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Velká cena Tarpan
I když se nám starším stále nedaří vymýtit z podvědomí název Velká cena Poděbrad skutečností je, že ve dnech 30. května
až 1. června se v Poděbradech konal osmý
ročník skokových soutěží CSN a CSIY/J s názvem Velká cena Tarpan. Společnost Tarpan Odolena Voda tak napsala
další kapitolu své pořadatelské historie.
Již v minulých letech se ukázalo, že získat pro soutěže CSI v centrální Evropě za
hranicemi EU (je velmi příznačné, že tento
fakt vzpomínáme právě ve dnech, kdy se
o našem případném členství v EU rozhodujeme), zahraniční konkurenci není vůbec
snadné. Přetlak soutěží podobné úrovně
spojený s komplikacemi na hranicích, dnes
již pro západoevropské jezdce zcela anachronistické, způsobuje, že CSI v ČR
téměř nikoho neláká. Pořadatelé se tedy již
před lety vydali na cestu mezinárodních
soutěží pro juniory a mladé jezdce. I zde se
nekonal ihned zásadní průlom a středoevropský prostor si na takovou soutěž musel
chvíli zvykat, ale rok 2003 ukázal, že si
Poděbrady přeci jen mezi juniory a mladými jezdci mohou získat slušné místo. Pro
soutěže určené právě těmto věkovým kategoriím přijela do Poděbrad kompletní polská elita pro letošní evropský šampionát
a i jezdecká velmoc na západní starně naší

hranice několik mladých reprezentantů do
Poděbrad vyslala. Pro naše mladší jezdce
pak byly Poděbrady zcela zásadní soutěží
na cestě za kvalifikací na evropské šampionáty.

Zahraniční zahájení
První soutěže prokázaly, že právě polská ekipa přivezla elitu. V zahajovacím
skákání do 130 cm se mezi 80 dvojicemi
dvakrát prosadil Polák L. Matla na koních
BANITA a GRAF QUIDAM, kterého těsně
stíhal L. Jandourek na OLZA TISCALI. Ve
druhé zahajovačce (dvouf sk. 130/140)
naznačil velmi dobrou formu AKTIV s
R. Chelbergem, který zvítězil před polskou
reprezentantkou I. Klimczak na CZABI.
Sobota již byla zcela ve znamení hlavních dvoukolových soutěží. Skutečně nabitý program měli především nejlepší mladí
jezdci, kteří startovali jak ve „své“ soutěži
do 130 cm, která byla prvním kolem
k nedělnímu vyvrcholení (do 140), tak ve
skoku do 140 cm, které bylo určeno všem
věkovým kategoriím a na které navazovalo
nedělní -T-. Jednalo se nejen o Z. Zelinkovou, která startovala mezi mladými jezdci
na CARUSO 205 a LA MANCHE T
a v otevřené o úroveň těžší soutěži na
CANTUS T, ale i o V. Macánovou. Ta se

mezi svými vrstevníky představila na koni
PRINCESS 1 a do těžkého skákání si
nechala LISETTE. Mladá jezdkyně L. Poláková disponuje pouze jedním špičkovým
koněm a tak musela oželet svoji věkovou
kategorii a jako adeptka evropsky šampionátové nominace startovala přímo ve Velké
ceně Tarpan.
V sobotu si nejlépe partii mezi juniory
a mladými jezdci (-S-) rozehrála Z. Zelinková na LA MANCHE T, která zvítězila
ovšem v rozeskakování osmi dvojic, a tak
před nedělním -ST- nebylo zdaleka nic rozhodnuto.
I v prvním kole Velké ceny Tarpan Odolena Voda nebylo o bezchybné výkony
nouze a za desítkou jezdců s nulou byly
ještě čtyři bezchybní s drobnou penalizací
za překročení času. Z vítězství se radoval
A. Opatrný na CRAZY LOVE před M. Šoupalem s GRANNA ARGENTINA a bratry
Papouškovými. Především třetí Kamil
dokázal v krátké době stabilizovat výkonnost CATRICK ORION. Mezi desítkou bezchybných nechyběla opět Z. Zelinková na
CANTUS, která se tak v obou soutěžích
prosadila mezi nejlepší. Sobotní program
ještě doplnilo bodové skákání, které se
(Pokračování na str. 2)

Hlavní soutěž juniorů a mladých jezdců vyhrála v Poděbradech
K. Bardonová - GILMORE, Velkou cenu Tarpan pak J. Skřivan LABE JAMES CAC LEASING
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Velká cena Tarpan
(Dokončení ze str. 1)
stalo kořistí opět L. Matly na BANITA z Polska. Na druhém místě se po delší době na
mezinárodních závodech objevil J. Oulický
s REMBRANT, který překonal M. Šoupala
s koňmi C.C. CASH KENTAUR a ČARAS.
Vedle proměnlivého počasí sužovaly
diváky jen poněkud nepochopitelně delší
pauzy mezi soutěžemi. Ty ve svém důsledku vedly k pozdnímu ukončení sobotního
programu, které bylo navíc okořeněno průtrží mračen takové úrovně, že rozhodčí
sbor chtěl soutěže přerušit. Že se tak
nestalo bylo především zásluhou jezdecké
urputnosti již připravených jezdců.

Česká neděle
I když se zdálo, že zahraniční jezdci především pak Poláci, zásadně promluví do
závěrečných pořadí nedělní vyvrcholení
bylo téměř zcela v české režii. Slovíčko
„téměř“ má na svědomí opět L. Matla
a BANITA, kteří si na své konto připsali
třetí vítězství závodů, když v dopoledním
skákání do 140 cm jasně porazili nejlepší
české jezdce. Na dalších místech skončil
J. Skřivan s ANDOLP WEPOL, který tak
dělá svému novému majiteli společnosti
WEPOL. Ta mu svěřila koně dříve stojící
v Hořovicích zhruba před pěti týdny. Třetí
místo obsadil ROCK’N’ROLL P. Doležala.

soustředěna především do závěrečné
části. Zde čekal na jezdce trojskok (tripleebar a dva kolmé skoky) a po něm rozměrný
oxer. Průběh soutěže však ukázal, že
i počáteční pasáže, i když méně nápadné,
nebyly o nic snadnější. Potíže dělal především dvojskok z kolmých skoků.
Ke startu Velké ceny nastoupilo 36 dvojic. Na kontě prvních startujících přibývaly
chyby. Velmi slušný výkon předvedla
H. Müllerová. Celkových 10 bodů měl
vedle penalizace za čas na svědomí
i vodní příkop a tak jediná chyba na výškové překážce je pro mohutného LATINUSE ze společnosti ERC velmi pěkná. Prvním skutečným favoritem byl A. Opatrný
na SILVIO. Ten nastupoval v čele silné
skupiny jezdců zatížených z prvního kola
4 tr. body. Ani SILVIO se však nevyhnul
další chybě. Po tomto jezdci však trestných bodů na kontech jezdců, do té chvíle
pomýšlejících na přední umístění, nebývale přibývalo. Čtyřem shozením se neubránil ani J. Pecháček a VENEUR. Třikrát
shodila i V. Macánová na LISETTE. A tak
nulu předvedl teprve 21. startující, kterým
byl J. Skřivan na LABE JAMES CAC LEASING, kteří si však ze soboty přinesli do
soutěže 4 body. LABE JAMES se na naše
kolbiště vrátil po roční přestávce a po
vítězství ve Velké ceně Ostravy se zdá, že
se mu síly opět vrátily. I když po něm startovalo ještě 15 dvojic, bezchybný výkon již
nikdo nezopakoval. Přesto cesta k vítězství ve Velké ceně Tarpan Odolena Voda
nebyla pro J. Skřivana tak přímá. Stejného součtu 4 tr. body dosáhla ještě
Z. Zelinková na CANTUS T. V rozeskakování byl J. Skřivan opět bezchybný, naopak Z. Zelinková shodila, stejně jako
v základním kole, poslední skok. Osmým
vítězem Velké ceny Tarpan Odolena Voda
se tedy stal J. Skřivan. Před závěrečným
bojem těchto dvou jezdců však viděli diváci ještě rozeskakování dalších čtyř jezdců
se součtem 8 bodů o třetí místo. Zde se
utkal nakonec vítězný A. Opatrný se SILVIO spolu s dvojicemi K. Papoušek CATRICK ORION, R. Chelberg - AKTIV
a M. Šoupal - GRANNA ARGENTINA.
Všichni tito jezdci byli ozdobou nedělního
programu, především pak AKTIV, který
působil velmi přesvědčivě.

Z. Zelinková - LA MANCHE T

LA MANCHE zářil
v Altenhofu
V podstatě ihned po skončení CSI
v Poděbradech se naše jezdkyně Z. Zelinková vrátila do místa svého současného
německého působení ve stájích D. Ahlmanna, aby se ve dnech 6.-8. června zúčastnila
CSI v severoněmeckém Altenhofu.
Zde startovala v soutěžích pro 6leté
koně v sedle NORMY a VOLONTERA T.
Na startu skákání do 120 a 130 cm hodnocených na styl se objevilo 43 koní a o to
větší je úspěch VOLONTERA T, který se
v prvé soutěži s hodnocením 8,1 umístil na
2. místě a v soutěži do 130 cm získal stejnou pozici s hodnocením 8,2.
Dalšími želízky v ohni byli LA MANCHE
a CARUSO, kteří oba nastoupili v konkurenci 73 dvojic k páteční kvalifikaci (do 140
cm na čas) pro nedělní Youngster Cup. Ten
byl určen mladým koním do 8 let. Oba koně
byli úspěšní a bezchybní. LA MANCHE se
umístil na 15. a CARUSO na 19. místě.
V sobotu pokračovala kvalifikace opět
soutěžemi do 140 cm na čas a LA MANCHE T zopakoval svůj bezchybný výkon
a skončil mezi 71 dvojicemi na 4. místě.
CARUSO jednou chyboval.
V nedělním finále (S* + rozeskakování)
pak již mohl nastoupit jen jediný kůň. Volba
padla na LA MANCHE T. Ten pokračoval
ve své bezchybné sérii a po výkonu 0
v základním kole a 0 v rozeskakování byla
naše dvojice celkově šestá.

Nominace na
závěr

Hlavním pořadatelem byla jako vždy
J. Beranová
Po obědě byli na programu nejdříve
mladí jezdci. Z osmičky bezchybných dokázaly tři jezdkyně nulu zopakovat i v soutěži
-ST-. V rozeskakování byla nejrychlejší
K. Bardonová na GILMORE ze stáje Bardonová - Hauzr před hořovickou N. Roučkovou na GENETA. Pro N. Roučkovou
bylo poděbradské -ST- premiérou v soutěži
této úrovně a i proto její výkon zasluhuje
uznání. Poněkud překvapivě se po dvou
chybách v rozeskakování musela se třetím
místem spokojit V. Macánová na PRINCESS 1 (Tecton Most). Z jezdců se součtem 4 tr. body byl nejlepší R. Šaftrata na
BLESK (Louňovice p.Blaníkem) a teprve
páté místo zbylo na L. Matlu (GRAF QUIDAM) z Polska.
Stavitelem kursů v Poděbradech byl
opět Polák L. Jankowski. Při prohlídce
kursu Velké ceny se zdálo, že obtížnost je

Po skončení závodů
proběhla krátká reprezentační
schůzka
J. Pecháčka a Z. Goščíka
s mladými jezdci a juniory, na které bylo oznámeno nominační rozhodnutí
pro CSI-A J/Y v německém Neubeeren. To se
koná ve dnech 13.-15.
června a ČR zde budou
reprezentovat junioři
K. Bardonová, J. Kincl
a mladí jezdci V. Macánová, Z. Zelinková,
M. Roubalová a L. Poláková. Pro účast na letošních evropských šampionátech juniorů (San
Remo 9.-13. července)
jsou přihlášeni K. Bardonová a J. Kincl a pro ME
mladých jezdců (Le Touquet Paris - Plage 2.-6.
července) Z. Zelinková
V. Macánová - PRINCESS 1
a V. Macánová.
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ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Vydařené zahájení
Velmi dobře zahájil mezinárodní sezónu
2003 náš špičkový reprezentant a úřadující
mistr ČR ve dvojspřeží L. Jirgala (Šinkvický
dvůr). Společně s J. Hroudou (Afrodita
Němčice) se ve dnech 30. května - 1. června zúčastnili maďarského CAI-A ve Vecsésu. Závody se konaly v areálu maďarského
reprezentanta a mistra světa ve čtyřspřeží
J. Dobrowicze a Vecsés leží v těsné blízkosti Budapešti.
V soutěži dvojspřeží nastoupilo celkem
21 párů a celé elitě Maďarska dělali konkurenci vedle našich reprezentantů i jezdci
z Německa, Švýcarska a Rumunska.
Po drezúrní zkoušce obsadil L. Jirgala
11. a J. Hrouda 12. místo. Pro L. Jirgalu to
bylo trochu zklamání a hlavním důvodem
byl méně zkušený kůň v nové zápřeži.
Vše si však náš jezdec vynahradil
v crosu. Zde naše dvojice zvítězila a celkově postoupila na 6. příčku. J. Hrouda
dokončil terénní jízdu jako osmý.
V parkúru pak postup L. Jirgaly pokračo-

val a po velmi dobré jízdě obsadilo české
spřežení ze Šinkvického dvora velmi pěkné
4. místo za maďarskou trojicí světového
věhlasu V. Lazár, Z. Nyul a Z. Lazár.
J. Hrouda skončil po třech chybách na parkúru celkově na 15. místě.
I ve čtyřspřeží se radovali domácí jezdci.
Zde jim konkurenci dělali pouze jezdci Švýcarska a zvítězil dvojnásobně domácí jezdec J. Dobrowicz před L. Keczkemethem
a J. Šejkem.
První kvalifikační body pro podzimní světový šampionát ve Francii (Jardy 19.-21.
září) má tedy L. Jirgala na kontě. O další
se pokusí hned tuto neděli, kdy startuje při
CAI-A v rakouském Altenfeldenu. Společně
s ním se v soutěži dvojspřeží objeví i
J. Hrouda, J. Kohout, J. Nesvačil st a
J. Nesvačil ml. Naše zastoupení v Altenfeldenu však bude ještě širší. V soutěži jednospřeží startují J. Broža, J. Koníř a
L. Kůrka a v soutěži čtyřspřeží T. Barták
a K. Kastnertová.

Aleš Opatrný - SILVIO

CSIO Poznaň
a CSI Sopoty

L. Jirgala (Šinkvický dvůr) zahájil kvalifikace na letošní světový šampionát velmi dobře

CDI*** - W Lipica

RASPUTIN na prodej

Druhá soutěž Světového poháru v drezúře
Centrální ligy se konala ve dnech 29.5. - 1. 6.
ve slovinské Lipici. Z ČR se nakonec do Lipice vypravila osamocená Š. Charvátová
s koněm CELBANT.
Soutěže byly poněkud ovlivněny termínovou kolizí s CDI***- Minsk a tak nejlepší drezurní jezdci z Ruska, Běloruska či Ukrajiny
museli svůj zájem rozdělit. Přesto se v Lipici
sešla kvalitní konkurence téměř čtyř desítek
startujících pochopitelně i ze zemí západní
Evropy. Vévodila ji Rakušanka I. Willibald s
oldenburským DON GIOVANN, která také
zvítězila v zahajovacím IM II. Z jezdkyň centrální Evropy to byla především E. Sidneva z
Ruska. Naše zástupkyně si v zahajovacím
IM II vybojovala 58,537% bodů, které stačily
na 28. místo.
V pátek 30. května bylo na programu kvalifikační GP-B. Podle obvyklého modelu se mohli
jezdci na základě tohoto výsledku kvalifikovat
do dvou finále, podle svého rozhodnutí. Buď
se přihlásili k Finále GP Kür nebo k finále
úrovně GP Speciál. Naše jezdkyně obsadila v
této kvalifikace 27. místo s výsledkem
59,917 % bodů. Její úsilí probojovat se do
finále (GP Kür) vyšlo jen velmi těsně naprázdno, protože se umístila na prvním nepostupovém místě. Od možnosti účasti v nedělním
vyvrcholení ji dělilo pouhých 11 bodů.
Vzhledem k tomu, že pro účastníky Velké
rundy byla sobota volným dnem a pro nekvalifikované již nebyla v Lipici žádná soutěž,
odcestovala naše ekipa v sobotu ráno domů.

Bělouš RASPUTIN, v jehož sedle jsme po
tři sezóny vídali Š. Koblížkovou, pravděpodobně odejde z české scény. Jak nám sdělila Š. Koblížková, tento drezúrní kůň je
momentálně ve stájích německého trenéra
Š. Koblížkové M. Deterse a je nabízen k prodeji. Z tohoto důvodu již RASPUTIN ani
neodcestoval na CDI do Lipice. Naposledy
se tak u nás představil na drezúrních závodech na Přední Kopanině (31.5.-1.6.) kde
v soutěžích GP-A získal jedno třetí a jedno
druhé místo (v obou případech zvítězila polská jezdkyně J. Wloczewska na CELEBES).
Jedničkou Š. Koblížkové tak je zatím BLACORO K, který je momentálně na úrovni
IM I, ale stáj JK Hlinovská uvažuje o další
koupi zkušeného koně v západní Evropě.

Pražská drezúra
na Pecínově
Tradiční Květnová cena pořádaná TJ
Žižka Praha, která byla v tomto roce i oblastním šampionátem Prahy v drezúře, se konala v neděli 25. května na kolbišti v Pecínově.
Oblastními mistry se staly jezdkyně
K. Hrdličková - LALIQUE (Stáj Hlinovská)
mezi juniory (JJ03), M. Vaňhová na FABIA
(JK Troja) mezi mladými jezdci (YD03) a
Š. Koblížková s BLACORO K (JK Hlinovská) mezi seniory (SG). Tato dvojice zvítězila i v otevřené soutěži St. Georg, která
byla vyvrcholením závodů.
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Tak jak bylo plánováno, na CSIO do
Poznaně, které se koná právě tento týden
(12.-15. června), odjeli A. Opatrný s koňmi
CRAZY LOVE, SILVIO a COLOMAN a
M. Matějka se SKARA SALDO a EFKUSWEG. Oba naši reprezentanti se v následujícím týdnu přesunou na CSI do Sopot,
které se koná od 20. do 22. června.

40. ročník ceny
Chodska
O víkendu 24. - 25. května uspořádala
TJ Start Domažlice již 40. ročník Ceny
Chodska.O oblíbenosti těchto závodů
svědčí to, že na startu každé soutěže
(včetně parkuru -S-) se sešlo vždy téměř
50 dvojic. Parkur st. -ST-, který se naposledy skákal v Domažlicích před 20 lety, byl
prémiovaný a žádný z jezdců jej nepřešel
bez tr. bodů. Nejúspěšnější byl O. Vojta na
REGENT, který sice na parkuru nechyboval, ale za pomalejší tempo obdržel 1 tr.
bod. Se „čtyřkou“ pak absolvovali O. Nágr PICADOR, P. Doležal s ROCK’N’ROLL
a L. Vondráček - GRANT’S.
Cena Chodska byla vypsaná jako dvoukolová soutěž z parkurů st. -S- a -ST- a
i chodský čakan si nakonec odnesl
O. Vojta s REGENTEM. Ani tentokrát pořadatelé vítězovi neodpustili tradici, a tak celé
úspěšné závody byly zakončeny pohledem
na Ondru Vojtu, který nedobrovolně skončil
ve vodním příkopu.
-jách-

Kurs v Minsku
Mezinárodní školení stavitelů tratí pro
soutěže všestrannosti a mezinárodních
rozhodčích se konal ve dnech 29.5.-1.6.
v běloruském Minsku. Za ČR se jej oficiálně zúčastnili J. Grodl, Z. Ságl a J. Dominová. Na základě pozvání pořadatelů pak i
J. Staněk. Kurs se konal pod vedením
A. Grifittische z Anglie.

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Čestný odznak ČJF
pro O. Semeráda

Bezkonkurenční
hořovičtí

O víkendu 7.-8. června se konaly přebory středočeské oblasti ve skocích mužů
a žen ve Staré Boleslavi. Přestože postavení jezdců ze Staré Boleslavi je v oblasti
velmi dobré, tentokrát nezůstal ani jeden
titul doma. V soutěži družstev (-L-) byl nejlepší tým okresu Poděbrady (Kopecká VIOLA, Pekárková - PARÁDA, Libich DIXON), v ženách (-L-), se z titulu radovala
V. Kozáková na VELVET 1 a v mužích (-S-)
si vítězství odnesl T. Kocián s AHRIMAN
(Start Hořany).
Sobotní program byl doplněn i slavnostním ceremoniálem, při kterém obdržel rozhodčí a dlouholetý funkcionář TJ Stará
Boleslav a stále ještě aktivní jezdec, ale
především čerstvý osmdesátník O. Semerád Čestný odznak ČJF.
Zatímco soutěže oblastního šampionátu
měly příjemná startovní pole, nedělní dvoufázová skákání do 110 a 120 cm ukázaly
nanasytitelnost naší sportovní scény v nižších soutěžích. Ve dvoufázovém skákání
do 120 cm startovalo 83 dvojic a o deset
cm výše pak 52 dvojic. Nedělní program
tak byl zcela vyplněn a z vítězství se radoval nejprve K. Polák na HAMLET (JK
Kocanda) a na závěr T. Kocián - ALEGRO
(Sever Liberec).

Víkend 7.-8. června byl ve Staré Roli ve
znamení oblastního šampionátu karlovarského a plzeňského regionu ve skákání
kategorií juniorů a mladých jezdců. V obou
případech se mistrovství zúčastnili pouze
dva jezdci. Mezi juniory byla ve dvoukolovém -L+S- lepší J. Lahodná na SHARON
(Děpoltovice) a mezi mladými jezdci (-S+S-)
T. Kavka na SESION (JK Kavka). Stejný
jezdec tentokrát však na BALERO obsadil
i druhé místo před J. Rédlem na NARCIS
(Bernartice)
Závody však měly na programu i dvě
otevřená -S- a jedno -ST-. V prvním -S- pro
mladé jezdce zvítězila K. Bardonová na
VIKOMT (Bardonová - Hauzr) a ve druhém
mezi seniory J. Buben s LIPTON (Opatrný
Hořovice).
Jezdci z Hořovic pak zcela ovládli soutěž
-ST-. Zde se na startu představilo 15 dvojic
a tři koně se rozeskakovali o prvenství. Zvítězil A. Opatrný na COLOMAN před J. Bubnem na LIPTON. Třetí skončil opět A. Opatrný s CARLSON. Další příčky patřily jezdcům s jedním shozením a byli to opět hořovičtí J. Buben s CARDINAL a J. Pilecký na
BALZAC. Teprve další dva „čtyřkaři“ byli
D. Balcarová na DARI MANA DE SIVRY
z Českého jezdeckého klubu Karlovy Vary
a bernartický J. Rédl na NARCIS.

KMK v Albertovci

Oldřich Semerád

Na Pony festival
do Mělníka jinak
Pořadatelé letního Pony festivalu oznamují
tyto časové změny: Pondělí 30.6. Předběžný
časový rozvrh nezměněn. Úterý 1.7. Přesun
třetích a čtvrtých kol drezurních soutěží na
dopoledne, přesné začátky budou stanoveny
na základě počtu startujících v pondělí 15
minut po skončení soutěží. Skokové soutěže
plánované na středu 2.7. se uskuteční zhruba od 12.00 hodin v úterý 1. 7.
Středa 2.7. Uskuteční se skokové soutěže
plánované na čtvrtek 3.7. zhruba v časech
uvedených v proposicích, přesné začátky
budou stanoveny 15 minut po skončení skokových soutěží v úterý 1.7.

Cena firmy Šepra
Propozice na jezdecké závody Cena
firmy Šepra, které se konají 21.-22. června
na kolbišti v Mělníku (-ZM - L-), obdržíte na
adr.: Jezdecké potřeby Šepra, Ostruhová
58, 276 01 Mělník (tel./fax: 315 626 034)
nebo na internet. adr.: www.jkmelnik.cz

Další kolo KMK proběhlo v Hřebčíně
Albertovec 6. června za ideálního počasí
poněkud nově. Přihlášení jezdci již neabsolvovali samostatnou zahajovací soutěž,
ale před každou soutěží přípravu přímo
na kolbišti tak, že první dvojice má možnost po dobu 90 sec. skákat všechny
skoky a druhá se ve stejné době volně
pohybuje po kolbišti. Po oznámení zvoncem skákající končí, opouštějí kolbiště.
Dosud volně se pohybující dvojice začíná
skákat a do kolbiště vjíždí další podle startovní listiny. Po této přípravě se zvýší překážky podle daného stupně obtížnosti,
umožní prohlídka a začíná samostatná
soutěž. V každém případě dochází ke
zrychlení soutěží.
V kategorii čtyřletých v soutěži -Z- (25)
byl nejlepší COR-D - Hruška, Opava Kateřinky, druhá GLADIOLA - Holý, Albertovec
a třetí ORA - Špalková, Caballero. Mezi
pětiletými -ZL- (18) zvítězil LIGORETO,
CARDUCCI byl třetí a oba sedlal Žíla
z Mustangu Lučina. Druhou příčku si zajistil COMODO s Hruškou z Opavy Kateřinek.
Šestiletých startovalo v -L- 10. Prvenství
získal RICARDO - Vachutka, Lázně Bohdaneč před DASTELOU - Hruška, Opava
Kateřinky a MGT HILTONEM - Bajnar,
MGT Ostrava.
-jge-

Trojanovice Tour
Ve znamení Dne koní i Mezinárodního
dne dětí byly závody v Trojanovicích.
Sobotní program byl proto věnován především soutěžím pony, ale diváci viděli i skok
vysoký 170 cm při soutěži mini-maxi (viz
výsledky). I přes komplikované počasí
(v sobotu velké vedro, neděle po silné
noční průtrži) viděli diváci velmi pěkný
sportovní program, v neděli obohacený
ukázkou voltiže ze Slovanu Frenštát, hříběcími křtinami a v neposlední řadě i výstavou 23 pony. Jejím šampionem se stal
PRETORIA PEGAS majitelky Silvie Orszulíkové z Třince.
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Sportovní
kalendáﬁ
Zpravodaj Jezdec čerpá termínový
kalendář z údajů kalendáře ČJF a neodpovídá za případné změny, které nastanou
v průběhu sezóny.
13.-15.6.
13.-15.6.
14.6.
14.6.
14.6.
14.6.
14.6.
14.6.
14.6.
14.6.
14.6.
14.6.
14.6.
14.-15.6.
14.-15.6.
14.-15.6.
14.-15.6.
14.-15.6.
14.-15.6.
14.-15.6.
14.-15.6.
14.-15.6.
15.6.
18.6.
20.-22.6.
20.-22.6.
20.-21.6.
21.-22.6.
21.-22.6.
21.-22.6.
21.-22.6.
21.-22.6.
21.-22.6.
21.-22.6.
21.6.
21.6.
21.6.
21.6.
21.6.
21.6.
21.6.
21.6.
21.6.
22.6.
22.6.
22.6.
25.6.
28.-29.6.
28.-29.6.
28.-29.6.
28.-29.6.
28.-29.6.
28.-29.6.
28.-29.6.
28.6.
28.6.
28.6.
28.6.
28.6.
28.6.
28.6.
28.6.
28.6.
28.6.
28.6.
28.6.
28.6.
29.6.
29.6.
29.6.
29.6.
30.6.-3.7.
3.7.

Praha Trojský ostrov
ZM-T
Litomyšl
L-T, PREM. ST
Tochovice
ZM-ZL
Bezdědice
ZM-L
Rosnice
Z-L, drez. Z-L
Třebívlice
ZM-ZL
Liberec
ZM-L
Roudnice
ZM-S
Kroměříž
Z-S
Horní Město - Skály
ZM-L
Karviná
ZM-ZL
Ostrava-Hrabová
ZM-L
Žďár n.S.
ZM-ZL
Pecínov
Z-ST
Tábor
Z-ZL, drez. Z-S
Přeštěnice
C/Z-L
Plzeň-Bory
ZM-S
Mariánské Lázně
drez. L-ST
Rovné
A/S-T
Deštné v Orl.horách
drez. Z-ST
Brno - Soběšice
drez. Z-T
Hradec n.M.
ZM-S
Černožice
ZM-L
Mělník
KMK ZM-L
Brno - Soběšice
CDI***
Loštice
Z-ZL, C/Z-L, A/S-T
Trojanovice
Z-L, D/Z-L + pony
Mělník
ZM-S
Písek
ZM-S
Stará Role
D/L-T PREM.SG
Klatovy - Luby
ZL-PREM.ST
Most
ZL-S
Hradec Králové L-PREM.ST, D/L-S
Sviadnov
Z-S
Kluky
D/Z-L
Nymurk - Hořátev
ZM-L
Mažice
ZM-L
Přeštěnice
ZM-S
Ležnice
Z-L, D/Z-L
Drásov
Z-L + pony
Lanžhot
E/ZM-L
Kostelany
reining
Telč
ZM-S
Lhota p. Přeloučí
Z-S
Třebíč
ZM-Z,D/Z-L
Drásov
V/C-D + para
Písek
KMK Z-L
Pecínov
ZL-ST
Heroutice
ZM-S
Kolín
Z-S
Čakovičky
D/L-T PREM. SG
Louny
Z-S, DZ-S
Brno - Žebětín
ZM-L
Opava - Kateřinky L-T, PREM.ST
Bělčice
ZM-ZL
Jemčina
ZM-S
Děpoltovice
ZM-S
Klatovy - Luby
Z-L
Svoboda n.Úpou
ZL-S
Janov
ZM-L
Holešov
Z-L
Uherčice
Z-L
Drásov
V/A-D
Litovel
Z-L
Hlučín
ZM-ZL
Přibyslav
Z-L, D/Z pouze pony
Žďár n.S.
ZM-S
Děpoltovice Z-S, D/Z-S pouze pony
Dobřenice
ZM-L
Boskovice
ZM-L
Velká Bíteš
Z-L
Mělník
T-T, DZ-T pouze pony
Všemily
KMK ZL-S

Blahopřejeme...
Dne 30.6.2003 se dožívá významného
životního jubilea 75. let dlouholetý předseda nejstarší jezdecké organizace v Brně,
Tělovýchovné jednoty Moravan Brno, Prof.
MVDr. Zdeněk Věžník DrSc. Do dalších
let přejeme hodně zdraví.
Členové TJ Moravan Brno.

ME Pardubice
v přípravě

Pozvánka na
výstavu pony

Česká republika se připravuje
na jednu z největších sportovních
událostí své historie - ME juniorů
ve všestrannosti. Evropský šampionát se na naše území dostane
vůbec poprvé a tak jsme byli zvědavi v jaké fázi příprav se vše
nalézá. Jedním z organizátorů
šampionátu je i J. Kunát z Pardubického dostihového spolku. Ten
zpravodaji Jezdec sdělil, že přípravy na tvorbě tratě i veškerého
zázemí v Pardubicích probíhají
podle plánu a první zásadní kontrolu pod dozorem technického
stavitele T. Ryckewaerdse z Belgie očekávají v Pardubicích na
počátku července. Vše by mělo
běžet normálně i v administrativní
části. Hotovy jsou oficielní obaly
pro rozesílání rozpisů. V termínu
principielních přihlášek (9. června)
obdržela ČJF materiály z Švédska, Holandska, Německa, Itálie,
Francie, Belgie, Portugalska,
Rakouska a Irska. ČJF očekává
přihlášky minimálně z dalších 8 - 9
států. Nyní se bude čekat na termín nominativních přihlášek (7.
července) a pak již jen na definitivní upřesnění 25. července. ME
2003 ve všestrannosti juniorů se
koná v Pardubicích 7.-10. srpna.

Dne 19.7. 2003 pořádá JK Equittana Doubrava v Karviné v Parku
Boženy Němcové výstavu pony
a koní malých plemen (velšský
pony, čsp, šetland, hucul, hafling).
Zároveň proběhnou jezdecké závody pro pony ZL až S, koně (Z, ZL),
veřejný trénink a jezdecké hry.
Zájemci o účast, vyžádejte si propozice a přihlášku k výstavě a soutěžím na adrese JK Equittana,
Doubrava 624, PSČ 735 33, Tel.
607 90 28 73.

Amazonka po
sedmé
Ve dnech 28.-29. června se
uskuteční v Kolíně sedmý ročník
skokových soutěží přístupných
pouze jezdkyním s názvem Amazonka 2003. Stejně jako v minulých
letech bude pro soutěžící ženy
a dívky připravena soutěž Amazonečka úrovně -Z-. Jedno oddělení
pro dívky do 15 let, druhé pro ženy
a juniorky ovšem na koních startujících maximálně druhým rokem.
Závody vyvrcholí soutěží Amazonka
2003 úrovně -S-. Přihlášky
a podrobnosti na tel.: 321 726 867
večer, 321 723 471 přes den či na
mob.: 724 191 847 (M. Prokůpková) nejpozději do 24. června.

Inzerce

I
když
jsme věděli
o těžké chorobě, která
sužovala
našeho
dlouholetého přítele,
přeci jen
nás krutě
zasáhla
zpráva o smrti trenéra, stavitele parkúrů a také autora
odborných textů, pro ty starší
i spolujezdce Ivana Vencoura.
Ivan Vencour zemřel po
dlouhé a těžké chorobě
6. června ve věku 76 let.
Pohřeb se koná v pátek
13. června v 10.00 hodin
v Nymburce.

Superliga
pokračuje
Třetím závodem pokračovala při
CSIO St. Gallen evropská týmová soutěž ve skocích s názvem Superliga.
Parkury stavěl legendární stavitel
P. Weier, který má za sebou již třicetileté působení na tomto švýcarském konkúru. Ve skvělých výkonech pokračoval tým Irska, který se po dvou druhých
místech konečně dočkal vítězství.
Prvenství však bylo těžce vybojované,
protože po shodném výkonu 12 tr. bodů
se museli Irové rozeskakovat s domácím týmem. Ten nakonec dokončil rozeskakování s 8 body oproti Irsku, které
skončilo pouze s 2 tr. body.
Po třech soutěžích je v čele s 27
body nadále Francie, která skončila
v St. Gallen třetí. Druhé Irsko má
20,5 bodu před Velkou Británií s 15
body a Německem (13,5).

Beerbaum
stále v čele
Žebříček FEI Gandini World
Jumping Riders, který řadí nejlepší světové jezdce podle
výsledků za posledních 12 měsíců, začíná být vzhledem ke kvalifikaci na OH 2004 velmi sledovaným. 1. červen zahájil období,
které již bude pro kvalifikační
účely započítáváno. Kvalifikaci
na OH budou ovlivňovat výsledky
od 1. června 2003 do 31. května
2004.
V čele současného žebříčku je
stále se značným náskokem
L. Beerbaum, ale jeho odstup po
vítězství v Aach výrazně snížil
druhý T. Fuchs. V každém případě bude konec června pro pořadí
na prvním místě velmi důležitý.
Ve chvíli, kdy se budou „odmazávat“ výsledky za červen 2002,
přijde L. Beerbaum o 731 bodů,
ale T. Fuchs pouze o 294 bodů.
Dá se však předpokládat, že
po započtení prvenství L. Beerbauma (CHAMPION DU LYS)
v prestižním Hamburském Derby
(1. 6.) první jezdec světa svůj
náskok opět zvýší. Situace se
však mění po každém víkendu,
protože nyní je světová sezóna
prestižními soutěžemi doslova
nabitá. Posledním takovým závodem bylo CSI ve Wiesbadenu
(6.-9. 6.), kde Velkou cenu získal
L. Nieberg na ANKA.

Aachen
a Atheny
Důležitý kvalifikační konkur probíhá v těchto dnech v Cáchách. Ve
dnech 12.-15. června se zde
o místa na OH 2004 v Aténách
utkávají země skupiny F (Afrika
a Střední východ) a G (Jihovýchodní Asie a Oceánie). Přihlášeny
k týmové soutěži jsou Austrálie,
Egypt, Jordánsko, Japonsko,
Korea, Saudská Arábie, Maroco,
Nový Zéland a Quatar a k soutěži
jednotlivců ještě zástupci Číny,
Indie, Iránu, Libanonu, Malajsie,
Filipíny a Jižní Afriky.

● Prodám:
- valach, 8 r., velký hnědák s velkou chutí do skákání, pro zkušenějšího jezdce nebo vyměním za hodného zdravého koně pro děvče. Cena
dohodou.
- hřebeček, 24 měs., o: Great Pleasure, m: Quoniam V (Quido). Bába
import z Německa, SPK. Narostlý, zajímavě zbarvený hnědák. Cena:
25 000,- Kč.
- klisnička, 24 měs., o: 609 Boston (T), m: po Hugben - vítězka finále
KMK 5-letých. ušlechtilá, kvalitní odchov. 35 000,- Kč.
- valach, ryzák, 10 r., schopen absolvovat zkoušky zákl. výcviku,
cvič. zkoušky, vítěz oblastního přeboru v drezuře, vhodný pro začínající jezdce. 65 000,- Kč.
- valach, hnědák, 6 r. pracující v jezdecké škole. Spolehlivý na jízdárně i v terénu. O: Przedswit XVI - 64, m: po Hugben, vítězka KMK
5-letých. Cena: 60 000,- Kč.
- valach, o: Carbido, m: po Duman. Elegantní, mohutný, impozantní
zjev. Dobrá mechanika pohybu, vhodný i na drezuru. Cena dohodou..
- klisna, bělka, 5 r., skokový původ, úspěšný vstup do sportovní
kariéry, čtyři starty - vždy s umístěním, v současnosti výk. ZL, příprava
na L, cena dohodou. Tel.: 728 123 426.
● Prodám hafling, hř., 6 měs, oboustr. původ, rodiče dovoz Rakousko,
(m: Ameta, o: Amadeus), tel.: 315 696 150, 721 606 490.
● Prodám 3l. val., ČT, o: Carbido, m: A1/1 Libela po Behistoun, velmi
pěkný, obsednutý, skok. předpoklady, cena dohodou. Tel.: 602 845 915.
● Prod. kl. ČMB, 4l. hdka, velmi dobrý výsledek při výkonnostních
zkouškách, chodí i pod sedlem, o: Bungalow ze Studence, m: Nota,
velmi hodná. Tel.: 602 845 915.
● Prod. dva žebřiňáky, velmi zachovalé. Tel.: 602 845 915.
● Nabízím ustájení v pěkném prostředí, možnost využití pískové jízdárny, skokový materiál, velké výběhy, krásné vyjížďky, kompletní péče
o koně, dobré podmínky pro sport i rekreaci. Tel.: 602 845 915.
● Prod. 7.l. val. ČT, ryzí povaha, 100% zdravý, skok -Z-, drez. -L- ihned
pro dívku, skok -ZL - L- pro muže. Cena 70 000,- Kč, při rychlém jednání sleva. Tel.: 602 224 990.
● Prod. objekt na Kutnohorsku - hala, 10 boxů a několik kval. sport.
koní. Výhodná cena dohodou. Tel.: 607 588 682 7.00-19.00 hodin.
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Výsledky
Domažlice 24-25. 5. -ZL- (51) 1. Zahoř
- TIBETA (Stáj Zahoř), -L- (43) 1. Suttr JIM BEAM (JS Hejdov), 2. Oulický - REMBRANT (Sokol Husinec), 3. Daněk TALKO S (JS Schneider), -L- (35) 1. Bardonová - VIKOMT (JS Bardonová Hauzr),
2. Krajníková - DEKLINÁTOR (Accom
Praha), 3. Pilecký - CIKÁDA (SK AltronHOFFM), -S- (51) 1. Líkařová - AMAR (JS
Bardonová Hauzr), 2. Doležal ROCK ∞N∞
ROLL, 3. Doležal - POWER PLAY (Stáj
Doležal), -ST- (26) 1. Vojta - REGENT
(Sokol Písek), 2. Nágr - PICADOR (Mar.
Lázně), 3. Doležal - ROCK ∞N∞ ROLL
(Stáj Doležal), 4. Vondráček - GRANT∞S (Stáj Vondráček), 5. Nágr - ATLAS
(Mar. Lázně), Cena Chodska -S + ST- 1.
Vojta - REGENT (Sokol Písek), 2. Doležal ROCK ∞N∞ ROLL (Stáj Doležal), 3. Nágr ATLAS (Mar. Lázně), 4. Mašek - FREDERICK (Stáj Dajbych), 5. Bardonová - ETNA
(Stáj Bardonová Hauzr).
Pecínov 25.5. Květnová cena v drezúře -L 5- (12) 1. Ptáčková - KIPI-N (Leonard
Praha), -JJ 03- (9) 1. Hrdličková - LALIQUE (Stáj Hlinovská), 2. Dvořáčková ORINOKO (Vors Ostrava), 3. Skopečová DENI (Fencer), St. Georg (7) 1. Koblížková - BLACORO K MAK (JK Hlinovská), 2.
Hrdličková - LALIQUE (Stáj Hlinovská), 3.
Pelikánová - PAMÍR (Pavlík Pocínovice).
Havlíčkův Brod 31.5. drezura -L 0(22) 1. Dvořáčková - ZIFAN (Vors Ostrava), -L 5- (21) 1. Dvořáčková - ZIFAN
(Vors Ostrava), JD-03 (4) 1. Honková FANTA 1 (JS Skarolková), SG-00 (9) 1.
Jeřábková - HELIO (SJK Havl.Brod), 2.
Buben - BODO (stáj Buben), 3. Dvořáčková - ORINOKO (Vors Ostrava), IM-1 (11)
1. Sigismondi - EXCALIBUR (stáj Papoušek), 2. Buben - BODO (stáj Buben), 3.
Dvořáčková - ORINOKO (Vors Ostrava).
Poděbrady 31.5.-1.6. CSN, CSI-Y/J S- (80) 1. Matla - BANITA, 2. Matla GRAF QUIDAM (Polsko), 3. Jandourek OLZA TISCALI (CZE), dvouf. sk. 130/140
(48) 1. Chelberg - AKTIV (CZE), 2. Klimczak - CZABI (POL), 3. Doležal - ROCK
∞A∞#ROLL (CZE), -S- (41) 1. Zelinková LA MANCHE T (CZE), 2. Tegel - AQUA
(GER), 3. Macánová - PRINCESS 1
(CZE), bodové skákání do 140 (30) 1.
Matla - BANITA (POL), 2. Oulický - REMBRANT (CZE), 3. Šoupal - C.C. CASH
KENTAUR (CZE), -ST- (51) 1. Opatrný CRAZY LOVE (CZE), 2. Šoupal - GRANNA ARGENTINA (CZE), 3. Papoušek K. CATRICK ORION (CZE), 4. Papoušek J. GEMINI T (CZE), 5. Žíla - GRAF CZECH
(CZE), -ST-(40) 1. Matla - BANITA (POL),
2. Skřivan - ANDOLPH WEPOL (CZE), 3.
Doležal - ROCK ∞A∞ ROLL (CZE), 4.
Kozák - WANDA (CZE), 5. Šoupal ČARAS (CZE), -S+ST- junioři + ml. jezdci
(33) 1. Bardonová - GILMORE (CZE), 2.
Roučková - GENETA (CZE), 3. Macánová
- PRINCESS 1 (CZE), 4. Šafrata - BLESK
(CZE), 5. Matla - GRAF QUIDAM (POL),
Velká cena -ST+T- (36) 1. Skřivan - LABE
JAMES CAC LEASING (CZE), 2. Zelinková - CANTUS T (CZE), 3. Opatrný - SILVIO (CZE), 4. Papoušek KI. - CATRICK
ORION (CZE), 5. Chelberg - AKTIV (CZE).
Brno Soběšice 31.5.-1.6. Mistrovství
JmO ve skoku (pony + děti+J+Y) MJmO -

pony (6) 1. Doležalová - GALAXIE (JK
Ideas), děti (19) -ZM+Z- 1. Machovec ZÁŘE-1 (JK Rufa), jun. do 16 (9) -Z+ZL1. Hložková - PRIM ( JK Němčičky), jun.
do 18 (6) -ZL+L- (6) 1. Dyntarová GAMONA (JK Bertík), Y -ZL+L- (7) 1. Tušlová - ACCOR (TJ Real Tetčice), rámcové
soutěže -ZM- děti (11) 1. Rajskupová QUICK STAR ( JS Belcredi), -ZL- (14) 1.
Nováčková - ATLANTA (JS Nováček), -S(4) 1. Dyntarová - GAMONA (JK Bertík).
Trojanovice 30.-31.5. drezura P-4 1.
Strnadlová - MARKÝZA (JK Trojanovice),
P-6 1. Tkáč - ŠOŠON (JK Trojanovice), Z 2- jun. 1. Fajkusová - BARONKA (JK
Trojanovice), ostatní 1. Dvořáková - ZIFAN
(VORS Ostrava), skok ZLPS 1. Čmielová LÍZA 1 (ACHSP), ZLPA 1. Polesová - CIT
(Pony klub Olešnice), LPA
1. Strnadlová - MARKÝZA (JK Trojanovice), LPB 1. Tkáč - AURA (JK Trojanovice), LPS 1. Kubová - GULIWER (JK Trojanovice), SPB 1. Tkáč - AURA (JK Trojanovice), dvouf. sk. 100/110 děti a junioři 1.
Fajkusová - BARONKA (JK Trojanovice),
ostatní 1. Holy - DAKOTA 3 (JS Astra
Ostrava), -ZL- 1. Živníčková - NAGÁNO
(JK Hradec n.Moravicí), děti a jun. 1. Malinovská - SANTA (Stáj Malinovská), MiniMaxi 1. Horčičková - ASTRA (JK Hradec
n.Moravicí).
Hostouň 7. 6. -Z- (28) 1. Kuchyňková LEANDER (JK Tachov), -Z- (53) 1. Diviš VARIETA (JS Perla Hostouň), -ZL- (52) 1.
Jindrová - HERIET ESSENT (JS Agrosport
Spál.Poříčí), -L- (28) 1. Vladař - LOVEN
(Klatovy-Luby), 2. Tureček - DASTY (Radbuza Horšovský Týn), 3. Kolmanov - SIR
ANTHONY (JK Tachov).
Karlovy Vary - Stará Role 7.-8.6. Mistrovství Karlovarské a Plzeňské oblasti ve
skocích jun. -L+S- (2) 1. Lahodná - SHARON (Děpoltovice), ml. jezdci -S+S- (3) 1.
Kavka - SESION (JK Kavka), ostat. soutěže -ZL- (17) 1. Chochološková - SHARON
(St. Role), -L- (26) 1. Líkařová - AMAR
(Bardonová -Hauzr), 2. Kočík - DICK
(Kočík), 3. Lahodná - SHARON (Děpotovice), dvouf. sk. 120/130 (29) 1. Liska MORNING STAR STING (Havel Strýčice),
2. Vorlíčková - NENCI (Děpoltovice), 3.
Buben - GROOVY 2 (Opatrný), -S- (12) 1.
Bardonová - VIKOMT (Bardonová -Hauzr),
2. Kočík - DICK (Kočík), 3. Bardonová DENDY (Bardonová -Hauzr), -S- (31) 1.
Buben - LIPTON (Opatrný), 2. Roubalová MON ŠERY (Roubal Plzeň), 3. Opatrný PEDRO 3 DUBLET (Opatrný), -ST- (15) 1.
Opatrný - COLOMAN, 2. Buben - LIPTON,
3. Opatrný - CARLSON, 4. Buben - CARDINAL, 5. Pilecký - BALZAC (všichni Opatrný Hořovice), drezúra CDN -L 1- (4) 1.
Ryndák - BLACK 2 (Lentur), -S 0- (3) 1.
Čmolík - ELIPSA D∞VIE (Stará Role), S 0- (4) 1. Čmolík - ELIPSA D∞VIE (Stará
Role), vJ 02 (3) 1. Jirsová - CORÁDO 1
(Jirsová).
Stará Boleslav 7.-8.6. Mistrovství
Střed. obl. ve skoku muži -S- (8) 1. Kocián
- AHRIMAN (Hořany), 2. Jandourek PATRICIE TISCALI (St. Boleslav), 3.
Libich - DIXON (Lysá n.L.), ženy -L- (14)
1. Kozáková - VELVET 1 (Kozáková), 2.
Pekárková - PARÁDA (Lysá n.L.), 3.
Kopecká - ADRIE (Poděbrady), družstva L- (4) 1. okres Poděbrady, ostat. soutěže
stupň. obt. do 120 cm (19) 1. Pekárková PARÁDA (Lysá n.L.), -ZLPA- (3) 1. Vojtková - KAROLÍNA (Otajan), -ZLPB- (4) 1.
Kraicová - SABINA 3 (JK Mělník), -Z- koně
1. rokem (20) 1. Baštová - ZIRKON 1
(Žižka Praha), jezdci 1. rokem (11) 1.
Kopalová - MÁJOVÁ NOC (Litos), dvouf.
sk. 100/110 (83) 1. Polák - HAMLET
(Kocanda), dvouf. sk. 110/120 (52) 1.
Kocián - ALEGRO (Sever Liberec).
Čakovičky 7.-8.6. Přebor středočeského kraje - drezúra děti -Z 1- (5) 1. Perníčková - DELTA (Heroutice), junioři soutěž
pro nedostatek přihlášek zrušena, senioři
-S 1- (3) 1. Švarcová - QUIS (Moudrý),
ostatní soutěže -L 0- (9) 1. Plánková WANDERGOLD (Klub J.F.), -S 0- (4) 1.
Ptáčková - KIPI-A (Leonard), -L 1- (7) 1.
Neumannová - THALIS (Gabrielka), -S 1(3) 1. Ptáčková - KIPI A (Leonard), DÚ 03
(9) 1. Plánková - WANDERGOLD (Klub
J.F.), -JD 03- (5) 1. Hrdličková - LALIQUE
(táj Hlinovská), DD 03 (9) 1. Neumannová
- THALIS (Gabrielka), JJ 03 (5) 1. Půlpánová - ONDRÁŠ (Equus Kinský), SG 03
(5) 1. Půlpánová - ONDRÁŠ (Equus Kinský).
Brno-Soběšice 7.-8.6. Mistrovství JmO
ve skoku - ženy -L+L- (16) 1. Kudláčková BRITHNY (JO Roba ), 2. Romsyová CARMEN (JK Prostějov), 3. Kuřítková MAJOR (JK SKP Kometa Brno), muži L+S- (13) 1. Tretera - KONVENT
(Sport.stáj Tretera), 2. Eim - OSCAR (JK
Tlumačov), 3. Tretera - CYPŘIŠ (Sport.
stáj Tretera), ostatní soutěže -ZL- (33) 1.
Holubářová - FORESTER (JSC Slavkov), L- (16) 1. Vokřálová - ANGELIKA (JK Panská lícha), -S- (9) 1. Tretera - KONVENT
(Sport.stáj Tretera), -L- (22) 1. Růžička CHIMBOTE (JK Rufa), -S- (7) 1. Tretera CALANDRO (Sport. stáj Tretera).

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)

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 08 PlzeÀ
Tel./fax: 377 451 914

Vnitřní
a venkovní
boxy dle
evropských
parametrů

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. +420-354 623 153, 608 979 982, fax +420-354 626 559
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

E Q U I S P O RT - D o k u l i l ová
Velkoobchod - maloobchod s jezdeckými potřebami
Sokolí 23, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 568 820 577, mobil. tel.: 602 723 325,
e-mail: equisport@tiscali.cz
nejširší sortiment veškerých potřeb pro koně a jezdce v České republice

Výhradní dovozce švýcarské firmy STÜBBEN a holandské
firmy HORKA INTERNATIONEL WEAR na našem trhu

prodejna: Equisport - jezdecké potřeby, Žižkova 505, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 568 840 427, e-mail: equisport@tiscali.cz
www.equisport.cz

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
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