VIII. roãník

ãíslo 9

5. 5. - 18. 5. 2000

PROSTĚJOV
Potřeby pro jezdecký sport
Výroba-Velkoobchod
Prodejna a velkoobchodní sklad:
Domamyslická 59, 798 01 Prostějov
Tel./Fax: 0508/362 267, 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

Legendou ve 28 letech

Většina z příznivců jezdeckého sportu měla
o velikonočním víkendu postaráno o večerní
televizní program. Eurosport (pro uživatele
kabelové televize včetně české verze) připravil
divákům přenosy z Las Vegas, kde se konalo
finále Světového poháru ve skákání 1999/2000.
Většina z nás byla zvědava především na
AKTIVA, se kterým se do Las Vegas probojovala americká jezdkyně Misti Casar. Ta vstoupila
do finálových kvalifikací západního pobřeží USA
na poslední chvíli a o to byly její úspěchy
v sedle AKTIVA výraznější.
V kvalifikacích na Las Vegas se nejprve
v roce 1999 umístila na 11. místě v Del Mar
5. září a poté následovalo 2. místo v Burbanku
26. září. Pak již přišel rok 2000 a s ním i série
v Indio. 6. února 5. místo, 13. února vítězství ve
Velké ceně Indio a závěrečné 6. místo 12. března. M. Casar si tak zajistila nejen postup do
finále, ale AKTIV se tak výraznou měrou
zasloužil i o její vzestup na světovém žebříčku
FEI, kde poskočila o více než 40. míst na současnou 233 příčku.
Kdo však doufal, že se tato dvojice dostane
i na televizní obrazovku, doufal marně. Obtížnost
soutěže již byla nad síly dvojice a po prvních
dvou kvalifikacích skončil AKTIV na 34. resp. 33.
místě. Podle technického výsledku v prvé honební soutěži lze usuzovat, že poměrně rychlý AKTIV
musel shodit tři nebo čtyři skoky a ve druhé kvalifikaci nasbírala dvojice 12 tr. bodů. V každém případě z našeho středoevropského pohledu to
bezesporu svědčí o tom, že se na našich kolbištích pohyboval skutečně kůň světových kvalit.
Do Las Vegas se dostavilo celkově 39 dvojic
ze všech regionálních kvalifikací. Středoevropský prostor zde zastupovala Novozélanďanka

S. Mc Intosh (ROYAL DISCOVERY) startující
za Bulharsko, která se se závěrečným 9. místem ve finálové soutěži stala pravděpodobně
jedním z největších překvapení.
I když současný jezdec z čela světového
žebříčku FEI, úřadující mistr světa z Říma
a vítěz předchozích dvou ročníků finálových
vyvrcholení Světového poháru Brazilec R. Pessoa s 11 letým francouzským GANDINI
BALOUBET DU ROUET nastupoval k soutěži
jako favorit, málokdo počítal s jeho tak neotřesitelnou a naprosto suverénní převahou.
Svým vítězstvím v prvé kvalifikaci si vybudoval takový náskok, že jej neohrozilo ani prvenství M. Fuchse (TINKA’S BOY) ve druhém kole.
Nezaváhal ani v závěrečném dvoukolovém finále 25 nejlepších dvojic a zvítězil systémem start
cíl s konečným součtem 0 trestných bodů.
Po vítězství ve druhém kole a velmi dobrých
výkonech ve finále je druhé místo za Pessoou

dalším úspěchem v dlouhé a úspěšné kariéře
M. Fuchse ze Švýcarska. Třetí s deseti body
skončil další Švýcar B. Mändli (POZITANO)
a teprve za ním L. Beerbaum (GOLDFEVER).
Na páté příčce se umístil L. Philippaerts (OTTERONGO) z Belgie a o šestou pozici se s 19
body rozdělili Ir P. Charles (AMBER DU MONTOIS) a domácí T. Minikus (OH STAR).
Rodrigo Pessoa vstoupil na mezinárodní
scénu jako osmnáctiletý v roce 1990. Od té
doby získal většinu největších vavřínů a poslední dva roky zcela kraluje. Nyní mu zbývá
vystoupit již jen na olympijský trůn. I před Sydney se však stává R. Pessoa živou legendou
jezdeckého sportu a prvním jezdcem, který
dokázal zvítězit ve finále Světového poháru třikrát za sebou. Třikrát již zvítězil i Hugo Simon.
Když se mu to podařilo poprvé bylo Rodrigovi
sedm let. Pro Pessou ideální pozice pro budoucí rekordy.

Těšíme se na šampionát
Pro úspěch stačí splnit jen několik podmínek.
Ve správnou chvíli být se správnými věcmi na
správném místě. To vše, si myslím, přesně
padne na organizační tým, který vznikl po dohodě pořadatelů tradičního prvního předkola Zlaté
podkovy z Čejova v čele s Jar. Grodlem
a Dostihovým spolkem Pardubice, ale současně
pochopitelně i na celý štáb, který dnes soutěžní
předkola Zlaté podkovy zajišťuje. Dohoda
o pořadatelství soutěží všestrannosti na dostihovém závodišti v Pardubicích posunula výrazně kupředu nejen militaristické možnosti
v České republice, ale současně dala aktivitám
v Pardubicích zcela nový rozměr.
Dostihový spolek Pardubice se ústy svého
předsedy P. Drahoše netají, že pro pardubický
areál hledá další společenské využití, protože
ekonomice závodiště jsou dostihové dny málo.
Prvním výrazným krokem bylo zavedení tradice
výstavy Koně v minulém roce a myslím, že startem budování dráhy pro soutěže všestrannosti
dochází k dalšímu naplnění těchto vizí.
Všichni ti z nás, kteří mají pardubické závodiště rádi vědí, že pro takovou soutěž je jak
předurčené a první zkušenost, kterou jezdci
i diváci z Pardubicemi ve dnech 29. dubna až 1.
května udělali, tomu dala jasně za pravdu.
Pořadatelům se podařilo postavit na pardubickém závodišti velmi pěkné kursy všech obtížnostních úrovní. Pro první start se zdála obtížnost nejtěžší soutěže některým jezdcům příliš(Pokračování na str. 2)

Vítězem Zlaté podkovy se stal J. Hatla a
SZAILENIEC (Měník Humburky), ale na snímku
je v sedle dalšího polského koně HALICZ, kterého předvedl v Soutěži nadějí
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(Dokončení ze str. 1)

novou s CIMBUROU (Hauzr - Bardonová).
I P. Vereš se ocitl v čele po drezúře a tak jediná
soutěž, kde vítěz drezúry nakonec nestanul
v čele soutěže, byla Cena Agrostroje Pelhřimov
- soutěž nadějí, kde si vítězství odnesl třetí nejlepší drezúrista K. Diringer AMICUS -K, když jeho
v drezúře úspěšnější soupeři měli potíže na trati
krosu.
A tak jediný skutečný
problém měli účastníci při
veterinární přejímce, kdy se
ukázalo, že 41 koní nemělo
ve svých zdravotních průkazech v pořádku vakcinační schéma. Nakonec se vše
vyřešilo a koně byli po prohlídce ke startu připuštěni,
ale pro všechny soutěžící je
to varování. Zpřísněné kontroly při přejímkách koní na
závodech pátrají po chybách ve vakcinačním schématu za celou dobu jeho
trvání a i několikadenní
zpoždění vakcinace i někoPardubické závodiště disponuje dobrým zázemím pro koně
lik let dozadu může být
důvodem pro nevpuštění koní na sportoviště.
Je pravda, že i signály ze zahraničí ukazují,
Nyní se můžeme všichni těšit na šampionát
že pardubické závodiště provází z dob minulosti
všestrannosti juniorů a mladých jezdců, který se
stále ještě velmi nelichotivá pověst. Navíc
v Pardubicích koná ve dnech 4.-6. srpna.
samotná všestrannost se potýká se zjitřeným
přístupem světové veřejnosti, kterou způsobila
řada těžkých a bohužel i smrtelných zranění
jezdců. Šokujícím způsobem zapůsobila statistika posledních dvou let, kdy na světových draZávěr pobytu v SRN se vydařil stáji BOST,
hách zahynulo 18 jezdců!! všestrannosti. Jistě
která svěřila nejlepšího koně stáje KRIS
i to vedlo poradce pardubického týmu světovéKENTAUR A. Opatrnému. Na závodech
ho odborníka na stavbu tratí všestrannosti
pořádaných v Lastrupu ve dnech 28.4.-1.5.
T. Ryckewarda k apelaci na zachování v prvé
se nejen kvalifikoval do Velké ceny, ale v ní
řadě bezpečnosti a v začátcích i nepřehánění
se v superelitní společnosti umístil na 9.
obtížnosti tratě. S určitými obavami směřujícími
místě. O průběhu soutěží nám referoval majitímto směrem se setkala i naše delegace při
tel stáje B. Starnovský: O kvalitě závodů
Generálním zasedání FEI v Mainzu.
svědčí nejen zúčastněná společnost, ale
Premiéra se naštěstí vydařila a jediný skuteči skutečnost, že v národním systému jezdecně nepříjemný pád měla P. Súrová s AMUkých soutěží to byly závody nejvyšší kategoSING-K, který odmítl skočit zeď před hlavní tririe A a závěrečná Velká cena byla obtížnosti
bunou, ale naštěstí vše dobře dopadlo.
-T- ***. V SRN jsou hvězdy přiřazovány podle
Ve Zlaté podkově, ke které nastoupilo celkoobtížnosti a u soutěží -T- znamená jedna
vě 25 jezdců, si vítězství zajistil systémem start
hvězda do 150 cm, dvě hvězdy do 155 cm
cíl Jaroslav Hatla se SZAILENIECEM (Měník
a tři hvězdy jsou skákání do 160 cm.
Humburky) před N. Knopovou (VAŽEC) z JK
Na cestě do Velké ceny absolvoval KRIS
Amír Rudná. Více než polovina jezdců neměla
s terénní zkouškou problémy a tak v PardubiKENTAUR dvě -T- skákání se 4 a 8 tr. body
cích rozhodovala drezúra.
a tím se kvalifikoval mezi 49 nejlepších dvoVe Stříbrné podkově si první kvalifikační
jic. V závěrečné pondělní Velké ceně, kterou
vítězství odnesla I. Konečná s FLEJTOU
i R. Tebbel ohodnotil jako velmi těžkou, měl
(Pegas Loučany) hned nadvakrát, když druhé
jediné zaváhání na ne zrovna nejobtížnějším
místo obsadila se SYMPATIKOU. I zde rozhoskoku. Čtyři trestné body znamenaly nakodovala o vítězích a prvních umístěných drezúra.
nec 9. místo, když bylo osm bezchybných
Bronzová podkova měla dvacetšest startujídvojic a ze „čtyřkařů“ byl A. Opatrný nejrychcích a nejlépe si vedl P. Vereš a PAMELA
lejší. V soutěži zvítězil H. Freerksen na
(Horní Heřmanice), který zvítězil před K. BardoLANDSIEGER. Na 6. místě byl např.:
K. Huck či na 8.místě T. Coyle. Aleš Opatrný
a KRIS KENTAUR však dokázali porazit
O. Beckera či G. Böckmanna. Bez nadsázky
myslím, že byla naše dvojice skutečně velmi
dobrá. Velmi pěkně na diváky zapůsobilo
i Alešovo poděkování R. Tebbelovi, které po
dojezdu soutěže přečetl všem divákům hlasatel, a rozloučení s německým publikem
bylo i proto velmi vřelé. Aleš měl vůbec dobrý
víkend. Ve tříkolové soutěži pro juniory
a mladé jezdce startoval ještě s PANTA
RHEI a německým DOMINICK. Zde absolvoval vítězně obě prvá kola (140 a 150cm, obě
s DOMINICK) a ve druhém byl navíc
s PANTA RHEI i druhý (0 tr.bodů). Ve finále
(150cm) byl po jednom vybočení se třemi tr.
Sportovní i dostihový jezdec Kamil Kuchovský,
body nakonec pátý.
který se se závodištěm v Pardubicích nerozlouNyní se koně přesunuli do ČR a tento
čil ani po smrti, by měl z militaristických aktivit
v okolí Taxisu určitě radost
víkend se účastní CSI-C v Karlových Varech.
ná, ale nakonec hladký průběh prokázal, že
naše militaristická špička je již na takovou úroveň připravena.

KRIS opět doma
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P. Vereš a PAMELA (Horní Heřmanice) se stali
vítězi Bronzové podkovy

Tři dny v sedle
JK Baník Ostrava pořádá Jarní závody v rámci
kterých probíhá jedno z prvních kol kritéria mladých koní pravidelně. O prodlouženém víkendu
21.-23. dubna 2000 tomu bylo stejně a KMK to
bylo letos úplně první. Stejně tak pravidelně se
sjede na kolbiště ve Staré Bělé záplava startujících, ale letošních celkových 482 startů pravděpodobně překonalo předešlé rekordy.
V hlavní skokové soutěži -S- se na startu představilo 30 dvojic. V rozeskakování pěti bezchybných zvítězila nakonec Lada Vítková (INTRIGA) ze
stáje Steally Vítková před juniorkou L. Gladišovou
(KALKA) z JK Gladiš Bernartice.
Pořadatele je nutno pochválit i za to, že vedle
záplavy startů zvládli i zavlažování celého areálu
v nezvykle horkém velikonočním víkendu.
-jge-

Májová cena
Tradiční Májová cena proběhla v pondělí
1. května ve Frenštátě p.R. V rámci skokových
závodů se konalo i další kolo KMK. Vedle záplavy
českých jezdců byla příjemným doplněním i účast
jezdců stáje JK Goščík ze Slovenska.
V hlavním skákání -S- nastoupilo 40 dvojic a 17
nejlepších (13x 0 tr.bodů) nastoupilo do finále. Zde
bylo bezchybných pět dvojic, z toho úřadující mistryně ČR L. Vítková se dvěma koňmi. Ta také obsadila s nejlepšími časy prvá dvě místa (CIVIK, INTRIGA) a na třetí pozici skončil P. Humplík (JODID
OIL TEAM) z Opavy Kateřinek.
-jge-

Ústí pro Štěpánku
Premiéru měla v Ústí nad Labem 1. května
v areálu Tatranu drezúrní Cena firmy Spoltrade
Group. Závody uspořádala stáj V. Šretra, který
sehnal nejen velmi kvalitní sponzorské krytí, ale
zajistil i velmi dobrou organizační úroveň.
Po sportovní stránce se ve zcela suverénním
světle ukázala Štěpánka Koblížková (JK Hlinovská), která si odnesla vítězství ve všech vypsaných soutěžích. V soutěžích -L- a -S- zvítězila
s AURELIÁNEM nejprve před Madarovou na
ASTA II a podruhé před V. Šretrem na BADY
FIALOVA (Šretr) a v soutěžích -YÚ 98- a St.
Georg 2000 s ÁRIÍ, vždy před V. Kadlecovou
(Př. Kopanina) nejprve na SIMON a poté na
KANT. Vítězství ji proto neminulo ani v hlavní
soutěži, které bylo odvozeno od součtu výsledků dvou nejtěžších úloh. Na druhém a třetím
místě této dvoukolové Ceny Spoltrade Group
skončila V. Kadlecová (KANT, SIMON).

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Generální zasedání FEI
Jak jsme informovali
v minulém čísle, ve dnech
13.-14. dubna proběhlo
v německém Mainzu pravidelné generální zasedání
FEI.
Před samotným zasedáním však probíhala celá řada
dalších setkání, která využila
velkého počtu zástupců zemí FEI. Z celkového počtu 125 členských zemí FEI se v Mainzu
zúčastnili zástupci 66 federací, kteří dále
zastupovali dalších 17 zemí.
Bohatý program zasedání nám přiblížila
A. Pellarová, která zastupovala ČJF.
Generální zasedání FEI mělo nabitý jednací program, ale pro nás byla velmi důležitá
i další doprovodná jednání. V prvé řadě to
byla mimořádná schůzka pořadatelů soutěží
středoevropské ligy Světového poháru. Ředitel Světového poháru M. Ammann využil přítomnosti většiny zástupců pořadatelských
zemí a inicioval tuto schůzku, i když ta pravidelná bude letos v létě při CSIO Bratislava.
Hlavní zprávou bylo, že FEI stále ještě
nenašla pro Světový pohár generálního sponzora a že doufá v účast regionálních sponzorů. Z centra FEI však k středoevropským
pořadatelům přeci jen nějaké prostředky
poplynou, a to z fondu Olympijské solidarity
FEI. M. Ammann však tuto pomoc nijak dále
nespecifikoval.
Zajímavý i když nepříjemný příspěvek přednesla ruská zástupkyně J. Petušková, která
varovala před v Rusku vzrůstajícím vlivem
ekonomických loby, a dokonce použila slova
mafie, která stále více vstupuje i do pořadatelství mezinárodních jezdeckých závodů a především CSIO, a ekonomické tlaky začínají

Drezurní pohoda
v Kladrubech
Velmi dobře organizačně zajištěny byly Jezdecké drezúrní závody v Kladrubech nad
Labem, které se konaly 29. dubna a v rámci
kterých se v úlohách -Z- a -L-představilo celkově 48 dvojic. Ve velmi dobrém světle se předvedli domácí jezdci, když v hlavní soutěži zvítězila A. Lesáková na plemenném hřebci COMERO a v první soutěži pak obsadili druhé (Lesáková - COMERO) a třetí (Pilařová - GENERALE
ARIOSA) místo za J. Haškovcovou - BODO ze
stáje Jan Buben. (Foto dole)

zcela jasně převládat nad sportovními zájmy.
Česká republika přes loňský výpadek má
ve střední Evropě stále velmi dobré jméno.
Z hlediska směřování ekonomické pomoci,
však musím říci bohužel až příliš, a měla jsem
pocit, že ČR je pro FEI zemí, které není potřeba ekonomicky příliš pomáhat.
Dovolte mi, abych zde odbočil od zasedání FEI a zeptal se Vás zda je již rozhodnuto o řediteli CSIO a vedoucím celého
organizačního výboru, kterého nám sliboval prezident ČJF?
Ano, poslední výkonný výbor ČJF potvrdil
do funkce ředitele CSIO 2000 v Poděbradech
člena VV ČJF Jaroslava Sedláčka. Ale od
CSIO se vraťme k samotnému zasedání.
V jeho úvodu bylo otevřené diskusní forum,
kde mohl každý přednést co potřeboval
a musím říci, že ho z velké části vyplnila prezentace nové discipliny FEI reiningu.
Tato nová disciplina byla zasedáním přijata
především díky masové podpoře ve světě
a v současnosti se může pochlubit 57 000
soutěžícími ve 47 zemích šesti kontinentů.
Jak pomůže začlenění reiningu mezi discipliny FEI jejímu dalšímu rozvoji, však ukáže
teprve čas.
Důležitou součástí zasedání byly volby celé
řady nových funkcionářů a z celé řady nových
tváří v komisích a orgánech FEI zmíním snad
jen nového předsedu finanční komise, či jak
ve FEI říkají, pokladníka. Stal se jím Brazilec
G. De Moraes Sarmento, kterého známe
z našeho CSIO, kde dělal zahraničního rozhodčího.
Ve skokové komisi FEI se zástupcem jezdců stal namísto M. Fuchse Emilie Hendrix.
Předsedou komise všestrannosti se stal Australan W. Roycroft a další personální změny
se uskutečnily téměř ve všech komisích FEI.
Předmětem jednání byla i pravidla. Změny
jsou navrhovány téměř všude, ale přesně
specifikovány byly zatím jen u voltiže a spřežení. Ve spřežení se týkají především zápřeží
pony a u voltiže hlavně personální problematiky mezinárodních soutěží.
Pečlivě prezentovány byly i OH v Sydney,
ale hlavně Světové jezdecké hry v Jerez de la
Frontera v roce 2002, které mají, a to mi vyrazilo dech, plánovaný rozpočet 20 milionů švýcarských franků.
V každém případě jsme byli rádi, že ČJF
byla opět přítomna tomuto jednání i díky
tomu, že příští zasedání je v San Francisku
a tam asi z finančních důvodů nepojedeme.
Děkujeme za rozhovor a čtenářům Jezdce můžeme slíbit, že výsledky generálního
zasedání FEI ještě pečlivě analyzujeme
a případně se k jednání FEI ještě vrátíme.

Výsledky postaru
Tvorba nového systému výsledkových
databází ČJF, která by měla být v budoucnu umístěna na internetu sice vzniká, ale
ukazuje se, že představy o tom, že by celý
systém mohl začít fungovat ještě v roce
2000, byly velmi naivní.
V současné době byl VV ČJF schválen
výběr výsledkových softwarů a ČJF buď
již zakoupila nebo je v jednání nákup multilicencí na výsledkový program J. Urbana,
R. Bauera a společnosti ACE Desing
Brno.
Programy J. Bauera zpracovávají
všechny discipliny, ale ČJF zde upřednostňuje především programy pro zpracování výsledků ze soutěží spřežení a všestrannosti. Práce R. Bauera z Frenštátu
pod Radhoštěm je zase velmi dobrá pro
zpracování výsledků ve skocích a voltiži
a software z Brna zpracovává velmi dobře
dre-zúru.
Tyto softwary bude díky nákupu multilicencí ČJF dále postupovat všem zájemcům
za velmi výhodných podmínek a tak doufejme, že v budoucnu dojde k výraznému
sjednocení v elektronickém zpracování
výsledkových dat.
Na základě výstupů z těchto programů
pak bude připravován software pro výsledkovou databázi, ale práce na tvorbě tohoto programu a její vyzkoušení zabere rozhodně celý letošní rok.
V současnosti máme tedy k dispozici
opět pouze program J. Formandla, který
demonstruje internetový výsledkový servis
již více než půl roku. I když jsme práce na
jeho aktualizaci a zlepšení na nějaký čas
přerušili v očekávání nového systému,
rozhodli jsme se nyní opět v naší práci
pokračovat. Práce v roce 2000 však záleží
i na dohodě s tvůrci nových programů
a smysl bude mít jen v tom případě, že
data shromážděná v roce 1999 a případně
v roce 2000 budou použitelná pro archivaci v budoucnu spuštěném systému.
Na základě Vašich intervencí byla
odstraněna chyba v systému původu koní
a tak nová verze programu J. Formandla
je již v pořádku a oproti současné verzi
obsahuje i historická data a není problém
do tohoto systému vložit výsledky v období od roku 1928. Proto vás všechny žádáme i nadále o spolupráci při zasílání
výsledkových listin a jakkoliv je možná
ruční práce týmu J. Formandla v elektronické době úmorná, je za ní v současné
době výsledek již téměř 30 000 výsledkových řádků.
Redakce Jezdce

Voltiž se chystá na MS do Manheimu
Voltižní sezóna byla letos zahájena soustředěním representantů ve Frenštátě pod Radhoštěm ve dnech 25.-28.3. Pod vedením
M. Hanákové se trenéři O. Zdařil a M. Mikulková věnovali zejména odstranění chyb ve cvicích povinné sestavy. Výsledky soustředění
budou ověřeny na CVI** Frenštát p/R. a CVI**
Šaľa, které jsou kvalifikačními závody pro Mistrovství světa, jež se uskuteční 3.-6. 8. v Manheimu. Přestože FEI stanovila kvalifikační
známku z nejméně dvou CVI** na 6,0, naše
voltižní komise potvrdí start na MS jen mužům
s průměrem min. 7,0 a ženám s průměrem 6,5.
První závody uspořádala TJJ Lucky Drásov.
Zatím posledním závodem byly voltižní závody
o Velikonoční vajíčko ve Frenštátě pod Radhoštěm.Zkušený tým pořadatelů zajistil za krásného jarního počasí soutěže probíhající až do
večerních hodin.
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Pořadí žen : 1. M. Grůzová - Gisela,
2. S. Petrboková - Nina Rici, 3. I. Vaverková - Fred.
Pořadí mužů :1. D. Mikulka - Dolf, 2. O. Svoboda - Fred, 3. D. Jablonský - Brokát
Skupiny kat. „A“ + „B“ - 1. TJ Voltiž Tlumačov
-Genius 15, 2. TJJ Lucky Drásov - Nor, 3. JK
PZOO Chomutov- Loden.
Skupiny kat. „C“ + „D“ - 1. PWRC Sviadnov Mito Poke, 2. JK Opava Kateřinky - Andy, 3. JK
PZOO Chomutov - Nina Rici.
-gol-

Kdo na CSI-W?
ČR se zúčastní CSI-W Wroclav ve dnech
19.-21. května. ČJF zatím odeslala nominativní přihlášku více než deseti jezdců a do
8. května bude provedena definitivní nominace naší ekipy.

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Spřežení začala zbrojit
Celkově osm párů se zúčastnilo společné
práce našich spřežení ve dnech 18.-21. dubna
v Kolesách. Pod vedením J. Kocmana a
C. Konieczneho se soustředění zúčastnili
J. Kohout, J. Nesvačil st. a J. Nesvačil ml.,
M. Šimáček, M. Martinec, L. Vyrtych, J. Hrouda
a A. Soukup.
Tradičně se příprava v tomto předsezónním
čase zaměřila na přiježděnost a drezúru. Na
závěr si pak účastníci zorganizovali malou soutěž (drezúra + parkúr), ve které byl nejúspěšnější J. Nesvačil před J. Kohoutem a M. Martincem.
Součástí společné práce bylo i provedení

O den později (19.dubna) se sešli k práci pod
vedením německého internacionála F. Aurachera v Národním hřebčíně v Kladrubech nad
Labem čtyřspřeží a jednospřeží. Vedle domácích jezdců P. Vozába a J. Škodného se tréninků zúčastnil i Z. Jirásek (JK Robousy) a s jednospřežím J. Koníř (Hrádek). Z. Jirásek nám
prozradil, že se po několika loňských startech
rozhodl v sezóně 2000 věnovat čtyřspřeží již
naplno. Vedle účasti na všech domácích soutěží
čtyřspřeží, nevylučuje ani ambice k zahraničním
účastem, včetně té nejvyšší.

Nominační kritéria roku 2000

Vlastimil Zoul z NH Kladruby nad Labem se stal 22. dubna v Heřmanově Městci vítězem soutěže jednospřeží, když byl nejlepší z celkově
devíti spřežení. Soutěž získala mezinárodní nádech, když se se
dvěma spřeženími NH zúčastnila i S. Auracherová, která doprovázela
svého muže při soustředění čtyřspřeží, které závodům předcházelo.
prvních nominací. Memoriálu P. Mazurka v polském Ksiazu se v červnu zúčastní L. Vyrtych
a J. Hrouda a při CAI-B 1/2/4 v Poznani (19.-21.
května) pak budou ČR reprezentovat K. Kastnerová a T. Barták ve čtyřspřeží a M. Šimáček ve
dvojspřeží.

Komise spřežení zveřejnila nominační podmínky
pro důležité soutěže roku
2000.
jednospřeží - MS
v Gladstone (18.-22.
srpna)
-při CAI-A v Dilenburgu
(22.-25.6.) umístění v první
třetině startovního pole a
-dekorované místo při
CAI-A Nebanice
dvojspřeží - Dunajsko alpský pohár (10.13.srpna)
-absolvování CAN-A
Moravský Krumlov nebo
CAI-A Kladruby n.L. a
-povinná účast při CAI-A
v Nebanicích (pro 1.-3.
umístěného zařazení do
reprezentačního družstva,
pro 4.-8. umístěného
účast v soutěži jednotlivců)
čtyřspřeží - MS Wolfsburg (22.-27. srpna)
CAI-A Poznaň nebo

-absolvování
CAI-A Kladruby n.L.
-povinná účast při CAI-A v Nebanicích (1.-3.
umístění zařazení do reprezentačního družstva)
-minimální počet 95 bodů při drezúře FEI č.6.

Pair Driver Award
Soutěž Top Pair Driver Award 2000 má
svého sponzora. Předseda komise spřežení FEI
J. Pemberton oznámil, že pro soutěž o nejlepšího jezdce dvojspřeží zajistila komise sponzorství firmou Van der Wiel Harness Makers z Belgie. Soutěž má stejná pravidla jako soutěž
Four-in-Hand Top Driver Award o nejlepšího
jezdce čtyřspřeží a mezi devíti pořadateli soutěží započítávaných do tohoto systému figuruje
i naše CAI-A Kladruby nad Labem (30.6.-2.7.).

Koně v umění

Martin Šoupal a DELFIS (1:SPZ Pardubice) byli
22. dubna nejúspěšnější ve skokové soutěži
120/130cm při jezdeckých závodech v Bohdanči. Závody uspořádal Pegas Bohdaneč, který
reprezentuje především P. Vachutka. Ten nadále spolupracuje i s bývalou domovskou stájí
z Bohdanče - Sinus Bříza a na jejím koni SONG
skončil v soutěži druhý. Třetí místo získal
P. Vachutka v sedle RAQUEL, se kterou však
startoval za stáj Pegas Bohdaneč. Pochopitelně
tak nechyběl ani majitel RAQUEL J. Kutěj, který
stavěl parkury a i díky jemu byla celková úroveň
soutěží velmi dobrá.

Přátelé filmového režiséra Jaroslava Papouška,
z jehož dílny vzešla především nezapomenutelná trilogie o rodině Homolků, si při příležitosti pátého
výročí úmrtí (17.8. 1995) připomenou další tvorbu
tohoto umělce. Jaroslav Papoušek byl sice původním vzděláním sochař, ale v praxi pak především
malíř. Protože jeho velkou láskou byli i koně, objevuje se hipologická tématika i v jeho malířské tvorbě.
Výstavu obrazú Jar. Papouška připravila galerie
EquiArt na Jánském vršku na Malé Straně pod
názvem „Koně v díle Jaroslava Papouška“. Vernisáž
je ve čtvrtek 18. května v 19.00 hodin a výstava trvá
do 8. června.
JS Opatrný - Hořovice oznamuje
změnu termínu jezdeckých závodů z 12.14. května na 13.-14. května a současně
navýšení dotací v soutěži -S- o 10 000,Kč a v soutěži -ST- o 15 000,- Kč.
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Sportovní
kalendáﬁ
6.5.
6.5.
6.5.
6.5.
6.5.
6.-7.5.
6.-7.5.
6.-7.5.
6.-7.5.
6.-7.5.
6.-7.5.
6.-8.5.
7.5.
7.5.
7.5.
7.5.
7.5.
7.5.
7.5.
7.5.
7.-8.5.
8.5.
8.5.
12.5.
12.-14.5.
13.-14.5.
13.-14.5.
13.-14.5.
13.-14.5.
13.-14.5.
13.-14.5.
13.-14.5.
13.-14.5.
13.-14.5.
13.-14.5.
13.5.
13.5.
13.5.
13.5.
13.5.
13.5.
13.5.
13.5.
13.5.
14.5.
14.5.
14.5.
19.-21.5.
19.-21.5.
19.-21.5.
20.-21.5.
20.-21.5.
20.-21.5.
20.-21.5.
20.5.
20.5.
20.5.
20.5.
20.5.
20.5.
20.5.
20.5.
21.5.
21.5.
26.5.
26.-28.5.
27.5.
27.5.
27.5.
27.5.
27.5.
27.5.
27.5.
27.5.
27.5.
27.5.
27.5.
27.-28.5.
27.-28.5.
27.-28.5.
27.-28.5.
27.-28.5.
28.5.

Čakovičky
ZM-L
Tachov
KMK ZM-L
Hnanice
ZM-ZL
Lhota p.Přel.
ZM-L
Vyškov
Z-ZL, drez. Z
Praha - Gabrielka
zrušeno
Husinec
Z-PREM.S
Plzeň
Z-S
Stará Role
drez Z-T
Karlovy Vary
PREM.CSI-C
Vystrkov
ZM-L
Brno-Veveří
L-PREM.ST
Poděbrady
Z-S
Kutná Hora
Z-L
Černožice
ZM-L
Lanškroun
ZM-L
Boskovice
ZM-L
Henčlov
ZM-L,drez.Z-L
Soběšice
drez Z-S
Sobotín
ZM-Z
Heroutice
ZM-S
Osnice
ZM-L
Kunčice
drez.Z-L
Mělník
KMK ZM-L
Frenštát p.R.
CVI*
Praha
Z-S
Hořovice
Z-PREM.ST
Tursko
zrušeno
Loňovice
ZM-L
Páterov
ZM-PREM.ST
Ruda
Z-L, CAN-B/1,2
Plzeň-Bory
drez. Z-T
Stará Role
ZM-L
Brno-Žebětín KMK Z-L, drez. Z-S
Hradec n.M.
Z-S
Osnice
drez. Z-S
Liberec
KMK ZM-L
Bukovice
Z-L
Chrudim
Z-PREM.S
Hořice v P.
drez. Z-L
Dolní Moravice
ZM-S
Jeseník
Z-L
Fryčovice
drez. Z-L
Kamenice n.L.
ZM-L
Hrubý Jeseník
ZM-L
Olšany
Z-L
Přerov
ZL-S
Kolesa
CCI*
Jezeřany
ZM-ZL, CAN-B/1,2
Ostrava
L-PREM.ST, fin.T
Pardubice
Z-PREM.ST
Praha
drez. L-T
Kaničky
ZM-L
Ústí n.L.
ZL-PREM.ST
Horky n.J.
ZL-ST
Tábor
drez.Z-L
Mariánské Lázně
KMK ZL-L
Hořice v.P.
Z-L
Brno-Medlánky
Z-L
Brno
drez. Z-S
Troubky
Z-L
Jeseník
Z-L
Popice
Z-S
Havlíčkův Brod
Z-PREM.S
Ostrava
KMK ZM-L
Dvoreček
CN/Z-L
Praha
drez.Z-L
Rakovník
Z-L
Modletice
Z-L
Kolín
ZM-L
Hrubý Jeseník
ZM-L
Tábor
Z-L
Louny
ZM-L
Vrchovany
ZM-L
Janov
ZM-L
Brozany
ZM-L
Zábrodí
drez. Z-S
Stará Boleslav
ZL-PREM.ST
Domažlice
ZL-PREM.S
Jeníkov
CAN-B/1,2
Brno-Žebětín
ZM-S
Ostrava
Z-PREM.S
Kolín
KMK Z-L

firma Ekvitan Plzeň nabízí
BÖCKMANN
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všechny druhy vozíků možnost leasingu
Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)
Vnitřní
a venkovní
boxy dle
evropských
parametrů

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 08 PlzeÀ
Tel./fax: 019/745 19 14

S E R V I S

●
●
●
●
●
●
●
●
●

S K ¤ I VÁ N E K , s . r. o .

P¤EKLADATELSK¯

Zástupce firmy Böckmann

překlady,
tlumočení,
37 jazyků

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

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

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

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

Sportovní stáj
v Tuchoměřicích
nabízí:
● ustájení koní, hala
k dispozici
● lisovanou slámu
100 Kč/q (kulaté balíky)

Stübben nerez program - udidla, třmeny, ostruhy, vysoká kvalita z nerezavějící ušlechtilé oceli za výhodné ceny

přijme:
● ošetřovatele koní

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

Tel.: 0602 628 788

Jezdecká setkání Výsledky
zrušena
Pořadatel Jezdeckých setkání
2000 JS Tursko se rozhodl ke zrušení celého seriálu, protože přes
veškerou snahu o atraktivitu soutěže zájem o seriál soutěží nesplnil
předpokládané očekávání. Největší
podiv je, že zájem nevzbudily ani
soutěže dětí, které v současné době
nemají pravidelného pořadatele.

Dodatečná
nominace
Drezurní závody, které se
budou konat 20. května v Moravanech u Brna, byly dodatečně
schváleny jako nominační pro
kvalifikaci na Mistrovství ČR pro
juniory, mladé jezdce a seniory.
Jsou vypsány tyto soutěže: Z3
(2000), L1 (2000), JU (1997), JJ
(1997) a Sv. Jiří (2000).

Vzpomínáme...
Dne 18. dubna zemřel nečekaně ve věku nedožitých 70 let pan
Zdeněk Mestenhauser, který se
aktivně do posledních chvil organizačně staral o soutěžní aktivity JK
Mělník, včetně závodů, které se
konaly pouhé dva dny před jeho
smrtí.

SERVIS PRO VÁS
A VAŠEHO KONĚ

Litomyšl 15.4. -ZM- děti 1. Hejduková - MARKÝZA (Manon), -ZM- ml. koně 1. Doležal R. - COR
- K (Bohdaneč), -Z- děti + jun. 1. Peroutka - LOTHAR (Václav Kolín), -Z- 1. Vinzens - MENDY (Libchavy), -ZL- 1. Skřivan - TACOBERY CAC LEASING (Manon).
Ostrava 21.-23.4.-ZM- 4l. 1.odd. (12) 1. Živníčková - CEDNIK (Hradec n.M.), 2.odd. (12) 1. Lošáková - RADÚZ (Nový Jičín), -Z- 5l. 1.odd. (10) 1.
Novák - FARADAY (Mustang Havířov), 2.odd. (10)
1. Kubrický - GIJOM (Kubrický), -ZL- 6l. (12) 1.
Kubrický - AUTONOM FIDES AGRO (Amigo Klokočov), -ZM- 4.a5l. 1. Rokem 1.odd. (10) 1. Kincl FOREST (Horymas Horní Město), 2.odd. (11) 1.
Masár - PARAVELA (Baník), děti (10) 1. Kopišová
- ARAT (Frenštát), -Z- děti (12) 1. Kopišová ARAT (Frenštát), jun. 1.odd. (14) 1. Feher - MIRELA TOM (Opava Kat.), 2.odd. (12) 1. Nákelná SANTA (Nákelný), 3.odd. (13) 1. Rožnovský NORTH (Rožnovský), -Z- koně 1.rokem (16) 1.
Masár - PARAWELA (Baník), ost. 1.odd. (15) 1.
Špalková - LADA (Baník), 2.odd. (17) 1. Ostrožný ÚTES (Bukanýr Karviná), 3.odd. (15) 1. Špalková GEJŠA DELIKAN (Baník), -ZL- jun. (26) 1. Nákelná - SANTA (Nákelný), 4.-5.l. (16) 1. Špalková LADA (Baník), ost. (49) 1. Mikoláš - DOBRÁK
(Beskyd Dobrá), jun. (10) 1. Tušlová - ROŠÁDA
A (Tetčice), ost. (18) 1. Poláčková - MGT IDYLA
(MGT Ostrava), -L- (23) 1. Hruška - RAMÍR
FERAM (Op.Kat.), 2. Masár - REZNAK, 3. Masár NEWPORT NESTOR (Baník), -ZL- 4.a 5.l.(3) 1.
Schmid - LANCOLN INGENIA (Baník), -L- (49) 1.
Pletnicki - VÁH (Pletnicki), 2. Gladišová - JERMETIEU (Gladiš), 3. Merva - SHARON GRPZA
(Amigo Klokočov), -S- (30) 1. Vítková - INTRIGA
(Steally Vítková), 2. Gladišová - KALKA (Gladiš),
3. Zuvač - TOPIK (Steally Vítková), KMK -Z- (24)
1. MARION - Biolková - Trojanovice), 2. JENY Ludvík (Velká Polom), 3. TRIANA - Šipoš (Gesomont), -ZL- (21) 1. PINOT GRIGIO - Novák
(Mustang Havířov), 2. GIJOM - Kubrický (Kubrický), 3. FARADAY - Novák (Mustang Havířov), -L(12) 1. MGT DIAS - Masár (MGT Ostrava), 2.
ADRIÁN A - Fialka (Amigo Klokočov), 3. AUTONOM FEDES AGRO - Kubrický (Amigo Klokočov).
Bohdaneč 22.4. post. obt. 100/110 (51) 1.
Kocián - LANDY (Udržal), post. obt. 110/120 (45)
.1. Sojka - GALIE (Hypo Topol), -L- (27) 1.
Vachutka - CALETANO (Sinus Bříza), 2. Švec ATOM (Nová Amerika), 3. Pejřil - FANY (Technor
HK), post. obt. 120/130 (14) 1. Šoupal - DELFIS
(1:SPZ Pardubice), 2. Vachutka - SONG (Sinus
Bříza), 3. Vachutka - RAQUEL (Pegas Bohdaneč).

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
Nejlepší spojení:
● Autem z „výpadovky“ na Strakonice (Zborovská-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

ZÁSILKOVÝ PRODEJ Z BAREVNÉHO KATALOGU
Další prodejna:
Chovatel-equiservis, Habrmanova 52, Plzeň - Slovany, T+F: 019/74 450 78
Heřmanův Městec 22.4. jednospřeží (9) 1.
Zoul (NH Kladruby n.L), 2. Koníř (Koníř Hrádek), 3.
Barták T. (Favory Benice), dvojspřeží (6) 1.
Nesvačil (Mor. Krumlov), 2. Martinec (Čejkovice),
3. Soukup (Kostelec), čtyřspřeží (4) 1. Škodný, 2.
Vozáb (oba NH Kladruby n.L.), 3. Jirásek (Robousy).
Milotice nad Bečvou 22.4. -ZM- 4l. (6) 1.
Novák - RAMONA (Dobrá), děti - styl jezdce (4) 1.
Němcová - VEGETUS (Oldřichov), stupň.obt. do
100 děti + jun. (17) 1. Calábek - SOŇA (Henčlov),
dvouf.sk. 100/110 (35) 1. Snášel - DUET (Olo-

-5-

mouc), dvouf.sk. 100/110 jun. (11) 1. Ptáček HIRIS (Kunín), -ZL- (31) 1. Knapová - ASPEKT, L- (5) 1. Doležalová - QUONIAM-III-16 (Troubky).
Brno Veveří 22.-23. 4. -ZM- 4l. (28) 1. Diringer
- AMICUS (Žabčice), -Z- koně 1.rokem (31) 1.
Smékal - QUICK DANCER (Moravan Brno),
dvouf.sk. 100/110 (41) 1. Jelínek - DEJLY (Sever
Brno), -ZL- (52) 1. Šterr - BADY FIALOVA (Ústí
n.L), -L- (29) 1. Dobrovolná - JURÁŠEK (Fors), ZM- 4l. (17) 1. Diringer AMICUS (Žabčice), -Z(35) 1. Jánek - MICHELLE (Belcredi), post.obt.
do 120 (38) 1. Růžička - LINDA (Ústí n.L.), -S-

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 holandského teplokrevníka KWPN, 12 let, šiml, hodný, dobře jezditelný. Výkonnost S,ST ,
pouze vážný zájemce, cena 20.000,- Dm. Dále prodám : 5 let klisna, šimla, původ Německo , klisna 8 let,
šimla, výkonnost S, a klisna 10 let výkonnost S,ST, původ Dánsko. Cena dohodou. Tel.: 0603 17 40 39
● Prodám 9-letou klisnu, ČT RY, 100% skoky -L-, vhodná i pro začátečníky. Cena dohodou. Tel.: 0608/33 67 36.
● Prodám 10 l. val. ČT, tm. hnědák, 165 KV, líbivý, o: Libanon 54, pro skoky nebo rekreaci. Cena 70 000,- Kč,
při rychlém jednání sleva. Tel.: 0602 615 966 Praha.
● Prodám 6l. bílého val., ČT, KVH 185 cm, po Bourbon, připr. do -Z-, spolehlivý do terénu. Tel.: 0425/84 32 19,
6 -13 hod, 0425/85 21 24 po 20 hod.

Od 1.11. 1999
v prodejně v Třebíči prodej veškerých jezdeckých potřeb na
splátky.
Nový český katalog jezdeckých 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

Výsledky
(19) 1. Tretera - LUSSY, 2. Kusáková - NIKITA
(oba Tretera), 3. Mrkvica - VILMA (Uherčice).
Praha - Přední Kopanina 22.4. drezúra -Z 1(7) 1. Carva - TEREZA (Troja), -Z 2- (11) 1. Kružíková - BARNEY (Certa Brno), -L 5- (14) 1. Hanzlová - SENTRY (Troja), -JU 97- (7) 1. Kružíková PRINT (Certa Brno), Sv. Jiří (4) 1. Kadlecová SIMON (Př.Kop.), -IM I- (5) 1. Kadlecová - VERONA (Př.Kop.).
Hostomice 24. 4. drezúra -Z- (16) 1. odd. 1.
Kornalík ml.- MEPHISTO BOY (Amír Rudná), 2.
odd. (16) 1. Kornalík ml. - CORAN C (Větrný Háj),
-L- (10) 1. Šídlo - INDAUR (Zahradnictví).
Pardubice 29.4.-1.5. všestrannost Zlatá podkova (25) 1. Hatla - SZAILENIEC (měník), 2.

Kbnopová - VAŽEC (Amír Rudná), 3. Marková TARZAN (Remark), Stříbrná podkova (45) 1.
Konečná - FLEJTA, 2. Konečná - SYMPATIKA
(Pegas Loučany), 3. Dvořáková - VADAMA (Rynárec), Bronzová podkova (26) 1. Vereš - PAMELA
(Hor. Heřmanice), 2. Bardonová - CIMBURA
(Hauzr-Bardonová), 3. Eliášová - BELLEVUE
(Loštice), Soutěž nadějí (18) 1. Diringer - AMICUS-K (Žabčice), 2. Pouček - AQUILA (Přibyšice),
3. Cipra - FORTUNA (Pilníkov).
Ústí nad Labem 1.5. drezúra Cena Spoltrade
Group -L- (10) 1. Koblížková - AURELIÁN (JK Hlinovská), -S- (6) 1. Koblížková - AURELIÁN (JK
Hlinovská), 2. Šretr - BADY FIALOVA (Šretr), 3.
Rychtaříková - NORD (Preláta), -YÚ 98- (6) 1. 1.

CN

Koblížková - ÁRIE (JK Hlinovská), 2. Kadlecová SIMON, 3. Kadlecová - KANT (Př.Kop.), St.Georg 2000 (5) 1. Koblížková - ÁRIE (JK Hlinovská), 2. Kadlecová - KANT (Př.Kop.), 3. Šretr VISLA (Šretr).
Frenštát pod Radhoštěm 1.5. -ZM- 1.odd.
(16) 1. Šipoš - ŽENEVA (Bohumín), 2.odd. (18) 1.
Hruška -UNIE (Op.Kat.), -ZL- (17) 1. Novák GRAF CZECH (Mustang Havířov), -Z- 5l. (18) 1.
Hošák - FARADAY ALCATRAZ (Mustang Havířov), -ZM- děti (6) 1. Kopišová - NOX (Frenštát),
4.+5.l. (18) 1. Brandinská - CASIO (Hrabová), -Zděti (9) 1. Tomková - MÍŠA (Karviná), jun. 1.odd.
(7) 1. Nákelná DEKORT (Nákelný), 2.odd. (12) 1.
Nákelná - ADRIA A (Nákelný), ost. (55) 1. Kundera - BOSAY (Beskyd Dobrá), dvouf.sk. 110/120
jun. (23) 1. Kincl - BOREC (Horní Město), ost. (43)
1. Kundera - BOSAY (Beskyd Dobrá), stupň. obt.
do 120 (53) 1. Humplík - JODID OIL TEAM
(Opava Kat.), -S- (40) a finále -ST- (17) 1. Vítková
- CIVIC, 2. Vítková - INTRIGA (Stelly Vítková), 3.
Humplík - JODID OIL TEAM (Op.Kat.), 4. Holý MARVAN (Frenštát), 5. Merva - SHARON GROZA
(Klokočov), KMK -Z- (34) 1. JENY - Ludvík
(Vel.Polom), 2. LENT - Hrušková (Op.Kat.), 3.
ŽENEVA - Šipoš (Bohumín), -ZL- (18) 1. FARADAY ALCATRAZ - Hošák (Mustang Havířov), 2.
ALOUBE A - Fialka (Klokočov), 3. GIJOM - Kubrický (Kubrický), -L- (17) 1. GOMERA - Novák
(Mustang Havířov), 2. RUMBA - Zwinger
(Op.Kat.), 3. DIVA A - Pěkníková (Klokočov).

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

Informace a objednávky
přijímá
stáj Manon,
J. Skřivan, Litomyšl
tel.: 0464/3302, 0602/45 19 18
fax 0464/3220.

Jezdecký areál
Holubice
Praha - západ

● kompletní sortiment jezdeckých potřeb
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.: 02/51 56 15 83

Deset hodin pro Vás
Nová otvírací doba Po - Pá od 8.00 - 18.00
Nový model sedla NOVA 2000

Jezdecké stﬁedisko
Nová Amerika
nabízí v˘cvik mlad˘ch koní
pod vedením

Petra ·vece

nabízí:
● ustájení koní v nových
●
●
●
●

boxech
jízdárna 30x60
hala 20x50
výběhy
výcvik koní a jezdců

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

Cena za ustájení
4 000,- Kč/měsíc
Spojení MHD
z Prahy 6 - Dejvická

Cena 7 500,- Kã
Tel.: 0602/226 432

Tel.: J. Němec
0602 308 657
02/311 94 74

V cenû je zahrnuto:

Prodejna
jezdeckých potřeb

HAPPY HORSE
v Karlových Varech (areál
dostihového závodiště)
nabízí kompletní sortiment
jezdeckých potřeb.

JEZDECKÉ A WESTERNOVÉ POT¤EBY
GALERIE A VETE·NICTVÍ

Zasíláme i na dobírku.
Otevřeno:
pondělí - pátek 9.30 - 18.00
sobota
9.30 - 13.00

Naše adresa: Happy Horse, Jaroslava Haškovcová
kpt. Jaroše 29, 360 06 Karlovy Vary.
Tel.: do prodejny: 017/43 275
mobil: 0602 41 52 06, privat: 0468/58 52 95
Dále nabízíme výcvik a ustájení koní ve stáji p. Jana Bubna - Vysoké Mýto

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