více než 100
druhů jezdeckých potřeb,
jejichž vývoj a testování probí-
há ve spolupráci s profesionál-
ními jezdci ing.J. Hanulayem
a J. Skřivanem.

● Na veškeré zboží poskytuje-
me odborný a kvalitní záruční
a pozáruční servis.

● Naše výrobky si můžete kou-
pit ve všech dobrých prodej-
nách v ČR. Žádejte je u svých
prodejců!

● V našem katalogu se můžete
přesvědčit o neustálém rozši-
řování naší nabídky.

● Zavolejte nám, objednané
zboží Vám zašleme na dobír-
ku nebo Vám poradíme nej-
bližší prodejnu ve Vašem
okolí, která Vás obslouží.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Prodejna  a velkoobchodní sklad:

Domamyslická 59, 
798 01 Prostějov

Tel./Fax: 0508/362 267
Tel./Fax: 0508/362 483

Tel.: večer: 0508/332 107
mobil: 0602 72 10 15

Prodejna Brno: 

Veveří 109, PSC 618 00, 
Tel.: 05/41 21 16 17

PROSTĚJOV

Sportovní a obchodní stáj
Vondráček - Starosta

n a b í z í
● ustájení koní v areálu na okra-

ji Prahy - Tuchoměřicích
● 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.

SSEERRVVIISS  PPRROO  VVÁÁSS  AA VVAAŠŠEEHHOO
KKOONNĚĚ

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

Vyžádejte si náš barevný katalog v češtině
Při zasílání zboží nad 500 Kč na dobírku neúčtujeme poštov-

né

ZÁSILKOVÝ PRODEJ

●● Prodám 6-ti letého valacha pro parkury Z-ZL, zdravý, cena 70 000,-. Dále 5-ti letou klisnu po
Tristan, vysoká, na agroturistiku a chov, cena 30 000,-. Tel.: 0603/71 56 08.

●● Hledáme ošetřovatele (-ku) koní s dobrou znalostí jízdy na koni s váhou do 62 kg.
Tel.: 0338/324 920.

●● Sůl pro Vaše koně! Solné lizy, koňmi velmi dobře přijímané, kostky s otvorem, 90,- Kč/1 ks,
při odběru nad 20ks dovoz zdarma. Při zřízení prodejních míst s odběrem 100ks a více
80,- Kč/1ks s dovozem zdarma po celé ČR.
Pšeničné otruby pro chovné koně a laktující klisny, 40kg pytel 150,- Kč. Objednávky: 0603/53 86 88.

●● Prodám černého hřebce po A1/1 Feuersturm, matka po Div-56, velmi dobrý skokan, 4 letý,
připravený pro všestrannost, 60 000,- Kč. Čtyřletou klisničku, tm. hnědku, otec Feuersturm,
matka po Gidran XIV-16, hodná, 50 000,- Kč, čtyřletého ryzáka, otec Cherson, matka po Kar-
neol-28 připravený na všestrannost, cena 60 000,- Kč. Krásného hřebce, bělouše, otec Div-56,
matka po Faharadcha, připravený na všestrannost, 120 000,- Kč. Tel.: 0603/53 86 88.

●● Prodám 8l. val. o: Quoniam 149, šiml, KVH 172cm, výk. -L-, park., drez. úspěšný ve sportu
dětí. Cena k jednání 65 tis. Kč. Tel.: 0306/98 31 78.

Společnost Dublet s.r.o. a Sedlářství Jan Hauzr zvou
všechny zájemce ze severu Čech do nové prodejny 
jezdeckých potřeb v Liberci. Naleznete nás na adr.: 

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.: 02/54 38 67 

Ostrovského 23, Praha 5
150 00 Smíchov, tel.: 02/90 00 40 50

CN

●● kompletní sortiment jezdeckých potřeb

Sedlářství Sinus
Rodinná 2/1017

736 02 Havířov - Bludovice
Tel.: 069/64 32 436

výroba a prodej na zakázku

● Všechny druhy dek
● Dečky a podložky pod sedla
● Zateplovací a přepravní kamaše
● Náušníky

Plzeň - Bory 27.3. -ZM- 4letí (7) 1. Kůst -
BRONKO (Domažlice), děti (4) 1. Velichová -
IMÁGA (Kavka), -Z- (50) 1. Balcarová -
MAKEBO (Balcar KV), -ZL- (43) 1. Mayer -
MONN SANTA (Poncar), -L- (15) 1. Motygin -
FEB (Pradar), 2. Luža - DELINA (Němčovi-
ce), 3. Daněk - KUWAIT (Schneider).

Poděbrady 28.3. hala -Z- (32) 1. Plimlová
- SULIKA (Poříčí), stupň.obt.do 110 (33) 1.
Kozáková - MINDEL (Kozáková),

stupň.obt.do 120 (11) 1. Housa - LOPEZ-11
(SECO Praha), -Z- (32) 1. Pavelková - IDEA-
LE DE LA HAYE (Poděbrady), stupň.obt.do
110 (33) 1. R. Doležal - QUELA-K (Bohda-
neč), stupň.obt.do 120 (11) 1. R. Doležal -
QUELA-K (Bohdaneč).

Němčovice 3.4. hala -ZM- děti (9) 1. Chu-
dáčková - GRAPPA (Opatrný), 4l. (9) 1.
Papoušek J. - NIK (Srnín), dvouf. sk.
100/110 (44) 1. Drahota - SILVIO (Tetín),

-ZL- (54) 1. Drahota - LARIGO (Opatrný), -L-
(30) 1. Papoušek K. - GÁL (Srnín), 2. Buben -
MY FAIR LADY (Opatrný), 3. Luža - SANDY
(Straka Němčovice).

Měník 3.4. hala -ZM- (8) 1. Záveská -
AMANT (Aliance Jičín), -Z- (50) 1. Tomášek -
DUEL (Tomášek), -ZL- (43) 1. Matějka - VIC-
TOR (Chomutov), -L- (17) 1. Matějka - LIPKA
UNIREN, 2. Matějka - VICTOR (Chomutov),
3. Hatla - SAHIB K (Měník), -S- (11) 1. Matěj-
ka - LIPKA UNIREN (Chomutov), 2. Vítek -
ÚTVAR (Končiny), 3. Doležal - ROMINA
(Bost).

Poděbrady 4.4. -Z- jun. (24) 1. Kulichová -
NIKOLA (Vlčí stopa), -Z- 1.odd. (40) 1. Čada
- HUMOR (Teplice), 2.odd. (40) 1. Půlpán -
ARKO (Remark), dvouf.sk. 110/120 1.odd.
(37) 1. Plimlová - DUKÁT (Poříčí), 2.odd. (33)
1. Libich - DIXON (Lysá n.L.), -L- (18) 1.
Kurka - BARELA COBI (3K), 2. Pokorný -
ALESWO (Scarlet), 3. Trnková - TENGIS
(Hrobice).

Albertovec 10.4. ALK dvouf.sk. 90/100
4l. (15) 1. QUAREL-A - Bosák (Albertovec),
koně 1.rokem (8) 1. Bosák - ADRIA-A (Alber-
tovec), děti (8) 1. Böhmová - ASTRA (Český
Těšín), dvouf.sk. 100/110 4l. (13) 1. Višinka -
CLAUS-A (Albertovec), 5l. (28) 1. Kulhánko-
vá - CHERLEY (Albertovec), děti (4) 1. Kincl -
LION (H.Město), jun. (14) 1. Pěkníková -
SAKÉ (Orfeus Bludovice), koně 1.rokem (8)
1. Kulhánková - TALIS (Albertovec),
dvouf.sk. 110/120 5l. (26) 1. Fialka - AUTO-
NOM (Orfeus Bludovice), ost. (43) 1. Vrtek -
DINÁR (Hor. Heřmanice), -L- 6l. (9) 1. Hruš-
ka - CALETTA (Op.Kat.), 2. Fialka - GOLD-
BERG, 3. Fialka - IKAR (Orfeus Bludovice),
ost. (25) 1. Masár - RAMON, 2. Špalková -
SINDY MARTEX, 3. Masár - NEWPORT
NESTOR (všichni Baník), -S- (12) 1. Masár -
NEWPORT NESTOR (Baník), 2. Vrubel -
KRÉDA, 3. Vrubel - CERKARIE (Albert.).

Nová Amerika 10.-11.4. hala stupň.
obt.do 110 (31) 1. Žíla - NOUTIFAI (Smrček),
dvouf.sk. 120/130 (26) 1. Matějka - LIPKA
UNIREN, 2. Matějka - LINO J (Chomutov), 3.
Žíla - JETRO (Smrček), -S- (19) 1. Matějka -
GRAND POHONA (Chomutov), 2. Doležal -
KRIS KENTAUR (Bost), 3. Matějka - LINO
J (Chomutov), dvouf.sk. 110/120 (17) 1.
Šoupal - CARAS (Pardubice), stupň.obt. do
130 (23) 1. Matějka - LIPKA UNIREN (Cho-
mutov), 2. Doležal - COLUMBIA (Bost), 3.
Skřivan - ASHLEY (Manon), -ST- (14) 1.
Doležal - KRIS KENTAUR, 2. Doležal -
CRAZY BOY (Bost), 3. Navrátil - LE CORDI-
AL S (Bříza), 4. Matějka - LINO J (Chomu-
tov), 5. Žíla - JETRO (Smrček).


