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Hobby víkend a Astrofin Cup
JK Mělník je ve sportovních aktivitách středočeského kraje již řadu let na prvních pozicích a většinou se zdejší pořadatelé snaží
obohacovat naší sportovní scénu novými
nápady. Stejně tak tomu je i letos, kdy zde
světlo světa spatřil nový termín hobby sport.
Ve dnech 6.-7. dubna se zde konal dokonce dvoudenní Hobby víkend, jehož rozpis
v rozmezí veřejného treninku nabídl všem
zájemcům možnost startu v parkurech do 70,
80 a 90 cm, bez potřeby vlastnit jezdeckou
licenci ani licenci koně. I když většina zúčastněných licence měla, je bezesporu tato benevolence příjemným rozevřením náruče pro
další zájemce o jezdecký sport a stejně tak
další příležitostí k nenásilnému sbírání zkušeností pro řadu koní, kteří tak v další sezóně
nepřijdou o statut koně startujícího prvním
rokem. V Mělníku využilo tuto šanci téměř 90
dvojic v sobotu a dalších 50 pak i v neděli.
Doufejme, že podobné veřejné tréninky
najdou své pořadatele a stanou se další součástí našeho sportovního života.
Jinak bylo na programu dvou dní také dal-

ších osm soutěží až do výšky 120 cm, ve kterých bylo uskutečněno dalších 200 startů.
O týden později 12.-14. dubna se již skákalo na Mělníku výrazně výše a tradiční třídenní maraton soutěží končil soutěžemi -Sa -ST-.
I když celá Česká republika zažila poměrně velmi suchý začátek jara, nebyly by to
závody v Mělníku, kdyby se počasí řádně
nepokazilo. Zatímco o Hobby víkendu
a i v prvním dni závodů Astrofin Cup se jezdci
potýkali spíše s prachem, v neděli 14. dubna,
kdy byly na programu nejkvalitnější soutěže,
pokryl celou naší republiku souvislý déšť. Ten
přeměnil postupně mělnické kolbiště v oranici, která notně ztížila jezdcům a koním podmínky. Potěšitelné však je, že i přesto koně
skákali dobře.
V soutěži -S- nastoupilo na start 31 dvojic,
z nichž se jedenáct probojovalo do rozeskakování. V něm byl nakonec nejrychlejší
R. Drahota na ARAGON (Hořovice) před
M. Matějkou s ÚTVAR (JK Agro Jesenice)
a J. Opatrnou - LIPAN (Hořovice). I čtvrtý

skončil M. Matějka, tentokrát v sedle klisny
PAPAYA ze stáje J. Pecháčka. Spektrum
stájí za které M. Matějka startuje rozšířila
i stáj Bost, která po odchodu Z. Žíly svěřila
M. Matějkovi koně QUENTA EQUISTRO
a BIG BOY. S QUENTOU získal M. Matějka
vítězství v předchozí soutěži -L-. Další koně
B. Starnovského se pak objeví u P. Doležala.
Závěrečné premiované -ST- bylo již jen
pro skutečné otužilce. Těch se v promrzlém
a promoklém Mělníku nalezlo dvanáct. Tři
z nich dokázali kurs J. Šímy absolvovat bez
chyby. V rozeskakování však všichni z trojice
M. Matějka (KAŠMIR), Z. Zelinková (CANTUS T) a J. Opatrná (LIPAN) udělali chybu.
Snad nejblíže k vítězství měla J. Opatrná. Ta
startovala poslední a věděla, že jezdci před
ní chybovali. J. Opatrná zvládla celé rozeskakování perfektně, ale trocha nervozity navíc ji
na posledním skoku připravila o vítězství.
Z prvého místa se tak radoval M. Matějka
s koněm roku 2001 KAŠMÍREM před
Z. Zelinkovou a J. Opatrná se musela spokojit se třetí příčkou.

R. Drahota sbíral na Mělníku umístění i vítězství a s ARAGON (nahoře) zvítězil ve skoku
-S-. M. Matějka a kůň roku 2001 KAŠMÍR (vlevo) zahájili sezónu vítězstvím v -ST-.

SPORT

REPORTÁŽE

Generálka dopadla dobře
Světové finále v Lipsku je doslova za
dveřmi. Zatímco jezdci startující v západoevropské lize mají koně v té nejlepší formě
a poslední kvalifikační kolo Světového
poháru proběhlo v Göteborgu ve dnech 4.7. dubna, jezdci z ostatních regionálních lig
z celého světa mají pozici neskonale těžší.
Nejen, že pocházejí z regionů s většinou
nižší výkonností, ale hlavně jejich sezóna
většinou skončila na podzim roku 2001.
Především těmto jezdcům proto bylo určeno
jakési Malé finále, které mělo být nejenom
příležitostí k porovnání výkonnosti, ale především možností startu v západoevropské
hale. Před letošním finálem v Lipsku se této
role ujali hostitelé v Heilbronnu. Předfinále
se tak konalo v rámci národních halových
závodů, při kterých program vrcholil soutěžemi úrovně S*. Tzn. úrovní, se kterou již
mají naši nejlepší jezdci značné zkušenosti.
Příležitosti ke startu v německé hale však
využili pouze jezdci z centrální Evropy a tak
se na start v Heilbronnu postavili vedle
německých jezdců z Badensko-Würtenberska Polák J. Zagor (VW ELF, LUKON), za
USA vítěz centrální ligy R. Chelberg s koňmi
AKTIV, LE CORDIAL a LEONIQUE a za ČR
A. Opatrný s koňmi stáje ABC - CHARLIE,
COOPER, HAMBURG a RATIO a P. Doležal s BEACH GIRL, ROCK’A’ROLL a POMPÖS. Třídenní závody probíhaly ve dnech
12. - 14. dubna a naši jezdci si vedli velmi
dobře.
V pátek zahájil A. Opatrný hned vítězstvím, když v zahajovací 150 s ABC CHARLIE zvítězil a s ABC COOPER skončil třetí.
Ten den čekal na jezdce z čela centrální ligy
ještě malý bonbónek od pořadatelů. Jen jim
bylo určeno prvé kolo Malého finále (150).
Protože však ze seriálu Světového poháru
dorazila do Heilbronnu právě jen trojice
J. Zagor, R. Chelberg a P. Doležal, byla
finančně dotovaná soutěž této trojici milým
dárkem. Z vítězství se radoval J. Zagor. Ten
byl z trojice nejlépe hodnocen i ve druhém
sobotním kole. To však již bylo otevřeno
i ostatním německým jezdcům. Vítězem
předfinále se tedy oficielně stal J. Zagor
před P. Doležalem a R. Chelbergem.
Daleko cennější pro P. Doležala však
bylo sobotní 5. místo v S* s rozeskakováním, kterého naše dvojice docílila s výsledkem 0 + 0 v rozeskakování 14 dvojic.

R. Chelberg byl v této soutěži na AKTIV po
chybě v rozeskakování šestý.
V neděli si na své konto připsal A. Opatrný další vítězství když byl, opět s ABC
CHARLIE, nejlepší v bodovém skákání do
150cm.
Vyvrcholením celých závodů byla Velká
cena Audi Cup, ve které se do rozeskakování probojovala sedmička jezdců. Nechyběl v ní žádný z pozvaných centrálně ligových hostů. Jediný bezchybný v rozeskakování byl nakonec J. Zagor s WV ELF. Druhý
skončil A. Opatrný na ABC HAMBURG
(0+4) před F. Jensenem na EMAPEL.
P. Doležal s BEACH GIRL byl čtvrtý (0+8)
a R. Chelberg s AKTIV obsadil v rozeskakování poslední sedmé místo, když po chybě
vzdal.
I ostatní koně sbírali umístění a především P. Doležal předvedl mladého POMPÖS ve velmi dobrém světle.
Nyní tedy čeká P. Doležala a R. Chelberga start v Lipsku. Přes dobrou formu koní
AKTIV a BEACH GIRL to však bude start
neskonale obtížnější a oběma našim jezdcům budeme muset držet palce.
A. Opatrný zůstal se svojí čtveřicí v SRN.
O víkendu 19.-21. dubna stihnul ještě startovat na menších závodech u Ravensburgu
a po nich se rozhodne, kteří koně odjedou
na CSI-A do Monte Carla. Toho se za ČR
zúčastní 25.-27. dubna.

Zlatá podkova
Dne 30. 3. byl rozeslán cca 180 jezdeckým klubům, které se zabývají soutěžemi
všestrannosti a soutěžemi spřežení, ROZPIS XXXVII. ročníku seriálu závodů ZLATÁ
PODKOVA.
Pořadatelé oznamují, že v případě zájmu
je rozpis k dispozici na adrese: František
Háva, Družstevní 1243, 396 01 Humpolec.
Mobil: 0732 379 740.

Zatímco Aleš Opatrný sbíral vítězství a umístění v Heilbronnu, další hořovičtí jezdci kralovali
na Mělníku. J. Opatrná a LIPAN se rozeskakovali o vítězství v -ST- a po chybě na posledním
skoku byli přes dobrý výkon smutní.

Výstava na
Trojském ostrově
Ve dnech 26.- 28. dubna se v Praze na
Trojském ostrově v nově otevřené hale společnosti In Expo Group uskuteční „Výstava
koní a veletrh všeho co ke koním patří“. Společnost In Expo Group je organizátorem
známé výstavy Kůň v Lysé nad Labem a její
snahou je vytvořit podobnou tradici i v Praze.
Výstavu pořádá ve spolupráci s Asociací
svazů chovatelů koní ČR a Ministerstvem
zemědělství ČR. Na výstavě bude vystaveno
cca 60 koní. Návštěvníkům bude také na
prahu nové sezóny předložena bohatá
nabídka veškerých jezdeckých potřeb.

Do Poděbrad junioři
a mladí jezdci
Letošní Mezinárodní jezdecké závody
v Poděbradech, Velká cena Tarpan s.r.o.
jsou tentokrát vypsány nejen jako CSI-C,
ale současně jako CSI-Y/J. Tzn. mezinárodní skokové závody určené juniorům
a mladým jezdcům. Velká cena v Poděbradech se tak stane nejen již téměř pravidelným vyvrcholením jarní sezóny našich
domácích juniorů, ale nabídne současně
srovnání s dalšími mladšími jezdci ze
zahraničí. Pořadatelé v čele se společností
Tarpan s.r.o. Odolena Voda, ke které se
letos přidal i JK Gladiš, si tak slibují přeci
jen větší zájem zahraničních družstev než
tomu bylo v minulých letech. Že tomu tak
pravděpodobně skutečně bude, napovídá
předběžný zájem z pěti evropských federací. O CSI určený juniorům a mladým jezdcům je v Evropě přeci jen nouze a tak je
vypsání CSI Y/J určitě dobrým tahem.
I když budou mít junioři a mladí jezdci
svoji soutěž (do130, 130 a 140cm), především mladí jezdci nepochybně obohatí
i závěrečnou Velkou cenu (150).

Irena Chalupová snad zůstane stáji Bost věrná. Při soutěžích na Mělníku zvítězila v sedle
LEONARDA ve dvoufázovém skákání 110/120 a s DEMOKRAT (foto) absolvovala nedělní
-S- s jednou chybou.
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ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Halové
In Expo finále

Drezurní pokus
V sobotu 13. dubna se v Praze na Přední Kopanině konala drezurní premiéra
letošního ohlášeného seriálu soutěží IM II.
Na české obdélníky by se tak vrátila pasáž
a piaf a další cviky nejtěžší úrovně. Drezuristé se tak snaží přesvědčit VV ČJF, že
tato výkonnostní úroveň je alespoň pro
některé z nich absolvovatelná a chtěli by
v budoucnu docílit tímto směrem i ztížení
sportovně technických podmínek národního šampionátu.
Vedení České jezdecké federace zatím
bylo k těmto úvahám skeptické. Protože
ani v drezurní obci nebyl názor jednotný,
dá se předpokládat, že skeptičtí jsou i někteří drezúristé. Otázkou tedy je, kolik jezdců se o start v této úrovni v letošním roce
pokusí. Jedna otázka zní kolik a druhá pak
s jakým úspěchem.
Praha zatím potvrdila skeptický pohled.
K úloze v rámci závodů Cena Jorgy se přihlásila čtveřice jezdců a koní. Jeden z přihlášených
se nedostavil pro technické potíže s dopravou
(D. Komenda), další vzdal na počátku úlohy
a jeho start byl pravděpodobně dopředu vykalkulován jen jako „do počtu“. Úlohu tak dokončila Š. Koblížková a drezurní kůň roku 2001
RASPUTIN, kteří předvedli úlohu velmi slušné
úrovně a podle očekávání prokázali, že tato
obtížnost je v jejich silách. Druhá skončila
domácí V. Kadlecová na HOROSKOP, ale tato
dvojice se bude muset vrátit zpět.
Drezurní veřejnost tak není po prvním
kole tohoto pokusu o nic moudřejší. Na
další výkony v IM II si musí počkat a zatím
není jasné zda RASPUTIN najde soupeře
i na domácích kolbištích, či zda bude
muset za srovnáním do zahraničí.

Š. Koblížková - RASPUTIN

V. Kadlecová - HOROSKOP
Z jezdeckého střediska Panská Lícha
byla potvrzena v Praze šeptaná informace,
že stáj Š. Charvátové posílili nové akvizice.
Z nich by alespoň jedna mohla do úrovně
IM II vstoupit. Š. Charvátová plánovala start
na polském CDIO Josefin (3.-5. května).
Podle posledních zpráv se pravděpodobně
tento výjezd neuskuteční, a tak se můžeme
těšit na premiéru nových koní v domácím
prostředí. Kdo bude případným dalším,
zatím není jasné. U domácích koní by však
byl výrazný výkonnostní posun směrem
k IM II skutečně spíše překvapením.
Česká drezúra se tak vydala na poměrně tenký led. Oproti skokanům, kdy je
možné aby kůň s evropskou výkonností
startoval, jaksi odpočinkově, i na úrovni
o třídu či dvě nižší, drezurní příprava úrovně IM II je natolik komplikovaná, že start
v nižší úrovni je téměř nemožný. I když
jsme teprve na začátku, dá se předpokládat, že naši drezurní společnost tak čeká
následující vývoj.
Výkonostně slabší a nestálejší dvojice,
které se o IM II pokusí, se záhy vrátí do IM
I a budou se připravovat na mistrovství
republiky společně s těmi, kteří se o IM II
nepokusí vůbec. Ti nejlepší, kterým se
bude IM II dařit, pak na národním šampionátu startovat nebudou, a budou nuceni
vedle domácích CDI cestovat za konkurencí do zahraničí. V každém případě by se
měli objevit v soutěžích středoevropského
světového poháru (Lipica, Ksiaz, Kaposvar), který je prvním schodem do evropské společnosti. Tím bude pochopitelně
domácí scéna zásadně ochuzena, ovšem
na druhé straně srovnání s alespoň středoevropskou společností by mohl znamenat
odvážné vykročení správným směrem.
Obětování národního šampionátu za tento
pokus určitě stojí, i když je to přeci jen
škoda. Jak silná bude skupina „IM II“
a tudíž jak silná bude i absence na českém
mistrovství, které navíc termínově koliduje
s pohárovým CDI-W ve Ksiazu, ukáže nejbližší budoucnost. Drezurní příznivec pak
musí rozporuplně doufat, že absence nejlepších dvojic v boji o šampionátové kovy
bude co největší.
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Společnost In Expo Group uspořádala
v sobotu 6. dubna v Praze na Trojském
ostrově třetí závody jarního halového seriálu, který zahájil provoz nové kryté jízdárny.
Vedle nejlepších jezdců z jednotlivých soutěží tak byli vyhlašováni i nejlepší jezdci
a koně ze všech tří závodů dohromady.
Stejně jako v předešlých kolech byl i tentokrát nejúspěšnější A. Opatrný, který zvítězil jak v soutěži -S- tak v -ST- (vždy
s ABC RATIO WEPOL).
V soutěži -ST- startovalo celkem 8 dvojic
a A. Opatrný ovládl startovní pole, když
opět obsadil všechna tři prvá místa (ABC
RATIO WEPOL, ABC CHARLY WEPOL,
ABC HAMBURG WEPOL). Stal se tak celkovým vítězem nejen úrovně -ST-, ale
i úrovně -S- a odnesl si věcné ceny, kterými
byly elektronické výrobky značky SONY.
Celkovým vítězem úrovně -L- se stal
T. Navrátil s GRANT’S startující za stáj
Vondráček Albertovec a ten si bude moci
zřídit prodej piva značky Konrád, protože
38 bas ztěží zkonzumuje. V úrovni do 100
cm byla vítězem vyhlášena Stáj Vondráček
Albertovec, jejíž odměnou bylo 10 pytlů
krmiva pro koně značky Fitmin.
Pořadatelé se také snažili napravit hluboký povrch haly, který byl předmětem kritiky při zahájení provozu a tentokrát již
nikdo proti zpevněnému povrchu nic nenamítal.
-bar-

Malá cena
JS Spálené Poříčí
V sobotu 6. dubna uspořádal plzeňský
podnikatel pan Schneider ve svém areálu
ve Spáleném Poříčí již 5. ročník halových
jezdeckých závodů. Tyto závody se již díky
dobré organizaci i výši cen dostaly do povědomí jezdců a tak není divu, že na jednodenní halovky k Plzni dorazili např. i závodníci z Pardubic. Organizátoři připravili pro
jezdce tři soutěže a pro diváky v hale zcela
novou tribunu. Hlavní soutěž skok -Ss finálem získal Jiří Papoušek na GEMINI T
z JO Srnín před M. Šoupalem na GRANNA
ARGENTINA (1. ŠPZ Pardubice) a S. Daňkem na FERISON S ze Stáje Schneider.
Na závěr závodů byli vyhodnoceni nejlepší
jezdci ze všech soutěží. Mezi ženami to
byla Michala Roubalová (JK Roubal
Plzeň), mezi muži si prvenství odnesl Jaroslav Jindra (JS Spálené Poříčí).
-jach-

Anect Cup 2002
Seriál závodů s názvem Anect Cup 2002
pořádá v této sezóně TJ Lucky Drásov.
Skokový seriál zahájily soutěže 13. dubna
a pokračovat v Drásově se bude 11. května, 1. a 22. června a finále je naplánováno
na 17. srpna. V rámci něho se bude soutěžit o 50 000,- Kč pro prvních pět umístěných jezdců. Současně proběhne při těchto závodech i Koral Cup určený 4 a 5ti
letým koním a jezdcům do 21 let. Aktivitu
drásovských pořadatelů dokresluje i Pony
seriál, Anect - voltižní serie a v letošním
roce i první dvoje drezurní závody v termínech 12. května a 2. června, které budou
oba dotovány částkou 15 000,- Kč.
Prvními vítězi soutěží do 100 až 110 cm
v sobotu 13. dubna se stali Nahodilová
(JACKIE 1) ze stáje Tretera, Kupsa (AZAT
1) z Bořitova a domácí Klouda (VOKARA).
Soutěžili o pony a zde si první body připsala Doležalová (GALAXIE) z JO Obora Tetčice).

ZAJÍMAVOSTI

V Göteborgu
Velin
Poslední kvalifikační kolo Světového
poháru před finálem v Lipsku se jelo ve
dnech 5.-7. dubna ve švédském Göteborgu. O postupové kvalifikační body se do
göteborské haly dostavila celá evropská
špička. Ze všech nejvíce se nakonec radoval Dán T. Velin na EQUEST CARNUTE,
který zvítězil před J. Smitem (JAMIRO)
z Itálie a holandským J. Topsem na GRANDE DAME.
Velkou cenu získal T. Hassmann
s MOBILCOM GOLDIKA (SRN) před Francouzem O. Guillonem (BALADINE DU
MESNIL) a Němcem M. Ehningem (FOR
PLEASURE). Na dalších místech skončili
R. Pessoa (GANDINI BALOUBET DE
ROUET), F. Sloothaak (JOLI) a M. Whitaker (LANDFÜRST).

Kdo do Lipska?
Regionální ligy Světového poháru jsou
uzavřeny a dnes je již jasné koho uvidíme
na finále v Lipsku ve dnech 1.-5. května.
Centrální Evropa: R. Chelberg - AKTIV,
J. Turi - NIGHT LIFE, SUPERVILLE, DANI
(HUN), J. Zagor - WV ELF (POL), P. Doležal - BEACH GIRL
Centrální Asie: G. Nazarov - ARSLAN
(UZB)
Kanada: J. Henselwood - TOYS RUS,
E. Lamaze - MILLCREEK RAPHAEL,
ROSINA, M. Brown - KAROLUSK
Jižní Afrika: K. van der Burgh - STEVEN JAMES
Jižní Asie: Q. Ambak - RED CLOUD,
CAMELLIAS (MAS)
Japonsko: R. Hirota - SAKURA
Jižní Amerika: V. A. Teixeira - JOLLY
BOY, CURIOSO, ASTRE VERT (BRA),
B. Naveillan - REXOLA Z FREIRE, REXOLA Z EXONO (CHI)
Austrálie: V. Roycroft - COALMINER,
LUNA LUNA, R. Easy - ROLLING THUNDER, STUMPY
Nový Zéland: G. Best - ENTREPRENEUR
USA - západní část: W. Simpson - EL
CAMPEONS ADO ANNIE, D. Mac Farlane
- EAZY (NZL), R. Texel - FLEUR, LEXICON, R. Spooner - ROBINSON
USA - východní část: McLain Ward VIKTOR, FIOR, RIO, PUERTOS, MORTERO, L. Kraut - ANTHEM, WET PAINT,
LIBERTY, T. Minikus - WHAT NU, PLAYBOY, OH STAR, GARDENIO, Ch. Kappler
- RAFIKI, KORINA, ROYAL KALIBER,
URSA MAJOR, L. Howard - BLIEFT, CLOVERLEAF, PROIOBERT DE KALVARIE,
NICK OF DIAMONDS, L. Hought - WINDY
CITY, CLASIKO, V. Haas - RAINBOW,
CINOA
Západní Evropa: po sedmnácti kolech
byli mezi osmnácti nejlepšími zástupci
těchto států:
Německo - M. Ehning (74), L. Beerbaum
(69), T. Hassmann (69), M. Merschformann (63), O. Becker (59), L. Nieberg (55),
M. Beerbaum (55), F. Sloothaak (54),
R. Tebbel (51)
Švédsko - R.-G. Bengtson (83), M. Baryard (58)
Belgie - L. Philippaerts (62), J. Lansink (51)
Nizozemí - J. Tops (73), E. van der Vleuten (52)
Velká Británie - M. Whitaker
Brazílie - R. Pessoa
O osmnáctou pozici se bojovalo do
poslední chvíle a dá se předpokládat, že
závěrečné vítězství v Göteborgu vyneslo
mezi elitní osmnáctku Dána T. Velina. Nao-

TERMÍNY
pak ani druhé místo pravděpodobně nebude k postupu stačit italskému J. Smitovi.
Vedle těchto 18 kvalifikovaných bude
pochopitelně v Lipsku startovat i obhájce
titulu M. Fuchs a dvě divoké karty má ještě
pořadatelské Německo. Jednu z nich
téměř jistě získá M. Beerbaum a o druhou
bojují jezdci ze třetí desítky umístěných
v západoevropské lize.

Jarní závody
Pravé aprílové počasí provázelo o víkendu 6.-7. dubna účastníky prvních letošních
jarních skokových závodů na otevřeném
kolbišti v Opavě Kateřinkách.
Tak jak se očekávalo byl to maraton,
protože v obou dnech bylo uskutečněno
323 startů, přestože se pro nepřízeň počasí mnoho přihlášených nedostavilo.
V hlavní skokové soutěži -L- bylo na
startu 44 dvojic. Sedmnáct z nich zvládlo
základní kolo bez penalizace, proto se
o vítěze rozeskakovalo. V tom jich bylo jen
pět bezchybných a tak rozhodoval o vítězi
dosažený čas. Ten měl nejlepší domácí
P. Humplík s MANDY OIL TEAM a zvítězil
před dalším domácím K. Lamichem
s DIVER OIL TEAM. Třetí příčka patřila
E. Ludvíkovi se SUZI z Velké Polomi. -jge-

Překvapením v Opavě byl start Z. Žíly
v sedle koní Stáje Mustang s.r.o. (na snímku s PINOT GRIGIO). Ten nečekaně,
těsně před zahájením sezóny, oznámil
odchod ze stáje Bost do Rakouska, ale
nakonec bude pravděpodobně zaměstnán
ve Stáji Mustang v Havířově
-foto jge-

Kontrola v Athénách
Ve dnech 25.-28. března navštívila skupina technických delegátů FEI dějiště příštích letních olympijských her v Athénách,
aby posoudila stav přípravných prací
v budoucích jezdeckých olympijských sportovištích. Za FEI se s dějištěm OH 2004
seznamovali techničtí delegáti OH L. Palacios a M. Etherington - Smith a veterinární
delegát L. Jeffcott. Součástí skupiny byl
i stavitel parkurů na OH O. Petersen a tratí
všestrannosti G. Della Chiesa. Celou skupinu provázel první viceprezident FEI
F. Serpieri, který je současně za řeckou
stranu v čele pořadatelkého týmu. Návštěva probíhala jak na centrálním stadionu
Markopoulo tak na athénském hipodromu
v centru města, kde může být ustájeno až
2000 koní.
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Sportovní
kalendáﬁ
18.-21.4.
19.4.
20.4.
20.4.
20.4.
20.4.
20.4.
20.-21.4.
20.-21.4.
20.-21.4.
20.-21.4.
21.4.
21.4.
21.4.
24.4.
26.-28.4.
27.-28.4.
27.-28.4.
27.-28.4.
27.4.
27.4.
27.4.
27.4.
27.4.
27.4.
27.4.
27.4.
28.4.
28.4.
1.5.
1.5.
1.5.
1.5.
1.5.
1.5.
3.-5.5.
3.-5.5.
4.5.
4.5.
4.5.
4.5.
4.5.
4.5.
4.5.
4.5.
4.5.
4.5.
4.5.
4.-5.5.
4.-5.5.
4.-5.5.
4.-5.5.
4.-5.5.
5.5.
5.5.
7.5.

Mělník
Pony S+D
Ostrava - Stará Bělá
Z-L
Praha - Trojský ostrov
Z-L
Dražka
Z-L
Mažice
ZM-L
Trnová
ZM-L
Olšany
drez. Z-S
Stará Boleslav
Z-S
Všemily
ZM-S
Brno - Veveří
Z-S
Ostrava - Stará Bělá
ZM-S
Praha - Trojský ostrov
drez. L-ST
Poděbrady
Z-L
Loštice
ZM-ZL
Koldín
ZM-ZL
Pardubice
CN/Z-L
Stará Boleslav
ZM-S
Nebanice
drez.Z-S
Frenštát p.R.
ZM-S
Holubice
drez. Z-S
Řitka
ZM-L
Hostouň
Z-L
Most
ZM-L
Děčín
Z-L
Hrobice
Z-L
Kladruby n.L.
drez. Z-S
Litovel
ZM-ZL
Přední Kopanina
drez L-TT
Uherčice
ZM-L
Tursko ZM-L
Vlašim ZM-L
Heroutice
ZM-L
Mariánské Lázně Z-S
Ústí nad Labem
drez. L-TT
Frenštát pod Radhoštěm Z-L
Němčice
CAN-B/1,2,4
Brno - Veveří
ZL-ST
Čakovičky
ZM-L
Kutná Hora
Z-L
Tachov
ZM-L
Liberec
ZM-L
Hnanice
Z-L
Lanškroun
ZM-S
Brno - Soběšice
drez. Z-ST
Ořešice
ZM-L
Velká Polom
ZM-L
Šumperk
ZM-L
Rudná pod Pradědem
drez. Z-S, pony D
Heroutice
ZM-ST
Nymburk - Komárno
Z-L
Husinec
Z-S
Plzeň
Z-S, drez. Z
Stará Role
drez. L-TT
Vysoká nad Labem
Z-L
Kunčice
drez. Z-L
Havlíčkův Brod
Z-L

Blahopřejeme...
... MVDr. Josefu Živníčkovi z Hradce
nad Moravicí, který oslavil dne 27. března
padesátiny
... dlouholetému řediteli hřebčína v Netolicích Janu Hláskovi, který 1. května slaví
šedesáté narozeniny.

Vzpomínáme...
... Na pražského jezdce Mirdu Přibila,
od jehož smrti uplynulo 6. března 10 let.
... Na jezdce a trenéra Oldřicha Hrůzka,
který zemřel před deseti lety 30. dubna

Podkováři
do Jaroměře
Již čtvrté setkání kovářů
a podkovářů organizuje na 26.
a 27. dubna Střední odborné
učiliště v Jaroměři. Program
bude zahájen v sobotu v 9. 30
hodin. Pro diváky i účastníky je
připraven pestrý program, na
kterém řada zahraničních
odborníků i firem předvede
novinky z podkovářského
řemesla. Firmy Easywalker
(Rakousko) a Happy Horse LLC
(USA) předvedou své novinky plastové podkovy, včetně podkování, při práci budou moci
návštěvníci sledovat mistra
světa v podkování U. Wengera,
který současně prezentuje firmu
Mustad. O podkovářství z hlediska veterinární medicíny bude
přednášet MVDr. J. Rajman
a se svými zkušenostmi z cesty
po Jižní Americe (2000 km
v sedle) budou vyprávět D. Petrásek a D. Hála. Připravován je
i zábavný program pro diváky
se soutěží o Podkovářský
džbán. Podrobnosti na tel.:
0442/812425 (SOU Jaroměř).

L. Beerbaum
stále v čele
V posledním žebříčku nejlepších skokových jezdců a koní
FEI Gandini Jumping Riders se
neudály v první desítce žádné
změny a na čele je i nadále
L. Beerbaum před R. Pessoou,
L. Philippaertsem, L. Niebergem a M. Fuchsem.
Z jezdců z našeho okolí si i
nadále nejlépe vede Maďar
J. Turi, který je na 68. místě.
Samantha McIntosh startující
za Bulharsko je na 90. místě,
Polák G. Kubiak na 174. místě
a Ukrajinec O. Krasuk na 212.
místě. Náš A. Opatrný je
momentálně mezi nejlepšími
300 jezdci světa na 238. pozici.

Oprava

MARO Kralovice

V čísle 6/2002 jsme uveřejnili
informaci o nejkrásnějším koni chovatelského dne v Bernarticích,
která se ocitla pod fotografií koní
na bernartickém opracovišti. Mylně
se tak mohli čtenáři domnívat, že
kůň v centru obrázku je vítězný
PUSCHKIN. Ve skutečnosti se
jedná o vraníka S’MAN IN BLACK
majitele M. Ryndáka ze stáje
J. Žeravíkové v Karlových Varech,
kterým se tímto omlouváme.

Pﬁívûsy pro konû

MARO Kralovice s.r.o., 331 41 Kralovice 448
Tel.: 0182/39 77 07, Tel./Fax: 0182/39 74 18
e-mail: maro@top.cz, http://www.top.cz/maro
Prodejna Vyškov u Brna, tel.: 0603 204 606

PROSTĚJOV
Potřeby pro jezdecký sport
Výroba-Velkoobchod

Inzerce

Největší výrobce a dovozce
potřeb pro jezdecký sport
v České republice.
● Vlastní výroba více než 100
druhů jezdeckých potřeb,
jejichž vývoj a testování probíhá ve spolupráci s profesionálními jezdci ing.J. Hanulayem
a J. Skřivanem.
● Na veškeré zboží poskytujeme odborný a kvalitní záruční
a pozáruční servis.
● Naše výrobky si můžete koupit ve všech dobrých prodejnách v ČR. Žádejte je u svých
prodejců!
● V našem katalogu se můžete
přesvědčit o neustálém rozšiřování naší nabídky.
● Zavolejte nám, objednané
zboží Vám zašleme na dobírku nebo Vám poradíme nejbližší prodejnu ve Vašem
okolí, která Vás obslouží.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Prodejna
a velkoobchodní sklad:
Domamyslická 59,
798 01 Prostějov
Tel./Fax: 0508/362 267
Tel./Fax: 0508/362 483
Tel.: večer: 0508/332 107
mobil: 0602 72 10 15
Prodejna Brno:
Veveří 109, PSC 618 00,
Tel.: 05/41 21 16 17
●

● Koup. kl. nebo val. zaskákaného na skok-Z-ZL-, schop. chodit jízd. i terén. Podmínka - hodný, klidný, zdravý, do 15 l.,
pro děti na výuku skok. sportu.Tel.: 0607/532999
● Prod. st. skokové sedlo Stübben, přír. hnědé, perf. stav.
Tel.: 0603/836989
● Prodám 3letý, hř., běl., o.Carbido a m. A1/1 Batule a 4 letý
val., tm. hn., o.:Topas 23/Démon a m.: A1/1, kůň je připraven na sportovní sezonu. Tel.: 0606/378569, 0603/998901
nebo po 20 hod. 0314/591027
● Prodáme: vlek na přepravu koní (možno použít i pro přepravu nákladu nebo osobního automobilu) do 150 cm hliník,
střecha plachta, celková hmotnost 2500 kg, rok výroby
1997. Cena cca 150 000,-Kč. Tel:0602/352544.
● Prodám 5l. vys., mohut., val. po Dietward, skok -ZL-, cena
80 000,- Kč. Tel.: 0605/502725.
● Prodám: 9l. klisnu, thd., výkonnost CCI* + skok -S-, m: A1/1
Verzala po Patcher, o: 2418 Dietward - 4, cena dohodou, 9l.
valacha, thd., výkonnst skok - L-, m: JČ 160 Sadba po 153
Libero, o: 329 Ramiro - 47, vhodný i pro turistiku, cena
dohodou a 2l. hřebce, thd., bez průkazu původu, cena dohodou (levně). Tel.: 0723/27 22 00.
● Prodám Mitsubishi Pajero, rok v. 1987, po výměně spojky,
brzd a dílů karoserie. Vynikající motor, nízká spotřeba nafty.
Závěs na 2 200 kg. Cena 100 000,- Kč, dohoda možná. Tel.:
02/20 97 12 58.
● Pronajmu stáj 10 boxů na Praze - západ, MHD, prostor pro
krmení, hala 20x40 a zázemí k dispozici. Cena dohodou.
Tel.: 0602/646 983, 0205/786 156.

VELKÁ CENA
ÚSTÍ NAD LABEM

Dajbych s.r.o.
PaﬁíÏská 10
301 50 PlzeÀ
tel.: 019/7329471
fax: 019/7221877
E-mail:dajbych dajbych.cz

Srdečně zveme jezdce i diváky na jezdecké závody, které pořádá Jezdecký klub
Ústí nad Labem ve dnech 18.-19. května
na kolbišti TJ Tatranu Ústí nad Labem.

NOVù OTEV¤ENO
Prodej jezdeck˘ch potﬁeb v Plzni

Program:
- v nabídce:

Sobota: skok L – 15 tis. Kč,
skok S – 30 tis. Kč,
skok mohutnosti – 50 tis. Kč,
Neděle: skok S – 30 tis. Kč,
kombinovaná soutěž
skok ST dle AM 6 – 50 tis.Kč

sedla
uzdeãky
deky
kama‰e
stájové potﬁeby

krmení
vitamíny
jezdecké obleãení
a mnoho dal‰ího ...

- otevírací doba: Po-Pá 10-18h.
- zásilkov˘ prodej moÏn˘
po pﬁedchozí telefonické domluvû,
popﬁípadû faxové objednávce

Ustájení v mobilních boxech.
Ubytování zajištěno proti přihlášce.
Bližší informace na tel.: 047/52 00 515
0606 949 212 - Sylvie Boušková

Tû‰í se na Vás ná‰ ochotn˘
personál.
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Výsledky

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

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)
Vnitřní
a venkovní
boxy dle
evropských
parametrů

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

Jezdecká škola Mariánské Lázně
● konzultační a výcvikové hodiny drezúrního ježdění (J. Holcbecher)
● 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, 0608 97 99 82, fax 00420-165-62 65 59
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

E Q U I S P O RT - D o k u l i l ová
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

Ing. J. Kutěj
Purkyňova 446/8,
591 02 Žďár n. S.,
tel.: 0616/622 774
fax:0616/ 631 085

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služba při nákupu sportovních koní doma
Ing. J. Hanulay
Farského 6 i v zahraničí
851 01 Bratislava - pomoc při nákupu plemenného matetel.: 07/81 52 30
riálu v zahraničí
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

Brno-Soběšice 31.3. - hala -Z- koně do
6 let (4) 1. Přibyl - P-BRILIANT (JS Belcredi), -Z- (41) 1. Pivoňková - LOSTRIS (JJ
Fors), -ZL- (38) 1. Vokřálová - CHERLEY
(JK Panská lícha), -L- (10) 1. Urban - SINDERELLA (JK Avarus).
Spálené Poříčí 6.4. -ZL- (15) 1. Jindra KREACE (JS Sp. Poříčí), -L- (26) 1. J.
Papoušek - GEMINI T 2. J. Papoušek DILLY (JO Srnín), 3. Jindra - ATOM (JS Sp.
Poříčí), -S + finále (17) 1. J. Papoušek GEMINI T (JO Srnín), 2. Šoupal GRANNA
ARGENTINA (JO 1.SPZ Pardubice), 3.
Daněk - FERISON S (Stáj Schneider).
Praha Trojský ostrov 6.4. stupň. obt.
do 100 cm (14) 1. Navrátil GRANT’S (Vondráček Albertovec), -L- (19)
1. Opatrný - CLASSIC LADY (Hořovice), 2.
Kincl - BOREC (Horymas Horní Město), 3.
Šlechta - ABC CRI CRI WEPOL (Hořovice),
-S- (15) 1. Opatrný - ABC RATIO WEPOL,
2. Drahota - ARAGON A, 3. Opatrný - ABC
COOPER WEPOL (všichni Opatrný Hořovice), -ST- (8) 1. Opatrný - ABC RATIO
WEPOL, 2. Opatrný - ABC CARLY WEPOL,
Opatrný - ABC COOPER WEPOL (Hořovice).
Mělník 6.-7. 4. dvouf. sk. 100/100 (43)
1. Beránková - KALAMITA (Polná), dvouf.
sk. 100/110 (43) 1. Urbanová - AURA
(Urban), dvouf. sk. 110/110 (22) 1. Machová - LIANA (JK Mělník), dvouf. sk. 100/100
(42) 1. Hynek - TAJNÁ (Úholičky), dvouf.
sk. 100/110 (33) 1. Machová - KENT (Mělník), dvouf. sk. 110/120 (16) 1. Machová LIANA (JK Mělník), 2. Vachutka - TANGO 2
(Bohdaneč), 3. Veselovská - MORTON (JK
Mělník).
Opava 6.-7. 4. -ZM- 4-5ti letí 1. odd. (12)
1. Hentšel - LOTAR (Baník Ostrava),. 2.
odd. (13) 1. Holý - ARGON (Albertovec), -Z4-5ti letí 1. odd. (12) 1. Špalková - JOKER 1
(Stáj Petra Špalková), 2. odd. (12) 1. Hentšel - MORAVIAN (Albertovec), -Z- děti
a junioři (20) 1. Kučerová - SWING (Stáj
Swing), Dvoufázové skákání 100/110 cm
(36) 1. Hruška -NAGANE, (Opava Kateřinky), -ZL- děti a junioři (22) 1. M. Hruška JODID OIL TEAM (Opava Kateřinky), Ostatní (42) 1. J.Hruška -NAGANE (Opava Kateřinky), -Z- děti a junioři (14) 1. Hentšel -SALWADOR UNION (Baník Ostrava), dvoufázové skákání 100/110 (29) 1. Kopiš - LADY
D (Frenštát p. Radh.), -ZL- děti a junioři (22)
1. Kučerová - SWING (Stáj Swing), -ZL- 1.
odd. (23) 1. Masár - LYRA 4 (Stará Ves nad
Ondř.), 2. odd. (22) 1. Ondráš - LUSY 2
(Frendštát p. Radh.), -L- (44) 1. Humplík MANDY OIL TEAM, 2. Lamich - DIVER OIL
TEAM (oba Opava Kateřinky), 3. Ludvík SUZI (Velká Polom).
Praha Přední Kopanina 13.4. drezura L 5- 1. Marešová - PLESANT, 2. Marešová HEIDE (Makotřasy), 3. Vobořilová - TOMAR
(Př. Kopanina), -IM II- 1. Koblížková - RASPUTIN (Hlinovská Praha), 2. Kadlecová HOROSKOP (Př. Kopanina), -L 6- 1. Walingerová - JAGA, 2. Majznerová - CARNABY
(Tursko), 3. Breyerová - ROUBÍČEK (Dubeč
- Líšnice), -IM I- 1. Havlíčková - KANT, 2.
Kadlecová - SIMON (Př. Kopanina), 3.
Drbohlavová - KAZYM (JK Sobotka), -JD
97- 1. Carva - TEREZA (JK Hlinovská), -IM
I- 1. Vobořilová - SIMON (Př. Kopanina), 2.
Drbohlavová - KAZYM (JK Sobotka), 3.
Ronisová - GARDIST JS Císařský ostrov).
Drásov 13.4. -Z- (13) 1. Nahodilová JACKIE-1 (Sport.stáj Tretera), -ZPB- (6) :1.
Doležalová -GALAXIE (JO Obora Tetčice),
dvoufáz.sk.100/110 (40) 1. Kupsa - AZAT-1
(ZD Bořitov), post. obt. do 110 (36) 1. Klouda - VOKARA (Lucky Drásov)
Mikulov 14.4. -ZM- děti 1. Machovec NIKÉ (Rufa Vel.Němčice), ml. koně 1. Tretera - NIK RIVAL (sport.stáj Tretera), -Z- (47)
1. Prokeš - LENKA (JS Prokeš), -ZL- (31) 1.
Dvořáková - DIANA (JK Nesyt), -L- (7) 1.
Baloun - RAMIRO (stáj Baloun).
Mělník 12.-14. 4. dvouf. sk. 100/100
(33) 1. Zelinková - CABDULA T (Tarpan),
dvouf. sk. 100/110 (24) 1. Machová - KENT
(JK Mělník), dvouf. sk. 100/100 (55) 1. Křivancová - FARAON (Pegas Děpoltovice),
dvouf. sk. 100/110 1. odd. (33) 1. Macek PRELÁT (Javorník), 2. odd. (32) 1. Půlpán CORSICA dvouf. sk. 110/120 1. odd. (36)
1. Bardonová - ETNA (Bardonová), 2. odd.
(30) 1. Bardonová - PEGY (Bardonová), -L(43) 1. Půlpán - COCA COLA (Remark), 2.
Veselovská - ROSEMARY (JK Mělník), 3.
Bardonová - PEGY (Bardonová), dvouf. sk.
100/110 (37) 1. Půlpán - CHARLOTTA
(Remark), dvouf. sk. 110/120 (55) 1. Chalupová - LEONARDO (Bost), 2. Vachutka CAPITANO (Bohdaneč), 3. Šlechta - LIPTON (Hořovice), -L- (46) 1. Matějka QUENTA EQUISTRO (Bost), 2. Vítek COMTE-K (Bradáčův Dvůr), 3. Drahota CLASIC LADY (Hořovice), -S- (31) 1. Drahota - ARAGON (Hořovice), 2. Matějka ÚTVAR (Agro Jesenice), 3. Opatrná - LIPAN
(Hořovice), -ST- (12) 1. Matějka - KAŠMIR
(ZOO Chomutov), 2. Zelinková - CANTUS
T (Tarpan), 3. Opatrná - LIPAN (Hořovice).
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