
Slavnostní program nedělního dne, určený
právě jako zahajovací po rekonstrukci historic-
kých budov a podpořený celou řadou dalších
akcí, přilákal do prostor závodiště na tři tisíce
diváků. Bohužel, na pondělní vyvrcholení závodů
si již tolik diváků cestu nenašlo. V každém přípa-
dě i my musíme Českému jezdeckému klubu
v Karlových Varech pogratulovat a za sportovní
jezdce můžeme poděkovat, že původně zcela
výhradně dostihový prostor patří dnes v celé své
kráse stejně tak jezdeckému sportu.

Ale zpět ke skákání. V prvé obtížnější soutěži
120/130 se blýskli domácí, když zvítězila D. Bal-
carová s LOGIKOU před Z. Žílou na CODA-H.
Sobotní -S- na čas však získal R. Chelberg
s výbornou STELLOU ARTOIS (Žižka), který tak
naznačil pokračující výbornou formu. V prvém
-ST- však oba nejcennější vavříny skončily na
krku A. Opatrného na KRIS KENTAUR a JETRO.

V nedělním klasickém -S- se diváci dočkali
rozeskakování tří jezdců a prvenství si na své
konto připsal P. Doležal a ASHLEY (Sparta Cho-
týšany) před A. Opatrným - JETRO a G. Hlaváč-
kovou s VANESSOU (Hlaváčková). Po něm ještě
následovalo -ST- a opět souboj Opatrný, Chel-
berg, Doležal a vítězství pro dvojici Opatrný -
CRAZY BOY (Bost)

Pondělní program směřoval od začátku
k závěrečnému -T- a tak ve stínu očekávané sou-
těže zůstalo prvenství S. Motygina s PRADAREM
(-S-) i další úspěšný start A. Opatrného - JETRO
(stupň. obt. do 140).

K závěrečnému vyvrcholení se odhodlalo 9 dvo-
jic. Na parkuru J. Šímy předvedl výborný výkon
A. Opatrný s CRAZY BOY i PANTA RHEI a jen
náhodná chyba jej vyřadila z boje o prvenství.
V prvé chvíli překvapujícím bylo 11 tr. bodů KRIS
KENTAURA. V prvé chvíli proto, protože po uvědo-

mění si skutečnosti, že tento
senzační kůň absolvoval
v předchozích dnech v Karlo-
vých Varech dvě soutěže do
140cm a jim předcházel přes
800 km dlouhý transport
téměř přímo ze závodů, po
kterých měl v nohách další tři
těžké parkúry, se již málokdo
může divit jeho slabší chvil-
ce. Dostatečně si to uvědo-
mují i jeho „uživatelé“ a tak
pro KRIS KENTAUR je nyní
vyhlášena dovolená. Ne příliš
dlouhá. Bohužel fanoušci
tohoto koně neuvidí při CSI
v Poděbradech, protože maji-
tel získal pozvání na CSI do
Mnichova a tak A. Opatrný
bude v termínu dalších
našich CSI soutěžit s evrop-
skou elitou v centru Bavor-
ska.

A tak jediný bezchybný
výsledek předvedl P. Dole-
žal s BERCY a získal pro
chotýšanskou stáj další
krásné prvenství. Na dalších
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P. Doležal - BERCY zvítězil v prvém těžkém skákání roku 2000

První „mezinárodní“ skokové klání roku 2000
se konalo na kolbišti v Karlových Varech. Tyto
závody vyrostly na tradici „Ceny osvobození“
a letos byla jejich mezinárodní premiéra. Bohu-
žel, mezinárodně se příliš nepovedla a po mezi-
národním úspěchu karlovarské podzimní military
byl možná naprostý nezájem zahraničí pro orga-
nizátory soutěží zklamáním. Z objektivního pohle-
du to však je jen další důkaz obrovského přetlaku
soutěží nejen na domácím, ale i mezinárodním
poli. Navíc absence ČR v evropském společen-
ství vede stále ještě k nepříjemným komplikacím
při přechodu hranic a určitě i to hraje důležitou
roli při rozhodování jezdců ze zahraničí o účasti
na závodech v ČR. Pořadatelé si s tím však příliš
velkou hlavu nedělali. Dodatečně vypsali celou
řadu národních soutěží a tak bylo o program
závodů postaráno.

Pro řadu diváků byla pochopitelně největším
lákadlem přítomnost A. Opatrného, který těmito
závody zahájil své letošní soutěžní působení
v ČR. Na start nejtěžší soutěže se mu v Karlo-
vých Varech postavili pouze jezdci a koně ze
stáje Sparta Chotýšany, Žižka Praha a Tarpan
Odolena Voda.

Pro pořadatele byly květnové závody vskutku
sváteční. Karlovarské závodiště prošlo v průběhu
zimy definitivní změnou při obnově secesních tri-
bun. Tandem karlovarských mecenášů Balcar -
Holoubek spustil program totální rekonstrukce
ihned po podzimním CCI a při CSI představil
divákům výsledek. Všechny tribuny mají nejen
nový a jednotný nátěr, ale hlavně jsou zcela
obnoveny a vyměněna byla celá řada dřevěných
součástí staveb. Na tribuně „druhého místa“,
která byla dosud poněkud stranou diváckého
zájmu, pak vzniklo i pěkné zázemí pro důležité
hosty.

místech se podle časů seřadili jezdci s jednou
chybou A. Opatrný - PANTA RHEI, R. Chelberg
s výbornou FRESKOU premiérově skákající těž-
kou soutěž, A. Opatrný - CRAZY BOY a opět
R. Chelberg - LEONIQUE C.

Mezinárodní skoková sezóna tak byla i bez
zahraniční účasti skutečně zahájena. Nyní se
nechme překvapit výsledky z Wroclavi.

CCI* Bialy Bor
Plemenný hřebec 774 SZALENIEC má na

svém kontě další mezinárodní úspěch. Vítěz loň-
ského CCI* v Karlových Varech, kritéria 6letých
militaristů v roce 1999, vítěz Zlaté podkovy, se od
neděle 14. května chlubí i mezinárodním vítěz-
stvím kompletní soutěže v zahraničí, když přivezl
z Polska do stájí v Měníku Humburkách prvenství
z CCI* Bialy Bor.

Naší výprava odcestovala do Polska pod vede-
ním F. Slavíka ve složení: R. Marková - TARZAN,
P. Sůrová - VALIBUK, M. Theimer - MAJÁLES
a J. Hatla - IVORY COUNT a SZALENIEC.

Závodiště Bialy Bor je v Evropě pojmem a naši
jezdci zde startovali již v roce 1972 při předolym-
pijské přípravě. Ideální terénní podmínky, písčitá
půda, ovšem tradičně velmi náročné kursy.

Pro českou reprezentaci bylo zajímavé, že
pořadatelé vypsali jak soutěž CCI* tak CCI**.
Trojice TARZAN, VALIBUK a SZALENIEC
nastoupila k CCI* a IVORY COUNT a MAJÁLES
čekal kurs CCI**.

Zvláště dvouhvězdičková trať splnila pověst
Bialeho Boru a trať terénní zkoušky byla skutečně
náročná. CCI* bylo podle vyjádření účastníků
v mezích u nás obvyklé obtížnosti.

J. Hatla a SZALENIEC se po drezúře zařadili
těsně na druhé místo za domácího K. Rajnera.
SZALENIEC byl skutečně ve formě a po zcela
precizním bezchybném crossu a parkúru s pena-
lizací jediného bodu nakonec odsunul polského
jezdce a dojel si pro vavřín nejcennější.

I obě naše jezdkyně si vedly v soutěži poměrně
dobře a mezi 48 dvojicemi z Polska, Německa,
Švédska a Finska skončila R. Marková s TARZA-
NEM (Remark Poříčí) na 12. místě a P. Sůrová
s VALIBUKEM (Vasury Kolesa) na 16. místě.

V CCI** se bohužel do silných zdravotních
potíží dostal MAJÁLES M. Theimera a po dokon-
čeném crossu nenastoupil k nedělní kondiční
zkoušce. J. Hatla a IVORY COUNT byli po dre-
zúře osmí, po crossu (1x zastavení + čas) klesli
na 14. místo, ale nakonec po jedné chybě na par-
kuru skončili na velmi pěkné 12. příčce. V soutěži
zvítězil u nás dobře známý B. Jarecki s BUJWI-
TEM.

J. Hatla tak má za sebou nejen další úspěšný
zahraniční start, ale pokračuje tak ve svých spor-
tovně dvoustranných aktivitách a v podstatě
téměř ihned po příjezdu z Polska - Bialeho Boru,
vyměnil koně a s PRATEREM a SAHIBEM KUBI-
ŠTOU odcestoval zpět do polské Wroclavi na
CSI-W.

Humburským gratulujeme, protože není mnoho
plemenných hřebců s tak úspěšnou sportovní
kariérou a v každém případě dělá SZALENIEC
(Colorado po Cor de le Bryere - Szampanka XO)
sám sobě, ale i hřebčínu Měník Humburky, tu
nejlepší reklamu.



postupná obtížnost do 140
cm, kde Z. Zelinkové (BEJ-
BÚT) další úspěch „vyfouk-
nul“ J. Jindra se SIRAH.
Třetí místo získal M. Matějka
na ÚTVAR z Chomutova.

Program svátečního pon-
dělí zahájila kombinovaná
soutěž pro pobavení diváků
parkúr + jízda autem, kde se
nejlépe zorientoval V. Tretera.

Ale pak se již vše ubíralo
k vrcholu čtyřdenního mítin-
ku. V předposlední soutěži

-S-, která byla
vyvrcholením jaké-
si „Malé rundy“
(celkově 40 startu-
jících) rozhodoval
čas mezi čtyřmi
bezchybnými jezd-
ci v rozeskaková-
ní. Z vítězství se
radoval J. Hruška
na CALETTA TOM
a na dalších místech se podle času
seřadili: M. Matějka - ÚTVAR (Chomu-
tov), P. Vachutka - SONG (Sinus Bříza)
a opět M. Matějka - REABEN.

K závěrečné Velké ceně do 140 cm
nastoupilo 26 dvojic. Stavitelka kursů
A. Tůmová postavila na základě před-
chozích výsledků i dohodě s účastníky
parkur na horní hranici obtížnosti.
I proto se dlouho mohlo o rozeskaková-
ní pouze spekulovat. Nakonec jej zajis-
t i ly pouhé dvě bezchybné dvojice
P. Vachutka, který se v sezóně 2000
objevil již poněkolikáté v sedle žďárské
RAQUEL a J. Hruška -ÚSKOK
(Op.Kateřinky). Když RAQUEL překo-
nala kurs rozeskakování bez chyby,
byla pozice J. Hrušky obtížná a ten

také po chybě vzdal. P. Vachutka se tak stal
možná poněkud nečekaným avšak zcela po
zásluze vítězem Velké ceny Brna 2000. Na dal-
ších místech se seřadili „čtyřkaři“ J. Jindra -
SIRAH, J. Hatla - SAHIB, Z. Zelinková - BEIBÚT,
S. Hošák - GRANDINA C a J. Jindra - MANA
KENTAUR.

P. Vachutka se tak po aklimatizaci v Bohdanči
dočkal prvního zásadního úspěchu a svým jez-
deckým projevem naznačuje, že by se v rodině
našich nejlepších jezdců mohl trvaleji zabydlet.

od úrovně -Z-. Pochopitelně papírové šance na
Velkou cenu se daly odhadovat až od nedělní
soutěže -S-. Ta se jen těsně nemusela dělit
a nastoupilo k ní 54 dvojic. Dvojité prvenství se
pak stěhovalo do Mělníka, když Z. Zelinková
s BEJBÚTEM dokázala porazit sama sebe
v sedle KASKÁDA. Poslední bezchybný v roze-
skakování byl na třetím místě J. Pecháček
s MORNING STAR STING. Pro Z. Zelinkovou to
bylo v té chvíli již třetí vítězství (2x -L-)

Prověrkou před Velkou cenou byla i nedělní
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Velká cena Brna
Kolbiště Moravanu Brno a Velká cena Brna,

kterou zde na počátku května tradičně pořádá
Jezdecká škola Smékal a TJ Moravan, si již své
místo na výsluní jezdeckého zájmu vybojovala.
Nebyl proto žádný div, že se k tentokrát čtyřden-
nímu klání ve dnech 5.-8. května sjelo do Brna
velké množství všech důležitých součástek velké
jezdecké rodiny. Špičkoví jezdci a koně, technic-
ký personál a kvalitní sponzor. Stejně jako každý
rok, je Velká cena Brna vyhrazena naší největší
sedlářské společnosti Kentaur Prostějov a i letos
v Brně Kentaur rozdával sedla.

I když vyvrcholením, závodů byla soutěž -ST-,
od pátku 5. května probíhala celá řada soutěží již

P. Vachutka potřeboval loňskou sezónu k aklimatizaci
v novém prostředí. Nyní o něm začínáme stále častěji slý-
chat. Úspěšný je i v soutěžích KMK, především s hřebcem
DIGET

Z. Zelinková – BEJBÚT foto -holc-

Do Brna či do Varů?
Poslední prodloužený víkend seriálu tří-

denního volna 6.-8. května nabídl milovní-
kům jezdeckého sportu, vedle celé řady dal-
ších akcí, i dvě vrcholná skoková klání. Jed-
ním z nich byla Velká cena Brna pořádaná
Jezdeckou školou Smékal a TJ Moravan
Brno a druhou prvé skokové mezinárodní
závody roku 2000 v ČR, CSI-C v Karlových
Varech.

I když na obou kolbištích pravděpodobně
zazněly i hlasy o chybě sportovního kalendáře
při souběhu takových soutěží, zkusme se na
toto konkurenční střetnutí podívat pozitivně .

Naše současná společnost se, díky mož-
nosti alternativy, jen podle výkonnostní úrov-
ně a současných sportovních ambicí rozděli-
la na dvě skupiny. I když to neplatí zcela
100% o všech účastnících, daly by se tyto
skupiny charakterizovat následovně. Skupi-
na koní a jezdců výkonnosti -ST- či koní,
jejichž zkušenost a dlouhodobá výkonnost
vyžaduje opatrnější menežování před nastá-
vající náročnou sezónou. Tato společnost
zaplnila oblíbené kolbiště Moravanu v Brně
a na start Velké ceny (140) se postavilo 26
dvojic z celé ČR.

CAI-C v Karlových Varech a s ním i prvé
těžké skákání sezony zase oslovilo jezdce
s výraznými sportovními ambicemi a zamýš-
lenou výraznější výkonností. Jezdce a maji-
tele, kteří mají momentální možnosti k uvě-
domění si, že sportovní sezona v Evropě je
již v plném proudu a že většina „evropských“
koní má již za sebou mnoho těžkých startů
a že již vypukla i „Pohárová“ sezóna. Těchto
odvážných se na startu nejtěžší soutěže CSI
Karlovy Vary sešlo devět, ale jezdci zastupo-
vali jen čtyři české stáje.

Již toto samotné rozdělení zájmu nazna-
čuje, jak si český skokový sport stojí a pro
všechny povolané je dostatečně vypovídají-
cí. Toto zřetelné vyjádření jezdeckého zájmu
tak vydalo svědectví o stavu úrovně českého
sportu zcela jasně hned na počátku sezony.
Souběh dvou větších akcí tak rozhodně
nebyl sportu k újmě, ale spíše naopak.

Omluva J. Urbanovi
V posledním čísle jsme ve sloupku Výsledky

postaru udělali jednu chybu ve jménu programá-
tora a omylem jsme dvě softwarové alternativy
přidělili J. Bauerovi. Omlouváme se J. Urbanovi
a uvádíme na správnou míru, že na počátku třetí-
ho odstavce mělo být: „Programy J. Urbana
zpracovávají všechny discipliny ..“

CSIO Equitop
Nejnovější zprávy z centra ČJF hovoří

o tom, že proběhla jednání mezi zástupci ČJF
a firmou Equitop a organizace CSIO 2000
Poděbrady byla svěřena právě této společ-
nosti. Bližší informace o firmě i jejích zámě-
rech přineseme v příštím čísle zpravodaje Jez-
dec.

Kdo je ve Wroclavi?
CSI-W Wroclav se koná ve dnech 19.-21. květ-

na i za účasti českých jezdců. ČR reprezentují: J.
Skřivan - LABE JEFF LB TECH, LABE JAMES,
J. Hatla - SAHIB KUBIŠTA, PRATER, J. Jindra -
SIRAH, MANA KENTAUR, M. Šoupal GRANNA
ARGENTINA a A. Opatrný - PANTHA RHEI,
JETRO a CRAZY BOY.

Oblíbený Hradec
Hradec nad Moravicí se stále více stává oblí-

beným soutěžním místem severní Moravy
a o víkendu 13.-14. května to potvrdili jezdci
z více než 45 míst obou moravských krajů.

V hlavní skokové soutěži -S- bylo na startu 22
dvojic a o vítězství se rozeskakovalo osm jezdců.
Nejrychlejším mezi nejlepšími, i když nikdo nebyl
bezchybný, byl E. Zuvač s TOPIKEM ze stáje
Steally Opava před D. Fialkou na LATERÁN
(Amigo Klokočov), oba s jednou chybou.

Soutěžící byli spokojeni především s tradičně
dobrou organizací, díky které se podařilo zvlád-
nout rozsáhlá startovní pole. Bohužel, stejně jako
momentálně všude na území ČR bylo, vzhledem
k dlouhodobému suchu, poměrně tvrdo. -jge-

KMK turné
Diváky pátečních soutěží KMK (12. 5.) na kol-

bišti v Mělníku možná zaskočila nejen velká star-
tovní pole, ale i účast jezdců ze severní Moravy
z Mustang Havířov. Jezdci z Havířova však nece-
stovali do Čech kvůli jediným závodům, ale vy-
užili šikovně sestaveného kalendáře soutěží KMK
a v sobotu (13.5.) se přesunuli k soutěžím KMK
do Liberce.

Zatímco v Mělníku se však museli utkat o nej-
cennější místa v konkurenci mnoha koní, v Liber-
ci měli pozici výrazně jednodušší. I tak si z prvé-
ho klání odnesli druhé místo pětiletých (PINOT
GRIGIO - T. Novák). Stejná dvojice pak v Liberci
zvítězila. Zde se však havířovští radovali i z vítěz-
ství šestileté GOMERY (T. Novák) a tak se jim
cesta do Čech vyplatila. (Další viz výsledky).

Oblastní šampionát v Bělé
O mistrovské tituly středočeské oblasti ve sko-

cích v soutěži žen a družstev se soutěžilo ve
dnech 13.-14. května na kolbišti v Páterově v Bělé
pod Bezdězem. Obě kategorie měly předepsánu
soutěž stupně -L- a mezi 15 ženami si titul odne-
sla L. Čvančarová s NELLOU z JK Aquaplast
Záryby před A. Plimlovou - DUKÁT (JK Poříčí)
a M. Prokůpkovou - VINAJ (Václav Kolín).

V družstvech bylo nejlepší družstvo okresu
Mladá Boleslav (Vacek, Moudrý, Bureš, Hanuš)
před JK Stará Boleslav a družstevm okresu
Kolín.

Muži soutěžili ve skoku -S- a z deseti startují-
cích si všechna medailová místa odnesl R. Housa
na koních LOPEZ 11, STARJET a FESTA ze stáje
Seco Praha.

V samostatné soutěži -S- pak zvítězil mezi 31
dvojicemi M. Matějka s ÚTVAR z Chomutova.

Vyvrcholením závodů byla soutěž -ST-, ke které
nastoupilo 13 dvojic. Po rozeskakování dvou jezd-
ců zvítězil J. Pecháček s MORNING STAR STING
(Pecháček) před R. Housou na FESTA. Třetí příč-
ka patřila L. Jandourkovi s VALERIÍ startujícím
tentokrát za JS Horky n.J. -bar-



Aleš Opatrný se v České republice ani neroz-
koukal a má již na svém kontě tři středně těžká
a jedno těžké skákání. Po CSI-C v Karlových
Varech měli koně z jeho stáje pozici přeci jen pří-
jemnější, protože za soutěžemi nemuseli nikam
cestovat. Ve spolupráci s majiteli koní byly vypsá-
ny slušně dotované skokové soutěže až do úrov-
ně -ST-. Při závodech v Hořovicích ve dnech 13.-
14. května stavěla
kursy A. Tůmová
a jezdce nijak nešetři-
la. 

Na prvních dvou
místech hlavní soutěže
nedal v domácím pro-
středí A. Opatrný žád-
nému ze svých konku-
rentů šanci, ale skuteč-
ně s ním držel krok jen
J. Jindra a SIRAH
(Sp.Poříčí).  Mezi jede-
nácti startujícími
A. Opatrný a J. Jindra
zcela dominovali
a obsadili všech prv-
ních pět míst. V roze-
skakování bojoval proti
A. Opatrnému se
dvěma koňmi J. Jindra
se SIRAH (Sp.Poříčí).
A. Opatrný v sedle
C O N T E N D E U R A
(Bost maj. B. Starnov-

ZPRÁVYZE ZAHRANIČÍ
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V Plzni opět večer
Tradičně v příjemné atmosféře proběhl již 31.

ročník Jarní ceny Slavie VŠ Plzeň. Optimálně
zaplněné startovní listiny, korektní kursy Z. Krpely
a opět oblíbené večerní skákání potvrdily schop-
nosti pořadatelů.

Večerní skákání Mini-maxi sledovalo přes
tisích diváků a vítězství si odnesl V. Rédl
s PRINZ CONDÉ (Bernartice) společně se
S. Daňkem na FERISON (Schneider) , kteří
absolvovali výšku 155 cm. Vítězství kombinované
soutěže pro mladé koně drezúra Z + skok Z,
která je věnována památce F. Žáka, získal
J. Luža s CASANDROU (Němčovice).  Na start
hlavní soutěže -S- se postavilo 17 dvojic a prvé
i druhé místo odvezl s koňmi LIZETTE a ANGLIE
O. Nágr do Mariánských Lázní.

Třikrát Heroutice
Od loňska opět vylepšené kolbiště JK Herouti-

ce bylo od 30. dubna po třikrát zaplněno soutěží-
cími. Jezdci i diváci byli překvapeni novým písko-
vým opracovištěm zbudovaným terasovitě pod
úrovní kolbiště, tradičně kvalitním překážkovým
materiálem a přes úmorná vedra i dostatečně
zavlažovaným kolbištěm.

První víkend (30. dubna) patřil soutěžím KMK
(viz výsledky), na 1. máje se skákalo do 120 cm
a o víkendu 7.-8. května byl seriál závodů
v Herouticích zakončen soutěží -S- - Memoriálem
M. Krůty.

O vítězství této soutěže se utkalo 11 startují-
cích a vítězství si odnesla K. Poláková na ANGE

z JK Líšnice 5+1 před
M. Vávrou s QUENTIN (JK
Políčany). Radost hlavnímu
sponzorovi soutěže Tomáši
Krůtovi udělal K. Papoušek,
který skončil v sedle jeho
ALF HRADIŠTĚ na třetím
místě (foto).

Nyní se v Herouticích již
připravují na dětský veřejný
trenink, který je plánován na
20. května. Tato akce je
nejen pokračováním práce
heroutických s dětskými jezd-
ci, ale je i začátkem nového
seriálu treninkových akcí
určených výhradně dětem.
Další dětský trenink bude
následovat 22. července
a podrobnosti o akci získáte
na adr.: M. Perníček, Herouti-
ce 11, 257 56 Neveklov nebo
na tel.: 0301 741 392.

Soutěžní Trosky
V krásném prostředí Českého ráje uspořádal

JK Hnanice 2. jarní závody. Kolbiště, rámované
z jedné strany siluetou hradu Trosky, přilákalo
6. května přes pět stovek diváků, kteří se aktivně,
vyplněním více jak 300 anketních lístků zapojili do
jezdeckého odpoledne. Deset diváků pak bylo,
za svůj anketní příspěvek ohledně nejhezčí dvoji-
ce, koně a úrovně závodů, vylosováno a obdrže-
lo věcné ceny. Využity byly i možnosti projížďky
v kočáře či v sedle koní.

Nejsympatičtější jezdkyní závodů se tak stala
J. Vobořilová z ŠCHK Měník Humburky a z jezd-
ců působil na diváky nejlépe J. Chýle.

Mezi soutěžícími se radovala A. Šmatolánová
(PARAD) ze Sobčic díky dvojnásobnému vítěz-
ství v soutěži -ZL- a -L-

Osamělí drezúristé
Pořadatelské drezurní aktivity ve Staré Roli se

ve dnech 6.-7. května termínově střetly s CSI na
karlovarském závodišti ve Dvorech a tak tradičně
divácky méně vyhledávaná drezúra byla tento-
krát zcela osamocena. Rozhodně to byla škoda,
protože některé výkony by si diváckou podporu
skutečně zasloužily a i dvě bavorské zástupkyně
byly zpestřením startovních listin. Škoda, že ales-
poň některá ze soutěží neprobíhala ve Dvorech,
kde by byla nejen zpestřením skokových závodů,
ale určitě by si získala přízeň diváků. Především
by to platilo o závěrečné volné sestavě úrovně
IM-I. Zde se opět v nejlepším světle představila
Š. Koblížková s ARIÍ, která porazila i obě Němky
B. Schenk a C. Fleischer. C. Fleischer s AMARE-
TO tak oplatila porážku z předchozí soutěže Sv.
Jiří. Zde se mezi německé jezdkyně a Š. Koblíž-
kovou v rozmezí 1% vklínil i D. Komenda s PAS-
TEL (Caballo Plzeň) viz výsledky.

Š. Koblížková - ÁRIE

J. Luža byl při soutěžích v Hořovicích vedle
Aleše Opatrného jedním z nejúspěšnějších jezd-
ců a na koni SANDY zvítězil v předposlední sou-
těži do 130 cm. Foto dole

Na domácí půdě bez konkurence
ský) s nulou v rozeskakování vedl a po 12 tr.
bodech SIRAH bylo jeho úsilí o vítězství v sedle
CARDINALA pro majitele koně V. Vasiljeva pěk-
nou tečkou za celými závody. Z vítězství se však
přeci jen radoval B. Starnovský. Viz výsledky. Na
snímku je Aleš Opatrný v sedle PANTHA RHEI
při soutěži v Karlových Varech.

Motygin a Navrátil
TJ Žižka Praha uspořádala v Praze na Troj-

ském ostrově 13.-14. května skokové závody
s názvem Květnová cena. V průběhu dvou dní
bylo na pořadu šest soutěží, které vyvrcholily
skákáním do 130 cm. K němu nastoupilo osm
jezdců a stejně jako ve většině předchozích sou-
těží se o vítězství utkali S. Motygin (Pradar) a
T. Navrátil (Navrátil). S. Motygin měl již v té chvíli
na svém kontě vítězství v soutěži 110/120, třetí
místo v soutěži -L-, druhé místo v 120/130
(CHIRGIS) a třetí místo v 120/130 (SAMANTA).
T. Navrátil zvítězil v -L- a ve 120/130 (ASCOT-T).

V závěrečném -S- se tito dva jezdci opět střetli
a po rozeskakování byl tentokrát úspěšnější
S. Motygin na PRADAR, který zvítězil před
T. Navrátilem s ASCOT-T a MICKEY. Dobré výko-
ny jezdců neovlivnilo ani tropické počasí a obrov-
ské sucho, které vládne na celém našem území.



ZAJÍMAVOSTI TERMÍNY

-4-

Svaz chovatelů ČT
Sérií schůzek a valných hromad vzniká v ČR

i Svaz chovatelů českého teplokrevníka. Poně-
kud paradoxně chovatelé u nás nejrozšířenějšího
koně určeného pro sportovní účely nebyli dosud
sdruženi v žádném samostatném svazu, či lépe
řečeno jediný svaz s názvem českého teplokrev-
níka nepracoval. Zájmy chovatelů ČT dosud
reprezentovala Asociace svazů chovatelů koní.
Nárůst dalších svazů sdružených v Asociaci,
jejichž zástupci tak mohli chovatelskou politiku
ČT přímo ovlivňovat, si však dodatečně vynucuje
dokončení opomenutého prvního kroku, tj.vznik
samostatného Svazu ČT. Možná, že tuto snahu
podnítila i aktivita chovatelů sdružených okolo
Z. Müllera ve Svazu slovenského teplokrevníka
chovaného v ČR. V každém případě po několika
setkáních v Humpolci byla Rada plemenné knihy
ČT pověřena připravením ustavující Valné hro-
mady Svazu ČT. Ta by měla proběhnout v čer-
vnu a hlavním bodem jejího programu bude i per-
sonální obsazení čela Svazu.

Nové kolbiště
Nové kolbiště představili jezdcům a divákům

pořadatelé jezdeckých závodů v Čakovičkách -
Nové Vsi ve středočeském kraji 6. května. Kolbiš-
tě vybavené tribunami, věží rozhodčích i dalším
zázemím vybudovala Selská jízda Čakovičky
v čele s L. Veselým a V. Markem. Spolu s nimi
museli být spokojeni i všichni účastníci závodů
pochopitelně včetně vítěze soutěže -L- J. Němce
(CIMINA JOLANKA) z Holubic. K dalším soutě-
žím zvou pořadatelé jezdce i diváky na 8. červen-
ce. -lou-

ZÁJEZDY PRO PŘÁTELE KONÍ
2.-4.6. SVĚTOVÁ VÝSTAVA HAFLINGŮ -Ebbs - Rakousko

a další zájezdy do koňského světa
roční program zdarma zašleme

CK PEGASON pořádá ve spolupráci s Maďarskou turistikou zájezdy:

9.-11.6. MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDKA SHAGYA ARABŮ A ARABSKÝCH PLNO-
KREVNÍKŮ + hřebčín Bábolna - Kaposzvár - Maďarsko

21.-23.7. II. SVĚTOVÝ JEZDECKÝ FESTIVAL - Szilvásvarád - Maďarsko - velká jez-
decká show - soutěž o nejkrásnějšího koně a další

internet: http://www.equinet.cz

PEGASON - 142 00 Praha 4, Ve Lhotce 23, t/f: 02/41471099, 
e-mail: equinet@iol.cz

Maďarská turistika 120 00 Praha 2, Rumunská 22, tel.: 02/21 09 01 35,
fax: 02/21 09 01 39, e-mail: info@madarsko.cz, http://www.madarsko.cz

V La Baule zahájeno
Po zimní přestávce se 5.- 8. května opět roz-

běhl seriál CSIO a s ním i soutěž národů Sam-
sung Nations Cup  Series. V La Baule bylo nejús-
pěšnější družstvo Holandska v jehož týmu slavili
krásný comeback do prvního týmu A. Voorm a
P. Raymakers. Společně s A. Hoorn a J. Lansin-
kem dokázali překonat favorizované domácí
družstvo. Třetí pozici vybojovala Brazílie v čele
s R. Pessoou. Naprázdno vyšla zatím vedoucí
Itálie jejíž družstvo nepostoupilo do druhého kola.

Po šesti kolech (Linz, Záhřeb, Atény, Washing-
ton, Toronto, La Baule) je na čele souhrnného
bodování zatím stále ještě Itálie s 15 body před
Francií (12,5), Irskem a Švýcarskem (12), USA
(11), Holanskem a Brazílií (10).

Finále seriálu 1999/2000 bude 12.-15. října
v Římě a jezdce čeká ještě 21 CSIO. Soutěž
pokračuje 24.-28. května při CSIO Řím. Naše
CSIO Poděbrady bude zařazeno již do nového
ročníku 2000/2001.

Na spřežení
do Jeníkova

Velká cena hřebčína Jeníkov u Hořic v Podkr-
konoší v dvojspřeží a jednospřeží spojená s pře-
hlídkou chladnokrevných a arabských koní se
koná ve dnech 27.-28. května. Soutěže jsou
zařazeny do seriálu Českého poháru spřežení.
Pořadatelé zvou všechny příznivce sportu
i milovníky koní. Zahájení v 9.00 hodin.

Sportovní 
kalendáfi

19.-21.5. Kolesa CCI*
19.-21.5. Jezeřany ZM-ZL, CAN-B/1,2
19.-21.5. Ostrava L-PREM.ST, fin.T
20.-21.5. Pardubice Z-PREM.ST
20.-21.5. Praha drez. L-T
20.-21.5. Kaničky ZM-L
20.-21.5. Ústí n.L. ZL-PREM.ST
20.5. Horky n.J. ZL-ST
20.5. Tábor drez.Z-L
20.5. Mariánské Lázně KMK ZL-L
20.5. Hořice v.P. Z-L
20.5. Brno-Medlánky Z-L
20.5. Brno drez. Z-S
20.5. Troubky Z-L
20.5. Jeseník Z-L
21.5. Popice Z-S
21.5. Havlíčkův Brod Z-PREM.S
26.5. Ostrava KMK ZM-L
26.-28.5. Dvoreček CN/Z-L
27.5. Praha drez.Z-L
27.5. Rakovník Z-L
27.5. Modletice Z-L
27.5. Kolín ZM-L
27.5. Hrubý Jeseník ZM-L
27.5. Tábor Z-L
27.5. Louny ZM-L
27.5. Vrchovany ZM-L
27.5. Janov ZM-L
27.5. Brozany ZM-L
27.5. Zábrodí drez. Z-S
27.-28.5. Stará Boleslav ZL-PREM.ST
27.-28.5. Domažlice ZL-PREM.S
27.-28.5. Jeníkov CAN-B/1,2
27.-28.5. Brno-Žebětín ZM-S
27.-28.5. Ostrava Z-PREM.S
28.5. Kolín KMK Z-L
1.6. Radíč ZM-L
2.-4.6. Poděbrady PREM.CSI-C
3.6. Ptice ZM-ZL
3.6. Milevsko ZM-ZL
3.6. Hostouň Z-L
3.6. Louny Z-L
3.6. Drásov Z-L
3.6. Pravčice ZM-L
3.6. Horní Heřmanice Z-L
3.-4.6. Netolice ZM-L
3.-4.6. Branná drez. Z-ST
3.-4.6. Stará Role ZM-L, drez.Z-ST
4.6. Vysoká n.L. drez.Z-L
4.6. Blížkovice Z-L
4.6. Brno-Žebětín Z-L
9.6. Albertovec ZM-L
9.-11.6. Moravský Krumlov CAN-A/2
9.-11.6. Šumperk CN/Z-L
10.6. Březnice ZM-ZL
10.6. Benešov-Černý les ZM-L
10.6. Třebívlice Z-L
10.6. Lípa drez.Z-L
10.6. Kolesa Z-ZL
10.6. Nový Dvůr u Brna KMK Z-L
10.6. Havlíčkův Brod drez.Z-S
10.6. Cholunná Z-L
10.6. Jindřichův Hradec ZM-L
10.-11.6. Tursko zrušeno
10.-11.6. Hořátev Z-S
10.-11.6. Plzeň-Bory Z- PREM. S
10.-11.6. Brno-Soběšice PREM.CDI**
10.-11.6. Albertovec ZM-ST
11.6. Třebenice Z-S
11.6. Telč Z-S

Výsledky
Lo‰tice 23.4. post. obt. 100/110 dûti + jun (6) 1. Urbanová - JESSY, konû

2.rokem (5) 1.. Sigmundová - LEJDY, ost. (16) Heidenreichová - KETTY,
post.obt. 110/120 (31) 1. Rusek - DON, -L- (10) 1. Syrov˘ - VEGAR, 2. Rusek -
ALGIDA, 3. Chládková - ÚNIE.

Litomy‰l 29.4. -ZM- 4l. 1. Fi‰erová - WALKIKI (Václav), -Z- dûti + jun. 1. Hom-
ská - ADRIANA (Litomy‰l), ost. 1. Vincens - MONKY (Libchavy), -ZL- 1. Vachutka
- DIGET (Bohdaneã), KMK -Z- 1. LAWRET - Vachutka (Bohdaneã), 2. C.C.CASH
KENTAUR - ·oupal (Pardubice), 3. CONTA C - Vítek (Konãiny), -ZL- 1. OTEY -
Jandourek, 2.OLZA - Jandourek (St.Bol.), 3. ANGELA - PÛlpán (Remark), -L- 1.

DIGET - Vachutka (Bohdaneã), 2. GUAJANE ORLING - Skfiivan (Manon), 3.
CALETÁNO - Vachutka (Sinus Bfiíza).

Slavkov u Brna 29.4.drez. -Z 1- dûti + jun. (5) 1. Strmisková - ZANY (Kometa
Brno), konû 1.rokem (4) 1. KruÏíková - BARNEY (Certa Brno), -Z 2- (6) 1. KruÏí-
ková - BARNEY (Certa Brno), -L 2- (4) 1. Holubáfiová - CARMEN (Slavkov), -L 3-
(3) 1. Holubáfiová - CARMEN (Slavkov).

Nebanice 29.4. drezúra -Z - konû 1.rokem (4) 1. Jirsová - CORÁDO (Jirsová),
-Z 1- dûti (8) 1. Balcar - KAVAL (âJK KV), -Z 3- jun. (13) 1. Milecová - CARAME-
LA (Nebanice), -L 2- (4) 1. âapková - âAR (âapková), -L 1- jun. + 5l. (10) 1. Jir-
sová - OHIO (Jirsová).

Heroutice 30.4. -ZM- 4l.1. Hochman - ELEKTRA (Licomûfiicko), -Z- 1. Buben -
BAILEYS (Vondráãek), -ZL- 1. ·afrata - KAMILA (LouÀovice),  KMK -Z- 1. CYNT-

HIA - BroÏa (NOKI), 2. BÁRA - ·afrata (LouÀovice), 3. COCA-COLA - PÛlpán
(Remark), -ZL- 1. GEMINI - T - K. Papou‰ek, 2. KENA - K. Papou‰ek (Srnín), 3.
BAILEYS - Buben (Vondráãek), -L- 1. QUYHNE ORLING - Skfiivan (Manon), 2.
GRANT S - Vondráãek (Vondráãek), 3. CASTANETTA-D - Vantroba (Vidovice).

Ol‰any 30.4. drez. -Z 2- dûti + jun. (5) 1. Skripová - ETNA (Habrovany), konû
1.rokem (4) 1. KruÏíková - BARNEY (Certa Brno), -Z 3- dûti + jun.(7) 1. Dom‰ová
- DONFAS (De‰tné), konû 1.r. (3) ) 1. KruÏíková - BARNEY (Certa Brno), -L 1-
(12) 1. Dulínková - LONGE (Nefrit), -L 4- (4) 1. Honková - IBRAHIM (Skarolková),
-S 1- (3) 1. Bojadzisová - JASMÍNA (Pegas Brno), -JU-97- (10) 1. KruÏíková -
PRINT (Certa Brno), -YU 98- (4) 1. KruÏíková -PRINT (Certa Brno).

Slavkov u Brna 1.5. -ZM- dûti + jun. (4) 1. Zapletalová - MARKET (Eliot Brno),
ml.konû (12) 1. Ondrá‰ková - SALY (Eliot Brno), -Z- (36) 1. Chábková - DUNLOP
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Výsledky

Sportovní stáj
v Tuchoměřicích

n a b í z í :  
● ustájení koní, hala
k dispozici
● lisovanou slámu
100 Kč/q (kulaté balíky)

p ř i j m e :  
● ošetřovatele koní
Tel.: 0602 628 788

EEEEQQQQUUUUIIIISSSSPPPPOOOORRRRTTTT    ----     DDDDooookkkkuuuullll iiii lllloooovvvváááá
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

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: 019/745 19 14

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

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. 00420-165-62 31 53, 0602 44 99 72, fax 00420-165-62 20 70, 62 65 59
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

FIRMA JH PLUS CZ s.r.o.
nabízí cca 50 typů kočárů za koně

● maratonské vozy ● drezurní ● lovecké, WIS a WIS
● landauer, Victoria ● pro volný čas, atd. 

● dle individuální objednávky
Dodáme kočáry za pony, velké koně, malé koně, podle přání 

zákazníka. Dodací lhůta 30 dní od objednávky, 6 měsíců záruka. 

Podrobnosti se dozvíte na

čísle 0602 453 497

Adresa: 
JH PLUS CZ s.r.o. 
Na Svobodném 37 

Kolín VI, 280 00
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ATELSK¯

●● kvalita + rychlost
●● soudní AJ - NJ- expres
●● rodilí mluvčí
●● technické+odborné texty 
●● bez příplatku
●● výuka jazyků
●● kvalifikovaní lektoři
●● firemní výuka
●● intenzivní individuální výuka

Překladatelský servis 
skřivánek, s. r. o.

Milady Horákové 108, Praha 6
Tel: +42 02 333 20 561-2
Fax: +42 02 333 22 373

překlady,
tlumočení,
37 jazyků

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

Nejlepší spojení: 
● Autem z „výpadovky“ na Strakonice (Zbo-
rovská-Svornosti) a z Hořejšího nábřeží
(výpadovka do Prahy), možnost parkování.
● Metrem B: cca 300m od stanice Anděl,
výstup Anděl ulicí Na Bělidle a Na Celné
● Tramvají č. 4 a 7 do stanice Zborovská,
cca 150 m ulicemi Lidická, Svornosti, Na
Bělidle a Na Celné

SERVIS PRO VÁS 
A VAŠEHO KONĚ

ROZŠÍŘENÁ PRODEJNA V PRAZE
Na Celné 8, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Tel.+Fax: 02/57 31 67 82, 02/54 75 96

●● Zdvojnásobená prodejní
plocha

●● Rozšířený sortiment pro
jezdce a koně

Otvírací doba: Po-Pa: 9.00–18.00
So: 9.00–13.00

e-mail: equiservis@equiservis.cz
http://www.equiservis.cz

ZÁSILKOVÝ PRODEJ Z BAREVNÉHO KATALOGU
Další prodejna: 
Chovatel-equiservis, Habrmanova 52, Plzeň - Slovany, T+F: 019/74 450 78

(Art), -ZL- (26) 1. Tretera - ARIANA (Tretera), -L- (11) 1.
Kufiítková - AMOWEX-K (Kometa Brno).

Ska‰tice 1.5. drez. -Z 2- (14) 1. Rubíãková - SÁBA
(Haná), -L 1- (7) 1. Frgalová - DAK (Haná), skok -ZM- ml.
konû (11) 1. Kvapil - FAIR PLAY (Hvûzdlice), post.obt.
100/110 jun. (8) 1. Dostál - JAN (Bochofi), ost. (37) 1.
Sokola - FATIMA (Agrotonz), ‰tafety do 110 (8) 1. Sedláã-
ková - SIHANUK, Sokola - FATIMA (Agrotonz), -L- (8) 1.
Rektofiík - KARMEN (KromûfiíÏ).

Heroutice 1.5. -ZM- 4.+5.l. 1. Danûk - EVITA (Heroutice),
dûti 1. Pokorná - ELSA (Poliãany), dvouf.sk. 100/110 1.
Zbofiil - KETY (Tfiebonice), dvouf.sk. 100/110 Liosk˘ -
BALETKA (Heroutice), dvouf.sk. 110/120 1. Poláková -
ANGE (Lí‰nice), -L- 1. Poláková - ANGE (Lí‰nice), 2. Polák -
PEKING (Kocanda), 3. ·ebesÈáková - LAST LORD (Falco).

Mariánské Láznû 1.5. -Z- (55) 1. KÛst - BRONKO
(DomaÏlice), -ZL- (59) 1. Matûjka - VICTOR (Chomutov),
dvouf.sk. 120/130 (46) 1. Nágr - LIZETTE (Mar.Láznû), 2.
Vodseìálková - VALERIE (Horky), 3. Roubalová - CAPTA-
IN (Roubal), -S- (21) 1. Nágr - LIZETTE, 2. Nágr - ANGLIE
(Mar.Láznû), 3. ·vec - BAVIERA (Nová Amerika).

Brno 5.-8. 5. Velká cena Brna -Z- (41) 1. Skfiivan -

WEST SOHN (Manon), -ZL- (34) 1. Hajduková - SÁGA
CAC LEASING (Manon), -Z- (21) 1. Veselá - FERNANDO
(JK Eclipse), -ZL- (31) 1. Veselá - FERNANDO (JK Eclip-
se), -L- (20) 1. Zelinková - MATEA, 2. Zelinková - KASKÁD
(Mûlník), 3. Chábková - PRINCES (Art), -L- (43) 1. Zelinko-
vá - MATEA (Mûlník), 2. Humplík - JODID OIL TEAM
(Op.Kat.), 3. Jindra - RAMBELLA (Sp.Pofiíãí), zrcadl.sk. (8)
1. Humplík - JODID OIL TEAM (Op.Kat.), 2. Polachová -
FANY (Chomutov), 3. Zelinková - MATEA (Mûlník), -S- (54)
1. Zelinková - BEIBUT, 2. Zelinková - KASKÁD (Mûlník), 3.
Pecháãek - MORNING STAR STING (Pecháãek), post.obt.
do 140 + Ïolík (14) 1. Jindra - SIRAH (Sp.Pofiíãí), 2.Zelin-
ková - BEIBUT (Mûlník), 3. Matûjka - ÚTVAR (Chomutov), -
L- (24) 1. Bardonová - DENDY (Bardonová-Hauzr), 2. Skfii-
van - ELUSIA ORLING (Manon), 3. Bardonová - GILMORE
(Bardonová-Hauzr), -S- (40) 1. Hru‰ka - CALETA (Op.Kat.),
2. Matûjka - ÚTVAR (Chomutov), 3. Vachutka - SONG
(Bfiíza), skok+auto (8) 1. Tretera - CASIAN (Tretera), -ST-
(26) 1. Vachutka - RAQUEL (Bohdaneã), 2. Hru‰ka -
ÚSKOK (Op.Kat.), 3. Jindra - SIRAH (Sp.Pofiíãí), 4. Hatla -
SAHIB KUBI·TA (Mûník), 5. Zelinková - BEIBUT (Mûlník).

Hnanice 6.5. -ZM-4l. (10) 1. ·lechta - EDGAR (Ch˘le), -
Z- (42) 1. Kfiídlo - ALIANCE (Aliance Jiãín), -ZL- 1. ·mato-
lánová - PARAD (·maspol Sobãice), -L-1. ·matolánová -
PARAD (·maspol Sobãice), 2. Havránek - VAR (Sobotka),
3. ·imun - QUEBECK (Seco Praha).

âakoviãky 6.5. -ZM- (15) 1. Jarolímek - DILEMA (Borãi-
ce), -Z- (47) 1. Strádal - LORETA (âernuc), -ZL- (46) 1.
Louda - KAâKA (Kluky), -L- (17) 1. Nûmec - CIMINA
JOLANKA (Holubice), 2. Voksa - CHEROKEE (Tarpan), 3.
Nûmec - GASTON (Holubice).

Brno - Sobû‰ice 7.5. drez. -Z 2- dûti + jun. (8) 1.
Vymazalová - JAFA (Kometa Brno), 4.+5.l. (5) 1. KruÏíková
- BARNEY (Certa Brno), -L 2- (16) 1. Dvofiáãková - ORI-
NOKU (Vors Ostrava), JJ-97 (10) 1. KruÏíková - PRINT
(Certa Brno), 2. Jefiábková - ARIADNA (Havl.Brod), 3.
Charvátová - SAM (Panská Lícha), YJ-98 (3) 1. Charvátová
- SAM (Panská Lícha).

Karlovy Vary 6.-8.5. CSI-C -ZL- (33) 1. Îíla - KOENIG
(âJK KV), -Z- 1.odd. (49) 1. Kozová - ALIGÁTOR (JK Koza),
2.odd. (42) Donthová ml. - TRAVIATA (Donthová), -ZM- dûti
(10) 1. Lahodná - âIRIN (Dûpoltovice), dvouf.sk. 110/120
(23) 1. KafuÀková - DEKOR (Stará Role), dvouf.sk. 120/130
(17) 1. Balcarová - LOGIKA, 2. Îíla - CODA-B (oba âJK
KV), 3. Drahota - GRAND (JS Opatrn˘), -ZM- 4l. (14) 1. Îíla
- CALETTO-S (âJK KV), -S- (12) 1. Chelberg - STELLA
ARTOIS (ÎiÏka Praha), 2. Opatrná - LIPAN (Opatrn˘), 3.
DoleÏal - ASHLEY (Sparta), dvouf.sk. 130/140 (9) 1. HadÏia
- NASSIR (Tarpan), 2. Chelberg - FRESKA (ÎiÏka), 3. Dole-
Ïal - FLORIDA (Sparta),#-ST- (7) 1. Opatrn˘ - KRIS KEN-



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
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Nakladatelství Brázda, s.r.o., nabízí
N o v i n k a !

Jezdecká škola Lindy Tellington-Jonesové
Světově známá autorka metody TTEAM slovem i na

barevných fotografiích podrobně představuje své osvěd-
čené metody výcviku koní. Soustava jí vypracovaných
postupů a doteků umožňuje vychovat z koní partnery, kteří
s člověkem rádi spolupracují na základě příjemných zážit-
ků při výcviku.

Váz., 120 bar. str. formátu A4 s 355 obr., cena 395,- Kč
Anthony Paalman: Skokové ježdění
- výcvik koně a jezdce pro skokový sport, parkúrové jež-

dění, stavba parkúru.
Kniha vyšla poprvé v roce 1968 v Německu pod názvem

Springreiten a měla tak ohromný úspěch, že byla přelože-
na do deseti jazyků a stále vychází v obnovených vydá-
ních. Instruktoři a jezdecké federace na mezinárodní úrovni
ji doporučují jako základní a nezbytný výcvikový text.

Váz., 360 stran, 90 foto, 582 pero, 395,- Kč.
Knihy dostanete u svých knihkupců nebo si je

můžete objednat na adrese: 
Nakladatelství Brázda, s.r.o., Braunerova 4, 180 00 Praha 8

tel.: 02/8484 1098, 8484 2098, tel./fax: 02/900 54 492.

●● Ustájení koní v dosahu pražské MHD. Tel.: 02/819 62 687.
●● Prodám Avii pro 3 koně, dobrý technický stav, dohoda jistá. Tel.: 0603 879 980.
●● Volné pracovní místo ošetřovatele koní a pomocníka při treninku nabízí sportovní stáj Zájezd

u Buštěhradu, 10 km od letiště Praha-Ruzyně. ŘP skup. T vítán, ubytování, možnost ustájení
vlastního koně, za dobrou práci dobrá odměna, nástup ihned. Tel.: 0602 314 462.

●● Prodám: - přívěs na 2 koně - celolaminátový s kresbou, výr. SRN - 1996, jako nový, cena
105 000,- Kč, - jetá značková sedla - drezúrní, skoková, školní, ceny od 4 000,- Kč.
Tel.: 0603 230 880

●● Ustájíme koně v Praze 4 - Komořanech, 4000,- Kč měsíčně. Tel.: 0606 864 133.
●● Přijmememe ošetřovatele koní - jezdce, nástup možný ihned. Informace na tel.: 0184/78 09 51,

0603 146 045.
●● Dovolená s vaším koněm – jižní Čechy (Blatná). Tel.: 0602 38 65 95.

Veslařská 25, 637 00 Brno 
(v areálu Zemědělského družstva Jundrov) 

telefon 05/41 22 13 68, nebo 0602 595 292 
(naproti autosalonu Opel BS auto, tramvaj číslo 1, 3, 11)

Kompletní sortiment potřeb 
pro jezdecký sport

● možnost zásilkového prodeje Otvírací doba: 
● množstevní rabat Po - Pá 10.00 - 18.00
● výhodné ceny So 9.00 - 12.00

Nová 
prodejna 

Jezdeckých potřeb 
v Brně

Jezdecké stfiedisko 
Nová Amerika

nabízí v˘cvik mlad˘ch koní
pod vedením

Petra ·vece
V cenû je zahrnuto: 

krmení, o‰etfiování, kování,
základní veterinární o‰etfiení

Cena 7 500,- Kã
Tel.: 0602/226 432

Od 1.11. 1999
v prodejně v Třebí-

či prodej veške-
rých jezdeckých potřeb na
splátky.
Nový český katalog jezdec-
kých potřeb firmy Equisport
na požádání zašleme na
dobírku.
Naše zboží můžete nakupovat
také v internetovém obchodě 

http://www.equi-shop.cz 
http://www.v2000/sedla.cz

Podrobnější informace -
objednávky, na adrese: 

EQUISPORT Žižkova 505 
Třebíč 674 01

Tel./fax: 0618-84 04 27, 
e-mail: equisport@atlas.cz, 

equisport@volny.cz
http://:www.equisport.cz

TAUR, 2. Opatrn˘ - JETRO (oba Bost), 3. Drahota - JAZA
(Opatrn˘), volba + Ïolík (5) 1. Motygin - AKROBAT (Pra-
dar), -S- (13) 1. DoleÏal - ASHLEY (Sparta), 2. Opatrn˘ -
JETRO (Bost), 3. Hlaváãková - VANESSA (Hlaváãková), -
ST- (11) 1. Opatrn˘ - CRAZY BOY (Bost), 2. Chelberg -
LEONIQUE (ÎiÏka), 3. Opatrn˘ - KRIS KENTAUR (Bost), -S-
(11) 1. Motygin - PRADAR (Pradar), 2. Housa - STARJET
(Seco), 3. Smí‰ek - ELASTIK (âJK KV), stupÀ. obt. do 140
(5) 1. Opatrn˘ - JETRO (Bost), -T- (9) 1. DoleÏal - BERCY
(Sparta), 2. Opatrn˘ - PANTHA RHEI (Opatrn˘), 3. Chelberg
- FRESKA (ÎiÏka), 4. Opatrn˘ - CRAZY BOY (Boist), 5.
Chelberg - LEONIQUE (ÎiÏka).

Heroutice 7.-8.5. -ZM- 4.+5.l. (13) 1. Danûk - EVITA
(Heroutice), dûti (16) 1. Líkafiová - FRANCIS (Heroutice),
dvouf.sk. 100/110 (55) 1. Hoffmeisterová - BLACK LADY
(Heroutice), -ZL- (35) 1. Plimlová - SE≈ORINA (Pofiíãí), -ZM-
dûti (13) 1. Hoffmeisterová - LIBRA (Heroutice), dvouf.sk.
100/110 (42) 1. Perníãek - HABRA (Heroutice), dvouf.sk.
110/120 (30) 1. Zvára - VARINA (JK Ostrov), -L- + finále (15)
1. Lasabová - ARIKA (VaÀha), 2. Plimlová - SULIKA (Pofiíãí),
3. ·ebesÈáková - LAST LORD (Falco), -S- (11) Mem. M.
KrÛty 1. Poláková - ANGE (Lí‰nice), 2. Vávra - QUENTIN
(Políãany), 3. Papou‰ek K. - ALF HRADI·Tù (Srnín).

Stará Role 6.-7.5. CDN -Z 3- (7) 1. Jirsová - CORÁDO
(Novosedly), -Z 3- dûti (7) 1. Jirsová ml. - OHIO (Novosed-
ly), -L 5- (15) 1. KoblíÏková - AURELIÁN (JK Hlinovská), -
JU 97- jun.(3) 1. Hybnerová - ROMAN (St.Role), -JU 97- (5)
1. KoblíÏková - AURELIÁN (JK Hlinovská), -YU 98- (9) 1.
Komenda - PASTEL (Caballo PlzeÀ), Kür SG (4) 1. KoblíÏ-
ková - ARIE (JK Hlinovská), -L 7- (8) 1. Hybnerová - LARE-
DO (St.Role), -S 1- (6) B. Schenk - PELEGRINO (SRN),
Kür S (4) 1. KoblíÏková - AURELIÁN (JK Hlinovská), -SG-
(6) 1. Fleischner - AMARETO (SRN), 2. KoblíÏková - ARIE
(JK Hlinovská), 3. Komenda - PASTEL (Caballo PlzeÀ), Kür
IM I- (5) 1. KoblíÏková - ARIE (JK Hlinovská).

PlzeÀ 6.-7.5. -Z- (39) 1. Zbuzková - AILIF (Beroun),
dvouf.sk. 110/120 (39) 1. Smaha - CUGETA (D˘‰iná),
zrcadlové skákání do 110 (8) 1. ·tûtina - LOVEN (Klatovy
Luby), Mini-maxi (10) 1. Ex equo Rédl - PRINZ CONDE
(Bernartice), Danûk - FERISON (Schneider), Mem. F. Îáka
-Z- drez + Z skok (12) 1. LuÏa - CASANDRA (Nûmãovice),
dvouf.sk. 120/130 (27) 1. Danûk - FERISON (Schneider), -
S- (17) 1. Nágr - LIZETTE, 2. Nágr - ANGLIE (Mar.Láznû),
3. Roubalová - CAPTAIN (Roubal).

Osnice 8.5. drez. -Z- 1.odd. 1. Hrdliãková - LALIQUE
(Hlinovská), 2.odd. 1. StruÏka - LAREDO (Athila Praha), -L-
1. Hrdliãková - LALIQUE (Hlinovská), -S- 1. Kfiepinsk˘ -
KETY (Elán Praha), 2. Louda - KAâKA (Kluky), 3. ·varco-
vá - COLMAR (Athila Praha).

Mûlník 12.5. -ZM- (34) 1. Skfiivan - DAYSY (Manon),
dvouf.sk. 100/110 (29) 1. Lomsk˘ - NERO (â.Budûjovice),
dvouf.sk. 110/120 (15) 1. Skfiivan - GUYAME ORLING
(Manon), KMK -Z- (34) 1. SHERON - Pospí‰il (Îidovice), 2.

LAWPED - Vachutka (Bohdaneã), 3. CASH KENTAUR -
·oupal (Pardubice), -ZL- (25) 1. OLZA - Jandourek (Stará
Bol.), 2. PINOT GRIGIO - Novák (Havífiov), 3. OTTEY -
Jandourek (St.Bol.), -L- (15) 1. AMANDA LEAR - DoleÏal
(Chot˘‰any), 2. GUAYANE ORLING - Skfiivan (Manon), 3.
LUGANA - Vachutka (Bohdaneã).

Liberec 13.5. -ZM- dûti (2) 1. Nygr˘nová - FRISETA
(Liberec), 4.-5.l. (18) 1. Cipra - DENISA (Pilníkov), -Z- (46)
1. Brett - SHAREN (Brett), -ZL- (32) 1. Kubi‰tová - TASKA
(Mûník), -L- (9) 1. Gallová - ROÎE (Jablonec), 2. Forejtko-
vá - âIRY (Liberec), 3. Beãváfi - LUCIANO (Jablonec),
KMK -Z- (9) 1. LAMANCHE - Voksa (Tarpan), 2. ESTO-
KÁDA - Ch˘le (Ch˘le), 3. EVERDEN - Nevafiil (Havífiov), -
ZL- (11) 1. PINOT GRIGIO - Novák (Havífiov), 2. CONDÉ -
·imun, 3. HECTOR DE BIS - Housa (oba Seco Praha), -L-
(4) 1. GOMERA - Novák (Havífiov).

Hradec n.M. 13.-14.5. -ZM- dûti (7) 1. Horáková -
RONY (Pietnicki), 4.-5.l. (34) 1. Biolková - BARONKA (Tro-
janovice), -Z- dûti+jun. (27) 1. Ondryá‰ - KLELIA (Fren‰tát),
5l. (27) 1. ·ipo‰ - TABASCO (Bohumín), ost. (47) 1. Hol˘ -
ÁRIE (Albertovec), -ZL- dûti + jun. (22) 1. Kroãilová - SLA-
VOMÍRA (Velká Polom), ost. (56) 1. ·palková - LADA
(Baník), -L- (27) 1. Gladi‰ová - AMARCORD GLADI· (Gla-
di‰), 2. Pefiichová - âERKA (Hrabová), 3. HrÛzek - DAREX
(F-M), -Z- dûti + jun. (13) 1. Bajnar - CIFRA A (Baník), 4l.
(8) 1. Îivníãková - REP (Horní Suchá), ost. (26) 1. Smékal
- QUICK DANCER (Moravan), -ZL- dûti (15) 1. Nákelná -
DEKORT (Nákeln˘), ost. (40) 1. Masár - MGT DIAS (MGT),
-L- (45) 1. Humplík - MANDY OIL TEAM (Opava Kat.), 2.
Vítková - CIVIK (Steally Opava), 3. Merva - SHARON
GROZA (Amigo Klokoãov), -S- (22) 1. Zuvaã - TOPIK (Ste-
ally Opava), 2. Fialka - LATERÁN (Klokoãov), 3. Vítková -
CIVIK (Steally Opava).

Bûlá pod Bezdûzem 13.-14.5. -ZM- dûti (13) 1. Cempír-
ková - ESI (Nymburk), -Z- 1.odd. (40) 1. ·retr - GRENWIL
(Ústí), 2.odd. 1. Libich - PARÁDA (Lysá), dvouf. sk.
110/120 (54) 1. Libich - PARÁDA (Lysá), stupÀ.obt. do 120
(46) 1. PÛlpán - HENNESSY (Remark), -L- (49) 1. Zatlouka-
lová - JOHNIE WALKER (Tatran), 2. PÛlpán - HENNESSY
(Remark), 3. âvanãarová - NELLA (Záryby), -S- (31) 1.
Matûjka - ÚTVAR (Chomutov), 2. Pecháãek - VENEUR
(Pecháãek), 3. ProkÛpková - VINAJ (Václav), -ST- (13) 1.
Pecháãek - MORNING STAR STING (Pecháãek), 2. Housa
- FESTA (Seco), 3. Jandourek - VALERIE (Horky).

Praha 13.-14.5. - dvouf.sk. 100/110 (46) 1. Bardonová -
PEGY (Bardon-Hauzr), dvouf.sk. 110/120 (38) 1. Motygin -
CHIRGIS (Pradar), -L- (14) 1. Navrátil - ASCOT-T (Navrátil),
2. Pecháãek - VENEUR (Pecháãek), 3. Motygin - CHORGIS
(Pradar), dvouf.sk. 110/120 (22) 1. Buben - MR. FOX
(Vondráãek), dvouf.sk. 120/130 (18) 1. Navrátil - ASCOT-
T (Navrátil), 2. Motygin - CHIRGIS (Pradar), 3. Motygin -
SAMANTA (Jílek), -S- (8) 1. Motygin - PRADAR (Pradar), 2.
Navrátil - ASCOT-T, 3. Navrátil - MICKEY (Navrátil).

Hofiovice 13.-14.5.-Z- (48) 1. Smaha - CUGETA
(Smaha), dvouf.sk. 110/110 1.odd. (32) 1. Papou‰ek -
GOLD (Srnín), 2.odd. (31) 1. Antonová - ABACAN (Mûl-
ník), -L- (33) 1. Opatrn˘ - CONTENDER (Bost), 2. Opatr-
n˘ - CARDINAL (Opatrn˘), 3. Papou‰ek - GOLD (Srnín), -
L- (38) 1. Smaha - SHARON (Smaha), 2. Jindra - COW-
LEY KENTAUR (Sp.Pofiíãí), 3. Papou‰ek - DILLY (Srnín), -
S- (24) 1. LuÏa - SANDY (Straka), 2. Jindra - COWLEY
KENTAUR (Sp.Pofiíãí), 3. Hlaváãková - VANESSA (Hla-
váãková), -ST- (11) 1. Opatrn˘ - CONTENDEUR (Bost), 2.
Opatrn˘ - CARDINAL (Opatrn˘), 3. Jindra - SIRAH, 4.
Jindra - RAMBELLA (Sp.Pofiíãí), 5. Opatrn˘ - CRAZY BOY
(Bost).


