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PROSTĚJOV

Jiří Skřivan - LABE JAMES CAC LEASING -jge-

Velká cena Ostravy patří rozhodně mezi
naše nejtradičnější soutěže a o víkendu 18.-20.
května se na kolbišti ve Staré Bělé jel její 37.
ročník. Hlavní soutěž se tradičně skládá z prvé-
ho kola a současně samostatného -ST-, které je
zároveň kvalifikací do finále, a druhého kola
soutěže. Tím je zkrácený kurs soutěže -T-. Pro
české jezdce je to tak prvé domácí setkání
s těžkými skoky. Sobotním vrcholem je pak sou-
těž -ST-, která je již několik let vypisována jako
Memoriál plk. J. Havla jako vzpomínka na toho-
to vynikajícího českého jezdce a trenéra a nako-
nec i reprezentačního trenéra, který v Ostravě
působil.

Soutěž věnovaná této osobnosti přivedla na
start 26 dvojic. Pouze tři z nich se probojovaly
do rozeskakování, i když jen s penalizací za čas
skončil na 4. místě A. Opatrný a ROCKET
(0,25) a na páté příčce J. Skřivan na LABE
JAMES CAC LEASING (0,5). O vítězství pak
bojoval A. Opatrný na SILVIO (Hořovice),
J. Hatla se SAHIB KUBIŠTA (Měník Kubišta)
a S. Hošák na RADEGAST BIOFAKTORY
(ŠZP Nový Jičín). O vítězi rozhodl mezi dvěma
bezchybnými čas, když zvítězil A. Opatrný před
J. Hatlou. S. Hošák rozeskakování po chybě
vzdal.

S. Hošák na RADEGAS BIOFAKTORY si
vynahradil sobotní prohru v prvém kole nedělní
Velké ceny, samostatně hodnoceného -ST-.
Mezi 21 dvojicemi byl to pouze on a Z. Zelinko-

vá na NASSIR (Tarpan Odolena Voda), kteří
překonali kurs bez tr. bodů a S. Hošák se díky
lepšímu času stal vítězem. S časem na štíru byl
opět J. Skřivan a LABE JAMES, kteří skončili
s 0,25 tr. bodem třetí. Čtvrté a páté místo patřilo
A. Opatrnému s jednou chybou (ČOKOLÁDA
a SILVIO).

Do druhého kola (150) nastoupilo šestnáct
dvojic. Dvěma jezdcům (J. Skřivan - LABE
JAMES, S. Hošák - GRANDINA) se podařilo
překonat kurs bez tr. bodů. Pro J. Skřivana zna-
menal součet 0,25 tr. bodů z obou kol vítězství
v soutěži, S. Hošák byl zatížen 8 tr. body
z prvého kola. Stejného součtu 8 tr. bodů
z obou kol docílil po jedné chybě v druhém kole
i A. Opatrný (ČOKOLÁDA), který díky lepšímu
času ve druhém kole obsadil druhé místo.

Na dalších místech se pak umístili J. Hatla na
LATINUS (4,25 + 4) ze stáje Kubišta Měník,
opět S. Hošák na RADEGAST BIOFAKTORY
(0 + 10,25), J. Vachutka - RACQUEL (8+4)
z Bohdanče a sedmá příčka patřila pardubické-
mu M. Šoupalovi na GRANNA ARGENTINA
(4 + 8). Soutěž byla bohužel nad síly NASSIR
Z. Zelinkové, která po dvou zastavení před troj-
skokem vzdala. Jezdkyně se alespoň dodateč-
ně mohla radovat spolu s J. Skřivanem a
A. Opatrným se zvláštní ceny o nejstylovější
jezdce závodů, které věnoval jeden ze sponzo-
rů Jan Svěrkoš.

CCI** Bialy Bor
Česká všestrannost pokukuje letos po účasti

na ME (PAU - Francie 11.-14. října) a tak jsou
důležitá zahraniční měření sil. Po zrušení pláno-
vaného výjezdu na CCI** do francouzského
Compiegne (zrušeno kvůli slintavce) se již
poněkolikáté stal prvním startem našich milita-
ristů v zahraničí ve dnech 11.-13. května Bialy
Bor.

Místo na severu Polska má pro českou milita-
ry zvlášť nostalgický nádech, protože první
seznámení s tímto místem uskutečnili českoslo-
venští militaristé již v roce 1972 při kvalifikaci na
OH v Mnichově a od těch dob má Bialy Bor
u nás pověst kvalitní a obtížné dráhy.

Letos byly v Bialem Boru vypsány dvě soutě-
že CCI* a CCI**. Česká republika měla zástup-
ce v obou a k jedné hvězdě nastoupil J. Kadavý
a ANKER (Smrček) a těžší soutěž byla zkouš-
kou pro naši nejlepší dvojici J. Hatla a SZIALE-
NEC.

Spolu s našimi jezdci dorazili do Bialeho
Boru zástupci z Německa, Rakouska, Švédska,
Belgie, Holandska a pochopitelně nechyběla ani
polská elita.

Stavitelem terénní zkoušky byl Němec
W. Feld a ve dvouhvězdičkovém crosu čekalo
na jezdce a koně 23 překážek z velké části
technicky náročných.

J. Kadavý a ANKER podali v CCI* standardní
výkon, ve kterém byla největší překážkou dre-
zura. V konkurenci 22 jezdců skončili po této
zkoušce na 19. místě. V terénu problémy s pře-
kážkami neměli, ale kvůli chybě v kursu trati
nasbírali 36,4 tr. bodů za čas. I tak si J. Kadavý
polepšil a posunul se na 17. příčku. Závěrečný
parkur znamenal pro dvojici Kadavý ANKER
jednu chybu a opět posun o dvě místa vzhůru
na konečné 15. místo.

Nervy k prasknutí však napjal J. Hatla a
SZIALENEC. V konkurenci 23 jezdců dokázal
předvést nejlepší drezurní výkon a za sebou
nechal celou polskou reprezentaci, včetně
účastníků evropského šampionátu jako NOCNY
PAN či BUJWID, stejně jako německou LADY

LEMON či DES DE MONA W ze Švédska. Pro-
blémy neměl ani v terénní zkoušce (nedokončilo
šest dvojic) a sedm vteřin přes časový limit zna-
menalo pouhých 7,6 bodů. To byl pátý nejlepší
výsledek a díky náskoku z drezury stále první
místo pro ČR.

Nedělní parkur však potřeboval ještě kapičku
štěstí. Jediná chyba odsunula našeho jezdce na
druhou příčku za německého jezdce A. Ostholta
na LADY LEMON. Třetí skončil M. Konarski na
JASPIS z Polska před svým kolegou A. Pase-
kem na BUJWID.

J. Hatla tak nasbíral opět značnou sumu
bodů do hodnocení centrální části Světového
poháru všestrannosti a jeho ambice k účasti na
ME opět vzrostly. Na cestě za touto metou nyní
stojí CCI*** Luhmühlen (5.-8. července). Partne-
ra by mu, podle vyjádření reprezentačního tre-
néra F. Slavíka, mohl dělat z ČR pravděpodob-
ně již jen L. Vrtek na DOMINANT, který svými
zkušenostmi dorostl pro zkoušku takového
kalibru. Držme J. Hatlovi palce, aby se po šesti
letech opět vrátil na evropský seniorský šampio-
nát.
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Velká cena Ostravy
Vítěz VC Ostravy J. Skřivan po soutěži řekl:

„Do Ostravy jezdím rád, měl jsem pouze pře-
stávku v loňském roce a to pro souhrn těžkých
závodů okolo tohoto termínu. V minulosti zde
také nebyly srovnatelné finanční dotace. Letos
se však i v této oblasti VC Ostravy vyrovnala
svým konkurentům a tak
jsem přesvědčen i o budou-
cím velkém zájmu jezdců.
V menších soutěžích jsem
zde míval úspěchy, Velkou
cenu jsem vyhrál poprvé.
Jsem pochopitelně rád
a mohu říci, že je to téměř
„na stará kolena“.Parkury
zde byly srovnatelné se
zahraničními soutěžemi
a stopadesátka byla stopa-
desátka. I když v ní bylo
jenom osm skoků, byl zde
trojskok a tak bych kurs
hodnotil téměř jako plno-
hodnotný -T- parkur.“

Malá cena
Týden po VC Ostravy

proběhly na kolbišti Baníku
ve Staré Bělé další třídenní
závody, v rámci nichž pro-
běhly i soutěže KMK.

V hlavní soutěži -S- mezi
17 startujícími zvládly čtyři
dvojice základní kurs bez tr.

Pavel Humplík – MANDY OIL TEAM – vítěz soutěže -S- a post.
obt. 120–180 při VC Ostravy -jge-

bodů a potěšitelné je, že tři z nich byly junioři. Ti
se také nakonec ocitly na úplném čele, když
zvítězila B. Višinková na CHARLIE (JK Buka-
nýr) před L. Gladišovou (AMARCORD GLADIŠ)
z Bernartic a dalším juniorem domácím
M. Hentšelem s RAMON NICE HORSE. Se
čtvrtou příčkou se tak musel spokojit T. Novák
na PHILADELPHIA (Stáj Novák). -jge-

KRIS KENTAUR
do Cách

Senzační forma dvojice R. Tebbel a KRIS
KENTAUR stále drží a posunula možnosti koně
stáje BOST opět o pořádný krok výše.

Podle plánu přivezl R. Tebbel KRISE k sou-
těžím na CSI-A Hamburg (24.-27.5.), kde prošel
dvěma nejtěžšími kvalifikacemi na prestižní
Hamburské skokové Derby.

Již první start (Daimler Chrysler Championat
von Hamburg) znamenal doslova senzaci, pro-
tože KRIS KENTAUR prošel základním parku-
rem zcela suverénně bez chyb a v rozeskako-
vání šesti dvojic (49 startujících) jej od vítězství
dělilo jen 0,38 sekundy. I tak však, díky druhé-
mu místu za M. Beerbaumem na CHARLES-
TON a před Soren von Ronne na CHANDRA,
již nyní všichni ze světové extratřídy vědí, že
R. Tebbel má skutečně nové eso ve stáji.

Potvrzením této skutečnosti byla i druhá kva-
lifikace na Derby. Ani zde nechyběl KRIS KEN-
TAUR v rozeskakování a po chybě skončil na
sedmém místě (45 startujících). Zvítězil K. Huck
na MONTANUS FARO.

V samotném Derby pak nastoupil R. Tebbel
v sedle CHEYENNE a skončil s 16 body na 24.
místě. Vítězství v 72. ročníku této slavné soutě-
že získal poprvé ve své kariéře F. Sloothaak
na LANDDAME před Soren von Ronne
(CHARLOTTENHOFS IBER) a H. Wulschner
(CAPRIOL).

Výsledky KRIS KENTAURA potvrdily zatím
jen zamýšlený záměr. Dvojice R. Tebbel a KRIS
KENTAUR se zúčastní ve dnech 12.-17. června
po šampionátech největších a nejsledovaněj-
ších závodů světa CSIO**** Aachen a pokusí se
o kvalifikaci a start ve Velké ceně.

Podrobnosti naleznete na inernetové adrese:
www.engarde.de

Všemily a Litomyšl
Celkově 245 tisíc Kč bude rozděleno na

dotacích skokových soutěží ve Všemilech ve
dnech 15.-17. června. Vyvrcholením závodů
bude i soutěž stupně -T- o 60 000,- Kč. Dá

21. Ruda
Ve dnech 19.-20. května uspořádali pořada-

telé z JK Ruda a ŠPZ Lány již 21. ročník jez-
deckých závodů, jejichž těžištěm jsou tradičně
soutěže spřežení. Na start soutěže dvojspřeží
se postavilo 11 dvojek a v soutěži jednospřeží
soutěžilo 9 jezdců.

Ve dvojspřeží získal prvenství Jar. Kohout
z Denisa Bratronice před Z. Jiráskem (JK
Robousy) a J. Nesvačilem ml. (Mor. Krumlov).
Soutěž jednospřeží se nejlépe vydařila T. Bartá-
kovi z Favory Benice. Na druhém místě skončil
jeho stájový kolega L. Císařovský a třetí byla
P. Dušková (JK Robousy).

Marek Sloup na VIVIAN (TJ Lysá n.L.) se stal
vítězem prvých dvou soutěží (-ZM- a -Z-) pořá-
daných při závodech 19. května v Tlustici. Na
snímku ho dekoruje rozhodčí E. Špuláková

Hala v dohledu?
I když jsme zatím nic nezveřejňovali, v prů-

běhu jara jsme získávali důležité informace
o budoucnosti, ještě nedávno téměř nedotknu-
telného centrálního kolbiště českých jezdců
v Praze na Trojském ostrově, které stojí nyní
poněkud stranou veřejného zájmu.

Všechny ne zcela jasné informace však pře-
válcovala zpráva z první poloviny května. Roze-
stavěnou halu na Trojském ostrově a celé sta-
veniště zakoupila společnost IN EXPO Group,
která je pořadatelem výstavy Kůň v Lysé nad
Labem. Majitel společnosti pan J. Martinec nám
zatím odmítl sdělit podrobnosti o svých zámě-
rech, s tím, že se teprve seznamuje se všemi
souvislostmi, ale na naší neodbytnost přeci jen
vyzradil: „Společnost IN EXPO skutečně roze-
stavěný areál zakoupila a v rámci stavebního
povolení, které končí na konci letošního roku,
hodláme celý areál dostavět tak, aby zde mohly
být o Vánocích 2001 halové závody.“

Pohoda ve Staré
Boleslavi

Ve dnech 19.-20. května se na kolbišti ve
Staré Boleslavi konaly další letošní skokové
závody. I když tomu sobotní průběh soutěží
nenasvědčoval a rozsáhlá startovní pole způ-
sobila, že se program uzavíral až ve 20.00
hodin, neděle měla vysloveně pohodový prů-
běh. Přispělo k tomu i krásné počasí, které
vystřídalo sobotní nevlídno a pak i vyvrchole-
ní soutěže premiované -ST-. O ně se posta-
rala v prvé řadě trojice rozeskakujících, ale
v druhé řadě i skutečnost, že se konalo již
v 15.00 hodin a tak po skončení soutěží nikdo
nespěchal domů a na kolbišti ve Staré Bole-
slavi se mohlo i v klidu pohovořit.

K závěrečné soutěži nastoupilo 19 dvojic.
Po základním kole se oddělila trojice bez-
chybných. Ta potvrdila své kvality prokázané
v předchozí soutěži (stupň. obt. do 130cm),
kde na prvých místech skončili P. Doležal
(ROMINA), R. Drahota (JAZA) a Z. Žíla
(LOGIKA). Stejní jezdci R. Doležal (ROMI-
NA), Z. Žíla (ROSEMARY) a R. Drahota
(ARAGON A) bojovali o přední pozice i v
-ST- a v uvedeném pořadí se seřadili na
výsledkové listině.

se předpokládat, že závody, v rámci kterých
se uskuteční i oblastní přebor mužů i žen,
budou lákadlem pro nejlepší jezdce z celé
ČR. Bohužel se dostali pořadatelé ve Všemi-
lech do termínové kolize s Velkou cenou
Litomyšle. Ve spolupráci s J. Skřivanem se
pořadatelé ze Všemil snažili najít i náhradní
termín, ale nakonec se nepodařilo v přeplně-
ném kalendáři nic vhodného vymyslet. Čeští
špičkoví jezdci tak budou mít v termínu 15.-
17. června na výběr mezi dvěma těžkými
závody se shodnými dotacemi a stejně tak
diváci se budou muset bohužel rozhodnout,
které z těžkých skákání neděle 17. června
navštíví.
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CCI* Kolesa
Domácí mezinárodní měření sil pro jezdce

všestrannosti je vyhrazeno již několik let závo-
dišti v Kolesách a i letos zde byla uspořádána
ve dnech 18.-20. května mezinárodní soutěž
všestrannosti CCI*. Z celkově 24 účastníků při-

cestovala největší zahraniční ekipa z Maďarska
(5 dvojic), dvě dvojice startovaly za Rakousko.
Po jednom jezdci měli zástupce Slovensko
a Německo. Za Maďarsko nastoupil i T. Herceg-
falvi (GRIZZLY ST. JOHN) bývalý olympionik,
který se seznámil s prostředím Koles při loň-
ském mezinárodním mistrovství policejních
sborů, kde působil jako trenér maďarských poli-
cistů.

V nevlídném pátečním počasí naznačila svoji
převahu R. Marková na TARAS, který zraje ve
skutečně špičkového koně. Naše dvojice z Poří-
čí n.S. zvítězila před rakouským R. Freundem
(FITZCARALDO) a další velmi dobrou českou
dvojicí L. Vrtek - DOMINANT. L. Vrtek prokázal
své kvality i se svým druhým koněm ATOM, se
kterým skončil čtvrtý. Program závodů doplňo-
vala i národní soutěž -L-,(17 startujících), ve
které se vedení ujala I. Konečná - SYMPATIKA
z Pegas Loučany.

Sobota již nabídla malinko lepší počasí
a i když bylo zima, pršelo již jen sporadicky.
I díky tomu téměř neutrpěla divácká podpora
a do Koles se již lidé naučili chodit.

Terénní zkoušku Z. Ságla nedokončilo pět
dvojic (tři zahraniční, včetně R. Freuda na FITZ-
CARALDO) a nechyběly ani dramatické situace.
Naštěstí vše skončilo dobře a ošetřovali se jen
odřeniny.

Více jak polovina startujících však absolvova-
la kurs bez chyb a k naší radosti a očekávání
i naši nejlepší.

K parkuru tak nastupovala R. Marková na
vedoucí pozici s malým náskokem na oba koně
L. Vrtka. Ze zahraničních jezdců skončil v boji
o nejvyšší místa již jen Rakušan M. Stroblmair
na LAURIN 13.

R. Marková startující na závěr skokové
zkoušky napnula nervy svých příznivců a dovoli-
la si v té chvíli dvě možné chyby a tak se jí přeci
jen podařilo zvítězit před, pro ni naštěstí, také
chybujícími pronásledovateli L. Vrtkem (ATOM),
P. Verešem (PAMELA) a M. Stroblmairem
(LAURIN 13).

I v národní soutěži se již pořadí nezměnilo
a z vítězství se radovala, zcela v celosvětovém

militaristickém trendu také žena, I. Konečná
(SYMPATIKA). Ta ovšem s výraznějším násko-
kem před domácí P. Sůrovou na TEDDY a
R. Šídlem na MELAFÝR (Tachlovice).

Závěrečné dekorování již probíhalo v letní
atmosféře, která jen umocnila další příjemný
zážitek, který jezdcům i divákům koleští pořada-
telé připravili.

I. Konečná - SYMPATIKA foto -běl-

R. Marková - TARAS foto -běl-

Drezurní přebor
Prahy

O víkendu 19.-20. května se v Praze na Troj-
ském ostrově konalo v rámci drezurních závodů
i Mistrovství Prahy v juniorské i seniorské dre-
zuře. K juniorské soutěži (JÚ 97) nastoupilo pět
startujících a zvítězila M. Wallinger na PICAS-
SO z Turska a soutěže dospělých (IM I) se
zúčastnily tři dvojice a vítězství si odnesla
domácí K. Chelbergová na POZOR. Tato jezd-
kyně si odnesla také vavříny ze všech dalších
vyšších soutěží nemistrovské IM I a SG, kde ji
největšími soupeři byli R. Seidlová na LAMBA-
DERO (Pecháček), I. Ronisová - TIFFANY a
F. Sigismondi na EXCALIBUR (Žabčice).

Cena Rotundy
Za účasti polských jezdců z Varšavy a Lubla-

ně se ve dnech 26.-27. května uskutečnil
v Praze Přední Kopanině 18. ročník drezúrních
závodů Ceny Rotundy. Z Polska dorazila na
Kopaninu i rozhodčí W. Wasovska, bývalá pol-
ská reprezentantka a účastnice OH v Moskvě.

Na programu bylo celkem 15 soutěží jejichž
vyvrcholením byly dvě volné jízdy Kür IM I a Kür
GP. K volné jízdě IM I se odhodlalo pět dvojic,
ale domáci V. Kadlecová nastoupila se třemi
koňmi. Vítězství získala Š. Koblížková na RAS-
PUTIN (JK Hlinovská) před domácí trojicí
V. Kadlecové KANT, SIMON, HOROSKOP. V GP
však V. Kadlecová na VERONA zvítězila před
polskou dvojicí J. Wierzchowski na ORDER.

Dvoreček pro
Jarolíma

Necelý týden po CCI* v Kolesách se jezdci
všestrannosti sešli k dalšímu kvalifikačnímu kolu
soutěží Zlaté podkovy, které ve dnech 25.-27.
května uspořádali pořadatelé v Jižních Čechách
na závodišti Dvoreček. Nejvyšší soutěž kvalifi-
kace do Zlaté podkovy byla pochopitelně ovliv-
něna již absolvovanými soutěžemi v Polsku

a Kolesách a tak se ve Dvorečku sešla jen pěti-
ce startujících. V konečném pořadí byly hodno-
ceny pouze tři dvojice a zvítězil T. Jarolím
v sedle BEST PLAN ze Staré Boleslavi před R.
Markovou na CLEMENTAIN (Remark Poříčí)
a opět T. Jarolímem na JULIE 1, která startuje
za JO Trnová.

Rozsáhlejší startovní pole měly nižší soutěže
a v kvalifikaci na Stříbrnou podkovu startovalo
22 dvojic, Bronzovou 21 a do soutěže Nadějí 20
dvojic. (viz výsledky).

K. Chelbergová – POZOR foto -čiš-
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Blahopřejeme...

Sportovní 
kalendáfi

8.-10.6. Šumperk CN/Z,ZL
9.6. Praha drez. Z-L
9.6. Kladno ZL- PREM.ST
9.6. Hlučín V
9.6. Hrubý Jeseník ZM-L
9.6. Benešov - Černý les ZM-L
9.6. Březnice - Xaverov ZM-ZL
9.6. Jindřichův Hradec ZM-L
9.6. Třebívlice ZM-L
9.6. Hradec Králové drez. L-ST
9.6. Hustířany ZM-L
9.6. Brno-Soběšice Z-ST
9.6. Nový Dvůr u Brna zrušeno
9.6. Brno-Líšeň ZM-L
9.6. Havlíčkův Brod drez.Z-ST
9.-10.6. Hořátev Z-S
9.-10.6. Plzeň - Bory Z- PREM.ST
9.-10.6. Hradec nad Moravicí ZM-S
10.6. Teplice ZM-L
10.6. Hustířany KMK Z-S
10.6. Chlum drez. Z-L
10.6. Brno-Soběšice

drez. Z-PREM.ST
10.6. Třebenice ZM-ZL
10.6. Brno-Líšeň KMK ZM-L
10.6. Šumperk ZM-ZL
15.-17.6. Všemily ZL-T
15.-17.6. Litomyšl L- PREM.ST,T
15.-17.6. Brno-Soběšice CDI** PREM.
16.6. Kluky zrušeno
16.6. Hostomice Z-L
16.6. Úněšov ZM-S
16.6. Kroměříž Z-S
16.6. Horní Město ZM-L
16.6. Hrabová ZM-L
16.6. Telč ZM-L
16.-17.6. Mělník ZM-L
16.-17.6. Hořice ZL-S, drez.L-S
17.6. Slavkov u Brna zrušeno
17.6. Boskovice ZM-L
17.6. Klokočov KMK ZM-L
22.6. Mělník KMK ZM-L
22.-24.6. Loštice CAN-B/1,2
23.-24.6. Praha ZL- PREM.S,ST
23.-24.6. Mělník ZM-S
23.-24.6. Písek KMK ZM-L
23.-24.6. Klatovy ZL- PREM.ST
23.-24.6. Louny Z- PREM.S, drez. Z-L
23.-24.6. Hradec Králové

ZL- PREM.ST, drez. L-S
23.-24.6. Brno - Žebětín Z- PREM.S
23.-24.6. Třebíč - Bažantnice

Z,drez. Z-L + paradrez.
23.-24.6. Ostrava - Stará Bělá Z-S
23.-24.6. Pardubice KMK Z-S
23.6. MoravanyV
23.6. Rakovník ZM-L
23.6. Přeštěnice Z-L
23.6. Žďár n.S. - Grunt Z-L
24.6. Loštice Z-ZL

V Herouticích
v srpnu

Přeborem východní části So dětí, juniorů
a mladých jezdců zakončili 19.-20. května
v Herouticích u Neveklova měsíc závodů. I ten-
tokrát, letos již po páté, čekal jezdce a návštěv-
níky víkend nabitý soutěžemi, které byly věno-
vány především mladším jezdcům a nechyběly
ani soutěže pony. Přeborníky části oblasti se
stali J. Novotný - LOVEN (děti), K. Fulínová -
JARIN (junioři) a Z. Pospíšilová - UNION
MÁTRA (ml.jezdci). Hlavní soutěž -L- získal
R. Šafrata na CORADO z JK Louňovice.

Protože nedělní program závodů z 5.-6. květ-
na musel být pro nepřízeň počasí zrušen, ozna-
mují heroutičtí pořadatelé, že soutěže -S-
(Prem.) a -ST- budou uspořádány v náhradním
termínu ve středu 1. srpna.

Definitivní tečku za jarním soutěžním obdobím
v Herouticích udělal v neděli 27. května chova-
telský den a Den koní, v rámci kterého se před-
stavila i domácí A. Draxlerová s FAUNOU

Opět Pecháček
Vyvrcholením dvoudenních Jarních jezdec-

kých závodů v Kolíně byla v neděli 27. května
soutěž stupně -S-. Se základním kurzem se
dokázalo bez potíží vyrovnat sedm dvojic a po
rozeskakování zvítězil J. Pecháček na VENEUR
před T. Libichem (DIXON) z Lysé n.L. a L. Jan-
dourkem na OLORA (St. Boleslav).

Aleš v příkopu
Za tradičně slunečného počasí se ve dnech

26.-27. května uskutečnil již 38. ročník Ceny
Chodska. Do Domažlic se sjelo přes sto koní,
a tak pořadatelé byli nuceni soutěže dělit. Cena
Chodska byla vypsána jako dvoukolová soutěž
parkurů stupně -L- a -S-, které však byly záro-
veň samostatnými soutěžemi. Na startovní listi-
nách se objevila dobrá konkurence, včetně
jmen i již předchozích držitelů Chodského čaka-
nu - Z. Krpela, S. Daněk, M. Pěchouček a
A. Opatrný.

Posledně jmenovaný nenechal nikoho na
pochybách o svých současných kvalitách. Obě
kola bez trestných bodů absolvovalo sice šest
dvojic bez chyb, ale v napínavém rozeskaková-
ní Aleš Opatrný (COVER GIRL WEPOL) nena-
šel přemožitele a zvítězil již podruhé v řadě za
sebou. Vítěz Ceny Chodska pak po dekorování
skončil opět ve vodním příkopu. Pokusil se sice
utéct, ale Chodové byli připraveni, a tak diváci
nebyli o tuto tradici ochuzeni. Druhá v samo-
statném -S- sice skončila M. Roubalová na
CAPTAIN, ale druhé místo v Ceně Chodska zís-
kal také A. Opatrný na CARLSON před P. Kad-
lecem na SAMURAJ (Kaničky), L. Chudáčko-
vou - TOP GUN (Equus Hořovice) a
M. Pěchoučkem - KEVIN L (Tachov). -jach-

V hřebčíně Favory v Benicích se 27. května konal chovatelský den s ukázkami zápřeží, výcviku koní
a plemennými koňmi hřebčína a ústředními postavami byli pochopitelně manželé Bartákovi

Hattrick pro Chýleho
Romantické prostředí pod zříceninou středo-

věkého hradu Starý Perštejn tvořilo rámec jez-
deckým závodům ve Vrchovanech, které 19.
května pořádala Jezdecká společnost Vrchova-
ny - Obrok na Českolipsku. Na nově upraveném
jezdeckém kolbišti s pískovým povrchem se
představili ve výborné formě mladí koně v sedle
s J. Chýlem, který nejen že zvítězil v hlavní sou-
těži dne, stupni -L-, ale současně skončil i na
druhém a a třetím místě.

Překrásné letní počasí přilákalo na naše
poměry velký počet diváků, kteří se zájmem sle-
dovali i další části programu vystoupení dětí na
ponících, jízdu formanského vozu a nebo před-
vedení hřebce 2455 Mykonos-22, který působí
v hřebčíně Sportovní stáj Chýle v Zákupech.

... rozhodčí Svatavě Součkové z Lysé nad
Labem, která 20. června oslaví své 80. naroze-
niny

... bývalé jezdkyni JK Poděbrady Blance
Prokešové k životnímu jubileu, které oslaví 21.
června

V neděli 20. května zemřel po krátké těžké
nemoci jeden z nejvýznamějších hipologů
současnosti Doc. Ing. Jaromír Dušek,
DrSc. Tento neúnavný publicista stál u zrodu
Výzkumného ústavu pro chov koní ve Slati-
ňanech a jeho rozsáhlá práce na poli hipolo-
gie mu jistě zajistí přítomnost v našich řadách
ještě na dlouhou dobu.

Zrušeno
Z technických důvodů se nebudou konat sko-

kové závody v JmO 9.6. Nový Dvůr u Brna
-Z-S- a 17.6. Slavkov u Brna -Z-L-.
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Prověrka na
přebor

O víkendu 19.-20. května pro-
dělali pořadatelé ve Staré Roli
u Karlových Varů skokovou pro-
věrku na připravované Mistrovství
plzeňského a karlovarského kraje
juniorů a ml. jezdců ve skocích
a drezúře, které zde proběhlo 2.-3.
června.

V hlavní soutěži -L- byl nejlepší
Z. Žíla na SHARON z ČJK Karlovy
Vary.

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

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

- 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

Sportovní stáj
v Tuchoměřicích

a hřebčín Albertovec
● nabízí ustájení koní ve

střediscích v Praze-
Tuchoměřicích i Albertovci

● prodá koně všech kate-
gorií v ceně od 50 000 Kč

● přijme ošetřovatele koní
pro středisko v Tuchomě-
řicích a jezdce pro hřeb-
čín v Albertovci

Tel.: 0602 628788

Inzerce
●● Prodám starší přívěsy na koně se SPZ. Tel.: 0603 879 980.
●● Prodám KAROSA na 6 koní, zvýšená, nový motor, dobrý stav. Tel.:

0602 329 439, 0608 962 438.
●● Prodám celolaminátový přívěs na dva koně TRANEslapet De Luxe,

s předním východem, rok výroby 1996, cena 100 000,- Kč. Tel.:
0602 268 038.

●● Přijmeme ošetřovatele koní do Jezdeckého střediska Sulice, Pha -
Východ. Ubytování zajištěno. Tel.: 0602 268 038.

●● Prodám přepravník pro dva koně za osob. automobil, výroba SRN,
pozink kostra, dřevo, plachta, nové pneu, cena 70 000,- Kč. Tel.:
02/57 21 36 89, 0602 308 645.

●● Stáj v SRN hledá zkušeného ošetřovatele/ku, inf. v češtině na tel.:
+49/160/232 42 17.

●● Prodám klisny a valachy s výkonností od -ZL- do -S-. Informace na
tel.: 0603 255 775.

●● Prodám přepravník pro 6 koní s nástavbou, zn. Karosa C 734.00.
Po technické kontrole a emisích. Cena po osobním jednání. Tel.:
0603 255 775.

Pronájem přívěsu - 2 koně 

1/den - 600,- Kč, v. 750,- Kč

Tel.: 0602/386 905
Praha - Úvaly

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

JezdecJezdecké ké 
centrum centrum 
ZájezdZájezd
n a b í z í  

boxy k ustájení, 
osvětlená jízdárna
a hala 63 x 20m

k dispozici. 

Tel.: 0602 314 462

Francie 
dvakrát první

Pohárový kolotoč je již opět
v plném proudu. Jako první zaháji-
lo v sezóně 2001 tradičně fran-
couzské La Baule (5.-8. května)
a Francie využila domácí prostředí
beze zbytku.

O tři týdny později bylo na pro-
gramu CSIO v Římě (24.-27. květ-
na). V konkurenci devíti celků se
do druhého kola nedostaly týmy
SRN, Británie a Španělska.

Francie dokázala výborným
výkonem ve druhém kole získat
i druhé pohárové prvenství roku
2001 s celkovým součtem 12
bodů. K němu pomohl i ve druhém
kole bezchybný T. Pomel - THOR
DES CHAINES, který na kolbišti
v Římě získal v roce 1998 při Svě-
tových hrách stříbrnou medaili ve
světovém šampionátu.

Na druhém místě skončilo druž-
stvo Švýcarska, kterému výrazně
pomohl úřadující vítěz Světového
poháru M. Fuchs (COSIMA) dvoj-
násobnou nulou. Třetí byla domácí
Itálie před Belgií, Holandskem
a Rakouskem.

Pořadí Samsung Nations Cup
Series 2000/2001 po dvou letoš-
ních kolech je Itálie (24), Belgie
(21), Francie (20), Švýcarsko (16),
Německo (11) a USA (8).

Výsledky
Heroutice 12.-13.5. pony 1. Pasev -

BELINDA (Líšnice), pony mini-maxi 1.
Líkařová - MAX (Heroutice), -ZM- styl
jezdce 1. Perníčková - HABRA (Herouti-
ce), -Z- styl dvojice 1. Líkařová - ROXA-
NA (JK Heroutice), drezura děti 1. Křížo-
vá - LEON (JK Zmrzlík), -Z 1- 1. Maňha-
lová - DOMINO (Zmrzlík), drez. pony 1.
Draxlerová - FAUNA (JK Heroutice), -
Z 2- 1. Maňhalová - DOMINO (Zmrzlík),
přebor okr. Benešov v drezuře junioři 1.
Součková - TRACY, sen. 1. Kavan -
DIANA (oba Agro Jesenice).

Ostrava 18.-20.5. stupň. obt. do 120
(26) 1. Humplík - MANDY OIL TEAM
(Op.Kat.), stupň. obt. do 130 (13) 1.
Novák - GOMERA (Mustang Havířov), -
S- (22) 1. Skřivan - LABE JAMES CAC
LEASING (Manon Orling), 2. Masár -
NEWPORT (Newport University), 3. Fial-
ka - ADRIAN A (Klokočov), dvouf. sk.
120/130 (40) 1. Šoupal - QUELA-
K (1.ŠPZ Pardubice), 2. Skřivan - TAKO-
BERY CAC (Manon Orling), 3. Hrušková
- SCARLETT (Op.Kat.), -S- (55) 1. Hum-
plík - MANDY OIL TEAM (Op.Kat.), 2.
Opatrný - ČOKOLÁDA (Hořovice), 3.
Šoupal - ČARAS (1.ŠPZ Pardubice), -
ST- Mem. J. Havla (26) 1. Opatrný - SIL-
VIO (Hořovice), 2. Hatla - SAHIB KUBI-
ŠTA (Kubišta), 3. Hošák - RADEGAST
BIOFAKTORY (ŠZP Nový Jičín), -S- (34)
1. Hruška - LERY (Op.Kat.), 2. Bajnar -
MGT DIAS (Baník), 3. Skřivan - TAKO-
BERY CAC (Manon Orling), -ST- (21) 1.
Hošák - RADEGAST BIOFAKTORY
(ŠZP Nový Jičín), 2. Zelinková - NASSIR
(Tarpan Odolena Voda), 3. Skřivan -
LABE JAMES CAC (Manon Orling), -
ST+T- VC Ostravy (21) 1. Skřivan -
LABE JAMES CAC (Manon Orling), 2.
Opatrný - ČOKOLÁDA (Hořovice), 3.

Hošák - GRANDINA C (Mustang Haví-
řov)m, 4. Hatla - LATINUS (Kubišta), 5.
Hošák - RADEGAST BIOFAKTORY
(ŠZP Nový Jičín).

Kolesa 18.-20.5. CCI* (24) 1. Marko-
vá - TARAS (Remark), 2. Vrtek - ATOM,
3. Vereš - PAMELA (oba H. Heřmanice),
4. Stroblmair - LAURIN 13 (RAK), 5.
Vrtek - DOMINANT (H. Heřmanice), 6.
Dvořáková - VADAMA (Rynárec), -L-
(17) 1. Konečná - SYMPATIKA (Louča-
ny), 2. Sůrová - TEDDY (Kolesa), 3.
Šídlo - MELAFÝR (Tachlovice).

Stará Boleslav 19.-20. 5. dvouf. sk.
100/110 1. odd. (33) 1. Kunstová -
BÁSEŇ (PJK Gabrielka), 2. odd. (40) 1.
Ledecká - FERON (St.Boleslav), dvouf.
sk. 110/120 1. odd. (30) 1. Antonová -
BENNY EX II (Antonová), 2. odd. (35) 1.
Jarolím - INTRA (Taxis Záryby), stupň.
obt. do 120 (40) 1. Pospíšilová - GRA-
NADA (Dražice), -S- (24) 1. Poláková -
ANGE (Líšnice), dvouf. sk. 120/130 (13)
1. Jandourek - OTEY, 2. Jandourek -
OLORA, 3. Jandourek - OLZA (St.Bole-
slav), stupň.obt. do 130 (24) 1. Doležal -
ROMINA (Doležal) 2. Drahota - JAZA
(Hořovice), 3. Žíla - LOGIKA (ČJK KV), -
ST- (19) 1. Doležal - ROMINA (Doležal),
2. Žíla - ROSEMARY (ČJK KV), 3. Dra-
hota - ARAGON A (Hořovice).

Praha Trojský ostrov 19.-20. 5. Mist-
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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

rovství Prahy v drezúře -Z 1- (6) 1. Chel-
bergová - DANTON (Žižka Praha), -L 5-
(15) 1. Buben - BODO (Buben), 2. Jeřáb-
ková - ARIADNA (Havl.Brod), 3. Walin-
ger - PICASSO (Tursko), -S- (20) 1.
Jeřábková - ARIADNA (Havl.Brod), 2.
Buben - BODO (Buben), 3. Sigismondi -
EXCALIBUR (Žabčice), -SG- (7) 1. Chel-
bergová - POZOR (Žižka Praha), 2. Seid-
lová - LAMBADERO (Pecháček), 3.
Sigismondi - EXCALIBUR (Žabčice), -JÚ
93- (8) 1. Kološ - VANITAS (Pardubický
JK), -JÚ 93- (9) 1. Hrdličková - LALIQUE
(Hlinovská), -JJ 97- (8) 1. Beneš - AVA-
LON (Troja), -IM I- (4) 1. Chelbergová -
POZOR (Žižka Praha), 2. Seidlov - LAM-
BADERO (Pecháček), 3. Ronisová - TIF-
FANY (JK Troja).

Polička 19.5. -ZM- (15) 1. Starovojtan
- REJČKA (Hřebčín Suchá), -Z- (37) 1.
Dvořák - EN (Dvořák), -ZL- (33) 1. Sed-
lický - LUKAS (Hosyko Sedlický), -L- (14)
1. Vincenz - MENCY, 2. Vincenz -
HAPPY MAN (Libchavy), 3. Sedlický -
LUKAS (Sedlický).

Tlustice 19. 5. -ZM- (40) 1. Sloup -
VIVIAN, -Z- (48) 1. odd. (48) 1. Sloup -
VIVIAN (TJJ Lysá nad Labem), 2. odd.
(50) 1. Daněk - KENDY (Stáj Schneider),
dvouf. sk. 110/120 1. Fiala - BLACK
(Stáj Leon Blatná), -L- (26) 1. Daněk -
FERISON (Stáj Schneider), 2. Krpela -
REBELANT II (JK Slavia VŠ Plzeň), 3.
Pekárková - PARÁDA (TJJ Lysá nad
Labem).

Heroutice 19.-20. 5. -ZM- děti 1. I.
Holíková - ÚLEVA (Žabovřesky), -Z- 1. D.
Holíková - RITA (Žabovřesky), pony 1.
Štecher - SAUD (JK Ostrov), -ZL- 1.
Šimoník - BETY (Žabovřesky), -ZM- děti
1. Novotný - LÉKOŘICE (Řitka), -Z- 1.
Lipský - BALETKA (Bardonová - Hauzr),
-ZL- 1. Pospíšilová - UNION MÁTRA
(Ferdinand Benešov), pony 1. Perníčko-
vá - LADY (Heroutice), -L- 1. Šafrata -
CORADO (Louňovice), 2. Březina -
DONÁTA (Emilio Benešov), 3. Pospíšilo-

vá - UNION MÁTRA (Ferdinand Bene-
šov).

Brno-Žebětín 19.-20.5. -ZM-děti-(7)
1.Skripová -ČEDRIK (JK Skrip), ml. koně
(27) 1.Vokálová - Jasmin-5 (JK Eliot
Brno), -Z- (40) 1. Straka V. - LIVIE (JK
Alka Albrechtov), -Z- (29) 1.Straka S.-
TROPHY (Pálava Popice), -ZL- (40)
1.Straka V. - Livie (JK Alka Albrechtov), -
Z- (34) 1.Kuřítková - MAJOR (JK SKP
Kometa Brno), -Z- (33) 1. Pavlica - FELI-
CIA (Moravia Dubňany), -ZL- (37) 1.Tuš-
lová - ROŠÁDA (Real Tetčice), -ZL- (32)
1.Veselá - FERNANDO (JK Eclipse
Brno), -L- (25) 1. Dvořáková - DIANA (JK
Nesyt).

Stará Role 19.-20.5. -ZM- děti (11) 1.
Velichová - SYLVA (Kavka Fojtov), 4l. (8)
1. Sejáková - REBEL (Nebanice), volba
př. do 110 (60) 1. Cucová - BEDOKUR
(Olšová Vrata), -ZL- (36) 1. Smíšek -
ELASTIC (ČJK KV), -L- (19) 1. Žíla -
SHARON (ČJK KV), 2. Luža - ELEN (JK
Plzeň), 3. Balcarová - PRADAR (ČJK
KV), -Z- (46) 1. Kratinová - SANDY
(Donthová), -ZL- (34) 1. Luža - LADY
(Děpoltovice), dvouf. sk. 110/120 (25) 1.
Smíšek - ELASTIC (ČJK KV).

Ostrava 25.-27.5. KMK -Z- (25) 1.
DASTELA - Hruška (Op.Kat.), -ZL- (27)
1. DEVERON - Šopíková (Horymas Hor.
Město), -L- (9) 1. FARADAY ALCATRAZ
- Hošák (Mustang Havířov), Malá cena
Ostravy -ZM- děti (14) 1. Látalová -
DELLI (Pegas Loučany), koně 1. rokem
(20) 1. Mikytová - ANTONIETTE (Baník),
-Z- děti (10) 1. Šedovičová - VESNA
(RIAS F-M), jun. (29) 1. Minxová -
CHARTA (Dubicko), koně 1. rokem (24)
1. Majetný - ZION 1 (Klokočov), ost. (52)
1. Vala - FINN KLEOPATRA (Bruntál), -
ZL- jun. (37) 1. Kincl - FOREST (Hory-
mas Hor. Město), ost. 1. odd. (30) 1.
Vachutka - VIOLA 6 (Dubicko), 2.odd.
(31) 1. Ludvík - KAMPA (Velká Polom), -
L- jun. (13) 1. Henštel - REZNAK (Baník),
sen. (15) 1. Dvořáčková - LOGAR

(VORS Ostrava), -ZL- děti + jun. (25) 1.
Kysučanová - GLORIA (JK Amigo), ost.
(19) 1. Kubrický - JESSIE (JK Amigo), -
L- jun. (16) 1. Gladišová - PAVIÁN (Gla-
diš Bernartice), sen. (23) 1. Bajnar -
LADA (Baník), -S- (17) 1. Višinková -
CHARLIE (Bukanýr), 2. Gladišová -
AMARCORD GLADIŠ (Bernartice), 3.
Hentšel - RAMON NICE HORSE (Baník).

Dvoreček 25.-27.5. všestrannost -
kvalifikace ZP -Z- (12) 1. Krobotová -
TINGAR (Šumperk), Soutěž nadějí (20)
1. Knopová - KLIP (Amír Rudná), BP (21)
1. Ježková - DIEGO (Jindř. Hradec), SP
(22) 1. Fiala - IDOOL (Leon Blatná), ZP
(5) 1. Jarolím - BEST PLAN (St. Bole-
slav), 2. Marková - CLEMENTAIN
(Remark), 3. Jarolím - JULIE (Trnová).

Kolín 26. - 27. 5. -Z- jun. 1. Šmejkalo-
vá - VENETO, koně 1. rokem 1. Sloupo-
vá- BEATRICE 4 (obě Lysá n. Lab.),
dvouf sk. 100/110 1. odd. 1. Abík-
ASTER (Václav Kolín), -ZL- 1. Šoupal-
LOPA (Lázně Bohdaneč), -L- 1. Pejoso-
vá- SITA (TJ Krakonoš Trutnov), 2. Žák-
JURÁŠEK (JK T.G.M. Hektor), 3. Ledec-
ký- SAFÍR (JK Stará Boleslav), dvouf.
sk. 100/110 1. Doležal R. - ARCADIUS
(JS Equita), -L-1. Doležal R. - ARCADIUS
(JS Equita), 2. Jandourek- OLZA (JK
Stará Boleslav), 3. Melounová - HARD
GUN (Statek Udržal), stupň. obt. do 120
cm 1. okůpková- VINAJ (Václav Kolín), -
S- 1. Pecháček- VENEUR (Stáj Pechá-
ček), 2. Libich- DIXON (TJJ Lysá n. Lab.),
3. Jandourek- OLZA (JK Stará Boleslav).

Domažlice 26.-27. 5. -ZL- 1. odd.
(31) 1. Kozová - ALIGÁTOR, (Svržno), 2.
odd. (31) 1. J. Papoušek - SECALA
(Srnín), -L- (50) 1. J. Papoušek - DILLY

(Srnín), 2. Navrátil - LIBYE KENTAUR
(Bost), 3. Štochlová - TUNIKA (Hořovi-
ce), -ZL- (35) 1. Čermák - BATIKA
(Novosedly), -L- 1.odd. 1. Štochlová -
JIM BEAM (Hořovice), 2. Čermák - BATI-
KA (Novosedly), 3. Veselovská - CASSI-
DY (Veselovský), 2. odd. 1. Daněk -
FERISON (Schneider), 2. Pěchouček -
KEVIN L (Tachov), 3. Kozová - ALI-
GÁTOR (Svržno), -S- (44) 1. Opatrný -
COVER GIRL WEOPOL (Opatrný), 2.
Roubalová - CAPTAIN (Roubal), 3. J.
Papoušek - GOLD (Srnín).

Moravany u Brna 26.5. drezurní
závody -L1- (9) 1.Diringerová - DANTES
(JK MZLU Žabčice), -L4- (11) 1.Bojadzi-
sová -JASMÍNA (Pegas Brno), -JU-97-
(11) 1.Sísová - CENTRBILL (TJ Městská
policie Brno), -YU-98- (6) 1.Charvátová -
SAM (JK Panská lícha), 2. Sigismondi -
EXCALIBURr (JK MZLU Žabčice), 3.
Jeřábková - KAMILA (Jezdec Havl.Brod),
-SG- (7) 1.Charvátová - DREAM DAN-
CER, 2.Charvátová - SAM (JK Panská
lícha), 3. Sigismondi - EXCALIBUR (JK
MZLU Žabčice).

Pravčice 26.5. -ZM- ml. koně (18)
1.Haluzová - VANILKA (Equichanell),
dvoufáz sk.100/110 -(45) 1.Nytrová -
ERA (Beskyd Dobrá), post.obt.do 120 +
žol. (23) 1.Složil st. - VEGET OLD (Jaso
Oldřichov), -L- (14) 1.Daněk - KLENOT
(Morava Pravčice).

Brno.Žebětín 27.5. -ZM- ml. koně
(31) 1 Rydval - ERNIKA (JK Němčičky), -
ZM- děti 1.Skripová - ČEDRIK (JK Skrip),
-Z- limit.čas 1. odd. (40) 1.Kupsa - VITA
(ZD Bořitov), 2. odd. (37) 1.Kociánová -
WOLF (JK Němčičky), -ZL- (54) 1. Stra-
ka - LIVIE (JK Alka Albrechtov), -L- (23)
1. Diringer - AMICUS-K (JK MZLU Žabči-
ce).

Praha Přední Kopanina 26.-27.5. -
L FEI- 5l + děti (18) 1. Koblížková - BLA-
CORO (JK Hlinovská), -SG 2000- (4) 1.
Drbohlavová - KAZYM (JK Poděbrady), -
IM I- (7) 1. Koblížková - RASPUTIN (JK
Hlinovská), 2. Kadlecová - HOROSKOP,
3. Kadlecová - SIMON (Př. Kop.), -JU
97- (4) 1. Horoszko - THOMSON (Pol-
sko), 2. Beneš - AVALON (JK Troja), -JU
97- jun. (10) 1. Havelková - HORALKA
(Př. Kop.), -GP- (2) 1. Kadlecová -
VERONA (Př. Kop.), -JD 97- (12) 1.
Horoszko - THOMSON (Polsko), 2.
Walinger - PICASSO (Tursko), -IM I- (5)
1. Koblížková - RASPUTIN (JK Hlinov-
ská), -L 4- (10) 1. Marešová - BILLY
(Makotřasy), -FEI děti- (11) 1. Zajičková
- ZAIRA (JK Troja), -Kür S- (6) 1.
Horoszko - THOMSON, 2. Wierzchowski
- FARENHEIT (oba Polsko), 3. Havelko-
vá - HORALKA (Př. Kop.), -L 5- (10) 1.
Koblížková - BLACORO (JK Hlinovská),
Kür SG (3) 1. Wierzchowski - FAREN-
HEIT (Polsko), 2. Kadlecová - SIMON
(Př.Kop.), -IM I- (5) 1. Koblížková - RAS-
PUTIN (JK Hlinovská), Kür GP (2) 1.
Kadlecová - VERONA (Př. Kop.).

NOVÉ TELEFONNÍ 
ČÍSLO:

02/57 32 94 38

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, 02/57 32 94 38

●● 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

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

http//konmo.webjump.com

JEZDECKÉ
A CHOVATELSKÉ

POT¤EBY

V‰e pro jezdeck˘ sport
Tyr‰ova 2071, Obchodní pasáÏ, 1. patro, 256 01 Bene‰ov
Tel/fax: 0301 / 729 079 Po - Pá 9 - 12  13 - 17 h So 8 - 11 h

Výsledky


