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·ampionáty u moﬁe
Těsně u břehů La Manchského průplavu leží
v městečku Le Touguet rozsáhlé jezdecké středisko, které se stalo ve dnech 3.-6. července
dějištěm evropského šampionátu mladých jezdců
ve skocích. Z České republiky se na kolbiště,
ležící na místě zvaném Paris - Plage, vydala trojice jezdkyň Z. Zelinková (CANTUS T), L. Poláková (RAINBOW STAR) a V. Macánová (PRINCESS). Společně s našimi nejlepšími reprezentantkami, které momentálně představují to nejlepší v kategorii mladých jezdců, dorazili jejich trenéři a manažeři. Se Z. Zelinkovou byla ve Francii
J. Beranová, s L. Polákovou J. Jindra a s
V. Macánovou P. Doležal. Vedoucím našeho
týmu byl Jiří Pecháček.
Sportovně technické podmínky šampionátu
jsou totožné již několik let. Závěrečným finálovým
bojům, které byly tentokrát určeny 30 nejlepším,
předcházejí tři kvalifikace. První na čas a druhé
dvě pak klasické, při kterých se současně bojuje
o Pohár národů. Zahajovací soutěž je již vypuštěna a k seznámení s kolbištěm mají jezdci dopoledne před první kvalifikací 60 sekundový čas,
který je nazýván Warm up.

ců do finále moc chtěla. Pro CANTUSE byly
kursy rozhodně nejobtížnější v jeho životě
a i proto jsem s výkonem v 1. a 3. kole spokojena. Kursy byly technicky nesmírně obtížné, všudypřítomné distance nenechaly jezdce vydechnout a na parkuru bylo stále co řešit. Pro mě
bylo, po čtyřech letech. příjemné shledání se
svými konkurenty ze Švýcarska. Bohužel mi tentokrát ta kapička štěstí chyběla.“

V. Macánová dobře
Svěřenkyně P. Doležala V. Macánová má za
sebou evropskou zkušenost z loňského roku, kdy
osamocená bojovala v Hagenu. Letošní týmová
záštita pro ni byla určitě příjemnější. I když to ze
začátku roku vypadalo, že jedničkou pro evropský šampionát bude LISETTE, pokles formy
v průběhu roku způsobil, že do Francie odcestovala PRINCESS.
Zahájení V. Macánové bylo stejně dobré jako
u zkušenější Z. Zelinkové. PRINCESS skákala
velmi dobře a jedno shození bylo výborným vstupem do kvalifikace. V té chvíli byla V. Macánová
na 37. místě, těsně za maďarským M. Hugyecz
na legendární SUPERVILLE, nedávno tragicky
zesnulého J. Turriho. Obě Pohárová kola však
znamenala pro V. Macánovou konec veškerým
nadějím. I když dvojice předvedla plynulé jízdy
a chyby byly jen velmi lehké, v konečném účtování se jich objevilo přeci jen velmi mnoho. V prvním kole bylo na kontě naší dvojice 24 bodů a ve
druhém, na pohled zlepšeném výkonu, dokonce
28 tr. bodů. Veškeré postupové ambice pochopitelně pohasly již po prvním kole. I tak se však za
předvedené výkony nemusí V. Macánová stydět
a určitě má před sebou ještě velmi dobrou sportovní budoucnost.

Zelinková těsně před branami
Posledním šampionátem v této věkové kategorii byl Le Touguet pro naši ženskou jedničku
Z. Zelinkovou. Tato jezdkyně dorazila do střediska Paris-Plage přímo ze svého momentálního
německého působiště a určitě moc chtěla zakončit svůj závěrečný návrat na evropský šampionát
úspěšně. Před čtyřmi lety ve švýcarském Münchwilenu postoupila s KRIS KENTAUR do finále,
kde skončila na 20. místě.
Ve Francii to pro Z. Zelinkovou a CANTUSE T
začalo také dobře. První kolo absolvovala s jediným shozením a i po přičtení časové penalizace
s s výsledkem 5.92 se ocitla naše dvojice na 29.
pozici.
Páteční první pohárové kolo však udělalo
Z. Zelinkové řádnou zátěž do konečného účtování. Přestože CANTUS skákal dobře, tři oxery mu
byly příliš široké a 12 tr. bodů na kontě naší dvojice vypadalo na pohřbení veškerých nadějí.
Z. Zelinková však opět prokázala, že je jezdkyní
s náležitým rozhledem a ve druhém kole se
s chyb náležitě poučila. Diváci viděli v jejím podání suverénní výkon. Pouhých 0,34 s dělilo naší
dvojici od čistého konta a i onen 1 tr. bod se po
projetí cílem zdál českým fanouškům senzační.
Teprve dodatečně se ukázalo, že právě toto minimální zatížení bude mít zcela zásadní význam
v konečném účtování. Z Zelinková skončila rozdílem 0,28 bodu na prvním nepostupovém
31. místě.
Tým Z. Zelinkové se jen obtížně smiřoval
s tímto výsledkem a proto zůstala Z. Zelinková
v místě šampionátu ještě do nedělního rána, zda
se někdo s postupujících ze zdravotních důvodů
neodhlásí. Bohužel se tak nestalo a tak zůstala
Z. Zelinková s nejtěsnějším rozdílem před branami
finále. Ke svému výkonu i soutěži v Le Touguet
Z. Zelinková řekla: „Pochopitelně jsem v posledním svém evropském šampionátu mladých jezd-

L. Poláková neuvěřitelně

Foto S. Polák
Družstvo našich mladých jezdkyň vedl J. Pecháček

Poslední z naší trojice jezdkyň L. Poláková
sice do finále také nepostoupila, ale bez přehánění bude pro většinu diváků možná nezapomenutelnou dvojicí. Tím nezapomenutelným výkonem, a nejen pro strakonickou ekipu, bylo první
kolo Poháru národů. K němu nastupovala
L. Poláková z 64. pozice z první kvalifikace. Tu
získala za výkon se třemi chybami. Zdálo se
tedy, že soutěž bude pro RAINBOW STAR příliš
obtížná. K úžasu nejen českých fanoušků, ale
i ostatních diváků však L. Poláková předvedla ve
druhé kvalifikaci suverénní výkon, který se s každým dalším bezchybným skokem blížil skutečné
senzaci. Poslední fáze kursu připravila jezdcům
oxer, po kterém byl na pět cvalových skoků dvojskok složený z kolmého skoku a závěrečného
oxeru. L. Poláková a RAINBOW STAR absolvovali první oxer velmi dobře a ještě tři cvalové
skoky před závěrečnou překážkou se zdálo, že
se naše dvojice vrátí do boje o finále. Nepatrná
korekce však vyvedla RAINBOW STAR z tempa.
Následovalo zastavení a vybočení. Po opakovaném nájezdu pak zvládla L. Poláková dobře
kolmý skok, ale závěrečný oxer znamenal opět

(Pokračování na str. 2)
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(Dokončení ze str. 1)
zastavení, po kterém byla jezdkyně vyloučena.
I přes toto drastické hodnocení, však může být
naše reprezentantka spokojena a tento výsledek
je jen dalším důkazem jak málo dnes dělí úspěšné jezdce od poražených.

Británie (27). Teprve sedmí skončili Francouzi se
34 body před Itálií (36), Švýcarskem (37) a Švédskem (39). Tato družstva absolvovala druhé kolo
a před jeho branami zůstalo Portugalsko, Polsko
a náš tým.
Mezi jednotlivci byla nakonec nejlepší dvacetiletá C. Müller na KYRALEEN, která prošla
všemi koly bez tr. bodů před
další německou jezdkyní
J. Sprehe na legendární LADY
WEINGARTEN. Třetí byl
holandský zástupce W. Vos na
DUBLIN V.
Evropský šampionát mladých jezdců sice skončil pro
Českou republiku bez výraznějšího úspěchu, přesto však
vypovídá o stále se zlepšujícím
kontaktu se světovou úrovní.
I když na našem kontě je již
i evropské prvenství, trojice
dívek v Le Touguet dokázala,
že základna českého jezdectví
evropské úrovně je přeci jen
širší.

Foto S. Polák
Veronika Macánová - PRINCESS

Junioři
v San Remu

Zuzana Zelinková - CANTUS T

Němci kralují
Stejně jako v ostatních věkových kategoriích
i mezi mladými jezdci ve Francii kralovali němečtí
reprezentanti. Po prvním kole sice ještě vedl tandem francouzských jezdců, ale již Pohár národů
znamenal přesvědčivé vítězství Německa. Družstvo s francouzským názvem Allemagne zvítězilo
zcela jasně s celkovým výsledkem 1 tr. bod před
druhými Holanďany, kteří však již měli 15 bodů.
Třetí byli překvapivě Norové (18), za kterými
těsně následovalo Irsko (19), Belgie (21), Velká

Juniorští jezdci soutěží
o evropské medaile také na
dohled mořské hladiny. Kolbiště v San Remu omývá středozemní moře a toto letovisko leží
na počátku italské riviéry.
V pondělí 7. července tam
odjeli junioři K. Bardonová
s koňmi VIKOMT a MAVERICK
Foto S. Polák
a J. Kincl s LERY a GOMERA.
Doprovází je manažer skokové
komise Z. Goščík. Na zprávy
z Itálie tedy teprve čekáme.
Při této příležitosti však doplňme informaci
o posledních přípravných závodech v Neubeeren.
V referátu o nich jsme opomněli účast K. Bardonové ve finále Velké túry kam se probojovala
s koněm MAVERICK. Přestože se jednalo o start
obtížnostně jaksi „nad plán“, protože úroveň S**
je těžší než čeká juniory v San Remu, K. Bardonová a MAVERICK se této úlohy zhostili velmi
dobře a dokončili se čtyřmi shozeními. Doufejme,
že právě tato zkouška ohněm přijde naší juniorce
v San Remu vhod.

Velká cena Opavy
Téměř celá republiková špička se představila
28. a 29. června na kolbišti v Opavě Kateřinkách na
15. ročníku Velké ceny Opavy. Ta byla současně
šestým kolem Českého skokového poháru.
Při prvních sobotních soutěžích na prohlídce parkuru bylo slyšet hodnocení jezdců, že parkur je líbivý a ne příliš těžký. Výkony a nakonec i výsledky
ukázaly opak. V prvním dvoufázovém skákání
(120/130) bylo na startu čtyřiašedesát dvojic a druhou fázi bezchybně zvládly jen tři. Zvítězil domácí
J. Zwinger na DONA Z Kentaur. V -S- to bylo téměř
stejné. Z šestašedesáti dvojic bylo pouze šest
čistých. V rozeskakování předvedl nejlepší výsledek
Z. Žíla na PINOT GRIGIO z Mustangu Lučina.
V 1. kole VC Opavy (-ST-) se představilo 41 dvojic. Čtyři bezchybné výkony a šest dvojic s jednou
chybou byly předpokladem napínavé podívané ve
druhém kole, zkráceném -T- (8 překážek). K tomu
nastoupilo dvacetsedm dvjic a bezchybných výkonů
bylo šest. Jediný, kdo zvládl nástrahy obou kol bez
chyby a zvítězil byl J. Papoušek na BARMA z JO
Srnín. První kolo čistě, ale -T- s chybou to byl výsledek A. Opatrného na CRAZY LOVE. Přesně opačný
výsledek -ST- s chybou, ale -T- čistě měl P. Doležal na ROCK’N’ROLL, stejně jako M. Šoupal na
GRANNA ARGENTINA. Čtvrtým jezdcem se součtem 4 tr. body byl M. Zbořil na LEANDROS a mezi
těmito závodníky rozhodl čas. Ten seřadil soutěžící
do pořadí: Opatrný, Doležal, Šoupal, Zbořil.
Šesté kolo v ČSP s pořadím na prvních místech
nic neudělalo. Vedení si udržel J. Papoušek s
76 body. Druhé místo uhájil D. Fialka (55) a třetí
J. Kincl (54). Jen o bod méně má již čtvrtý A. Opatrný (53), pátý je momentálně M. Šoupal (46), šestý
J. Pecháček (45) a sedmý J. Skřivan (37). Na konci

prvé desítky jsou momentálně ještě J. Jindra (34)
a J. Hruška se Z. Tothem (30).
„Parkury se mi líbily, byly dobře postavené,
pouze bych uvítal jednu vyšší soutěž (140 cm)
i v sobotu, aby se lepší koně mohli trochu rozeskákat. Musím říci, že Opava a Ostrava jsou jediná
města v ČR, kde se staví pořádné parkury tak jak to

Foto -jgeJiří Papoušek - BARMA (JO Srnín)
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Foto S. Polák
Lucie Poláková - RAINBOW STAR
má být, tak jak se to staví v zahraničí. Oxery jsou
pravé , ale vůbec jsou to technické parkury. Tak by
se to mělo stavět i jinde.Co se týče ČSP - já o něj
letos ani moc neusiluji, protože vím, že finále je ve
stejném termínu jako CSIO Záhřeb, a já pojedu
tam“, řekl na závěr Aleš Opatrný.
-jge-

Děti a kvalifikace
O medaile a tituly středočeské oblasti v kategorii dětí a juniorů se bojovalo 28. a 29. června
v Herouticích. V kategorii dětí (-ZL+ZL+L-) kralovala K. Mestenhauserová z JK Mělník. Získala zlatou i stříbrnou medaili. Kategorie juniorů
(-ZL+L+L-) byla v režii Stáje Dani Zbožnice.
N. Němcová (GOLDWING) a I. Holíková (CARDIFF) měly po dvou kolech čisté konto. Zvítězila N. Němcová - GOLDWING. Do kategorie
mladých jezdců se nikdo nepřihlásil.
Tyto závody byly kvalifikací na MČR pro kategorii dětí (nominace provádí oblast podle klíče první tři s oblastního šampionátu + 20% ze
zúčastněných). Je otázkou, jestli je tento způsob
správný a spravedlivý. Podle mého názoru nikoli jediný závod v žádném případě nevypovídá o celkové dlouhodobé výkonnosti, navíc může být
poznamenán nemocí jezdce nebo koně, může se
prostě z jakýchkoli důvodů nevydařit. Navíc ani
nemusí být oblastní šampionáty shodné sportovně technické úrovně. Vliv na psychiku této nejmladší jezdecké kategorie na velkých koních je
tak obrovský. Jedou o všechno a prostě musí
zajet dobře, jinak se na mistrovství nedostanou.
Nespravedlnost vidím i v tom, že děti mají tento
systém kvalifikace na MČR jako jediná věková
kategorie. Všichni ostatní mají udán počet absolvovaných parkurů dané obtížnosti a maximální
počet trestných bodů.
D. Heřmánková

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

První mistrovské medaile
První mistrovské tituly roku 2003 se rozdělovaly
o víkendu 4.-6. července. Letos první přišli na řadu
jezdci spřežení, kteří bojovali o tituly v Moravském
Krumlově, a nejmladší jezdecké kategorie ve všestrannosti. Ty měly šampionát v Kolesách.

Kolesa
Kolesa jsou dokonalým střediskem. Líbí se tu drezúristům, skokanům, ale především militaristům. Písčitý povrch zaručuje téměř vždy dobrý terén a po
léta pečlivě udržovaná trať zaručuje téměř vždy
zájem startujících a tím i diváků. Stejně tak tomu
bylo i o prvním červencovém víkendu. Tradiční předkolo letošní Zlaté podkovy bylo tentokrát obohaceno
i třemi šampionáty. V samostatné soutěži soutěžily
o tituly děti na pony. V rámci Bronzové podkovy
bojovaly o medaile děti na velkých koních a ve Zlaté
podkově soutěžili o mistra ČR 2003 junioři.

Pony a děti
Soutěž dětí na pony zahájilo 26 dvojic a dokončilo
14. Sympatie diváků získala 11 letá M. Macurová,
která startovala s vůbec nejmenším 117 cm vysokým pony. Na parkuru však měla dvojice dvě neposlušnosti a tak získala alespoň Cenu útěchy.
Z mistrovského titulu se nakonec radovala
S. Erbeková na LIPAN (MJS Brno) před F. Kološem
s BAILEYS (Pardubický JK) a bronzovou K. Hájkovou na BERUŠKA (JK Lanškroun). Stříbrný F. Kološ
se stal vítězem otevřené soutěže pony a současně
i přeborníkem VČ oblasti.

z třiceti jezdců na startu dokončilo 22 dvojic a prvenství si odnesl R. Navrátil na KARIBIK (Náměšť na
Hané) před K. Tumpachovou - TIPPERARY
DREAM (Valér Radonice) a J. Kornalíkem s GIN
FIZZ (JK NOKI Hostomice).
Kolesské závodiště patří mezi nejlepší české
tratě. Je proto příznačné, že soutěže zde patří mezi
nejtěžší. Ne jinak tomu bylo i tentokrát. Autor trati
Z. Kusý tentokrát skutečně nikoho nešetřil a z počátku za to byl poněkud kritizován. Svůj pohled na soutěže si však obhájil a průběh těch nejtěžších mu
nakonec dal za pravdu. Většina jezdců a koní se
s tratěmi vyrovnala dobře a soutěže se tak staly
nejen kvalitními mistrovskými závody, ale pro některé naše kvalifikované juniory i kvalitní generálkou na
evropský šampionát.

Junioři pro ME Pardubice
Průběh juniorského mistrovství ČR 2003 však již
nemohl zasáhnout do nominace na evropský šampionát. Ten jak je známo pořádá Česká republika ve
dnech 7.-10. srpna v Pardubicích. Pochopitelně
k evropskému šampionátu vypisuje nominační kritéria FEI a jezdci je museli tentokrát splnit na minimálně čtyřech soutěžích CIC*, CCI* a CNC*. Zlatá podkova v Kolesách na tuto úroveň nedosáhla a poslední možnost doplnit si nominační kvalifikaci byla soutěž v německém Hohenbergu. Z naší republiky mají
kvalifikaci splněnu V. Odstrčil (LEONTÝNA),
K. Janusová (BEST PLAN), M. Šedá (CLEMENTAIN), J. Vobořilová (MONT BLANK, LAMA) a R. Krobot (TRY WOLT). Jediný úspěšný start dělil od Pardubic ještě čtveřici A. Svobodová, A. Pejosová,
B. Doušková a L. Černá. Ke startu v Německu se
však odhodlala již jen A. Svobodová na LEVÁDA.
Ostatní jezdci již snahu o účast na evropském šampionátu vzdali a dali přednost národnímu mistrovství
v Kolesách. Podle posledních zpráv A. Svobodová
a LEVÁDA po poměrně dobrém průběhu crosu měla
tři překážky před cílem pád a soutěž nedokončila.
Tím byla pro tuto jezdkyni ztracena poslední možnost kvalifikace na náš evropský šampionát.

Budou divoké karty?
Přesto se nechtějí všichni zájemci o start v Pardubicích s přísnými podmínkami nominace smířit
a podle zpráv z komise všestrannosti ČJF momentálně dotazuje FEI na možnost divokých karet. Jak
budeme úspěšní se teprve uvidí a doufejme, že jisté
privilegium vyplývající z našeho pořadatelství, vyplyne. Jinak by naše účast na startovní listině ve dnech
7.-10. srpna v Pardubicích byla jen velmi skromná,
protože se navíc proslýchá, že ne všichni kvalifikovaní mají své koně v pořádku.

jezdce pravděpodobně
skončila.
Na start o medailový boj
se tak postavilo 14 jednospřeží. Překvapivě systémem start cíl zvítězil a mistrovský titul si z Mravského
Krumlova odnesl J. Broža
(Afrodita Němčice) před
J. Exnarem (Havlíčkův
Brod) a T. Bartákem (Favory Benice). Bronzový T.
Barták zaváhal až v parkuru, kde jej 19,5 bodu
odsunulo na bronzovou pozici.
Mezi 15 dvojkami si s konkurencí téměř suverénně poradil L. Jirgala. Náš momentálně nejlepší
a navíc i z evropského pohledu vynikající jezdec sice
nezvítězil v drezúrní zkoušce, kde jej překonal jeho
dlouholetý rival J. Nesvačil st. (Svatý Ján Jihlava),
ale konkurenci již nenalezl v maratonu. V drezúře
dělal našim dvěma nejlepším jezdcům ještě starosti
jeden z polských účastníků Memoriálu J. Branče
P. Wozniak a pak již jen L. Vyrtych (Santa Březno).
Aby však radost ve stáji u Jirgalů nebyla tak dokonalá, Marek Jirgala vjel se svoji dvojkou do drezurního obdélníku s kamašemi a to pravidla nedovolují.
Smůla však postihla i domácího jezdce a pořadatele v Moravském Krumlově J. Nesvačila, který
musel pro závadu na maratonském kočáru ze soutěže z vedoucí pozice odstoupit. L. Jirgalovi tak již
téměř nic nestálo v cestě za titulem a ani dvě chyby
v parkuru nemohly nic změnit na jeho celkovém
vítězství. Ze stříbrné medaile se radoval J. Kohout
(Denisa Bratronice). Třetí příčku obsadil polský jezdec P. Wozniak a tak si bronz z Moravského Krumlova odnesl čtvrtý umístěný M. Martinec z JK Čejkovice, i když jen velmi těsně (2.06 bodu) před dalším
umístěným L. Vyrtychem.
Návrat dvou čtyřspřeží z Národního hřebčína na
národní šampionát, ale i K. Kastnerové zvýšil počet
účastníků královské discipliny spřežení na u nás
nevídaný počet sedm soutěžících. Po drezurní
zkoušce se na čelo vyhoupnul loňský mistr Z. Jirásek
z JK Robousy, kterého však těsně sledoval P. Vozáb
(NH Kladruby n.L.). Své prvenství si Z. Jirásek udržel
i po maratonu, ale v té chvíli již jeho vedení stáhnul
P. Vozáb na rozdíl 0,08 bodu. Třetí před parkurem
byla K. Kastnerová (Ranč Ladná) a tu dělilo od
vedoucího Z. Jiráska pouhých 7,58 bodu.
Nejpevnější nervy nakonec prokázal P. Vozáb.
Ten docílil v parkuru výsledek 5,5 bodu a stal se po
roční přestávce opět mistrem ČR ve čtyřspřeží.
Z. Jirásek skončil druhý, i když se na něho velmi
těsně dotáhla K. Kastnerová, která skončila na třetí
pozici o 1,08 bodu. I čtvrtý J. Škodný (NH Kladruby
n.L.) s rozdílem necelých sedmi bodů na K. Kastnerovou patří do letošního elitního klubu jezdců čtyřspřeží. Vyrovnaná soutěž tak byla krásnou tečkou
za letošním šampionátem spřežení.

Dobrá generálka

Juniorské mistryni A. Pejosové (foto na
VOKÁL) chybí pro start v Pardubicích
jeden výsledek. Zda se např. právě pro ni
nalezne možnost startu na divokou kartu,
ukážou nejbližší týdny.
Dětští jezdci do 14 let však soutěžili o tituly i na
velkých koních. To již bylo v rámci Bronzové podkovy. V mistrovské soutěži si nejlépe vedla M. Machová na AMBRA (JK Humpolec) před stříbrným
D. Musilem s JUNICA (JK Glod Čejov) a P. Pejřilovou na LESTER (Hradecký JK).
Jinak si prvenství v Bronzové podkově připsala na
své konto mezi 17 dvojicemi J. Vobořilová na ELÁN
BIOFAKTORY ze stáje Kubišta před svoji stájovou
kolegyní M. Záveskou na TENA.
Stejnou úroveň měli na programu i mladí koně
v Soutěži nadějí. Na startu stanulo původně 32 dvojic, ze kterých projelo cílem 24. Prvenství si připsal
P. Krejsa na WIDAR (JK Lanškroun).

Není Podkova jako Podkova
Stříbrná podkova měla při terénní zkoušce poněkud překvapivě obtížný kurs a za některé skoky by
se nemuselo stydět ani CCI v Humpolci. Nakonec

I přes skutečnost, že národní šampionát již nezasáhl do kvalifikace na ME, pro tento závod byl velmi
dobrou přípravou. Již podle úrovně soutěže Stříbrné
podkovy bylo vidět, že Kolesa možná v obtížnosti
poněkud vybočují z řady.
Platilo to beze zbytku i o kursu Zlaté podkovy,
v rámci kterého se soutěžilo i o juniorské tituly.
Juniorů bylo na startu patnáct a tvořili téměř polovinu 35 členného pole otevřené soutěže Zlaté podkovy. Po drezúře byly nejlepší jezdkyně z JK Glod
Čejov J. Grodlová na ARNIKA před L. Musilovou
s HARUN 8. J. Grodlová si prvenství udržela i po
terénní zkoušce, ale dvě chyby na parkuru ji odsunuly až na bronzovou pozici. Boj o první příčku se
tak rozpoutal mezi M. Záveskou (TREISY 1) ze stáje
Kubišta Humburky a A. Pejosovou (GAL) z Krakonoš Trutnov. Úspěšnější byla A. Pejosová, která po
bezchybném terénu nezaváhala ani na parkuru.
M. Záveská po jedné chybě na parkuru skončila se
stříbrnou medailí. Naše želízka pro ME v Pardubicích tak skončila v poli poražených.
V otevřené soutěži si nejlépe vedl K. Diringer na
ESEJ (Žabčice). Juniorka M. Záveská na TREISY
bala druhá a z třetí příčky se radovala R. Dvořáková
s BEATRICE (Cavalier Rynárec).

Moravský Krumlov
Další tři sady mistrovských medailí se rozdělovaly
v Moravském Krumlově v soutěžích spřežení. Šampionát se zde konal v rámci tradičního Memoriálu
Jana Branče, který se letos jel již po patnácté. Vzrůstající oblibu jednospřeží ukazuje i počet jezdců,
kteří nastoupili k mistrovské soutěži. O pouhého
jednoho startujícího nevyrovnala jednospřeží donedávna zcela přesvědčivě kralující dvojky. To chybějící spřežení bylo J. Koníře, který po karambolu
v Altenfeldenu léčí koně a letošní sezóna pro tohoto
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Mistrovský titul je pokračováním skvělé
sezóny L. Jirgaly

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Amazonka 2003

Čtyřdenní Všemily

Skokové soutěže určené pouze ženám a dívkám mají v Kolíně již tradici a Stáj Václav uspořádala tento dívčí mítink již posedmé. Ve dnech
28.-29. června se tak do Kolína sjely, stejně jako
jindy, dopravníky a koně z celých Čech, ale soutěžili pouze ženy.
Zahajovala soutěž určená věkové kategorii do
15 let a zde se soutěžilo o titul Amazonečka. Ten
v sezóně 2003 získala Zdeňka Hájková na
DIANA 21 z JK Kavalo Tábor. To byla úroveň
soutěže -Z-, ale táborské jezdkyně prokázaly své
kvality a i soutěž do 110 cm získala jejich závodnice. Shodou okolností sestra Zdeňky Hájkové
Vendula. A aby se sestry Hájkovy v rodině nehádaly, i další v pořadí třetí vítězství (-ZL-) putovalo
do Tábora zásluhou Martiny Hájkové.
O titul Amazonka 2003 se soutěžilo v úrovni
-S-. Zde se na start seřadilo 30 jezdkyň. Na parkuru, který rozhodně závodnice nijak nešetřil,
dokázalo devět koní absolvovat bez chyby
a hned dvakrát se do rozeskakování dostala R.
Dvořáková (DUKAR, REVOLT). Nulu zopakovat
dokázaly již jen tři dvojice. Nejrychlejší byla Anna
Liska na MORNING STAR STING ze stáje Havel
Strýčice, která zvítězila před H. Roseckou na
ETOS (JK Panství Bechyně) a M. Šebesťákovou
na LAST LORD (Horse Academy Radimovice).

Od čtvrtka 3. července se skákalo v jezdeckém
středisku ve Všemilech. Předehrou třídenních
závodů byly soutěže KMK, kterými vstoupili chovní koně do druhé poloviny sezóny a tudíž postoupili v obtížnostních stupních výše. Pro čtyřleté
koně již bylo připraveno -ZL, pro pětileté -La šestiletí si museli poradit s -S-. Komisař J. Šíma
hodnotil 18 dvojic v nejmladší kategorii a mezi
čtyřletými si prvenství odnesl SINUHET O. Nágra
z Mariánských Lázní. Stejný jezdec se radoval
i mezi nejstaršími koňmi, kdy v -S- zvítězil jeho
CORREGIO-K. Prvenství mezi pětiletými si v -Lvybojoval ARGON s T. Navrátilem ze stáje Vondráček - Albertovec).
V pátek 4. července byly ve Všemilech zahájeny závody, v rámci kterých se bojovalo i o severočeské oblastní tituly. Ty si nakonec odnesli
domácí jezdci. v ženách K. Veselovská na
ATLANTA KALEK a v mužích K. Papoušek
s CELESTA KALEK.
Skokové soutěže měly jinak vrcholy ve dvou
soutěžích -ST- a nakonec i v závěrečném -T-.
V sobotním -ST- se mezi 18 startujícími rozeskakovali dva jezdci. Zvítězil i po druhé bezchybný L. Jandourek na PATRICIE TISCALI ze Staré
Boleslavi před P. Veselovským s MARCO POLO
(Zámek Vilémov).
V nedělním -ST- bylo 14 dvojic a diváci opět
viděli rozeskakování dvou koní. Tentokrát si lépe
vedl K. Papoušek na CELESTA KALEK, který byl
rychlejší než K. Poláchová s FANY (ZOO Chomutov). V závěrečném -T- se již nuly diváci nedočkali a nakonec zvítězil lepším časem domácí
M. Šlechta na PREGANUS s osmi tr. body opět
před P. Veselovským na MARCO POLO se stejným výsledkem. Třetí byl K. Papoušek s KIBARA
(JK Všemily) s 9 body a D. Voksou na MAGNET
(Stáj Voksa) se třemi chybami.

Vítězný CALITO

Titul Amazonka 2003 získala Anna Liska
na MORNING STAR STING

Pony v Löbnitz
Jezdecká federace Saska pozvala pět českých
pony k účasti na Mistrovství Saska pony, juniorů
a mladých jezdců v parkuru a drezúře, které se
konalo 4. - 6. července v Löbnitz. Hájit české
barvy odjely zástupkyně JK Mělník - L. Kraicová SABINA 3 a K. Mestenhauserová - GÁRKA,
COLIN, a také J. Perníčková z JK Heroutice
s IRVEL a SAYONARA MP.
Při závodech se kromě mistrovských soutěží
konaly též rámcové soutěže voltižní a dvojspřeží.
Krásný areál již ničím nepřipomínal loňskou
povodňovou apokalypsu, při které byl celé tři
metry pod vodou.
Všechny tři dny se skákalo do 110 cm - podle
českých měřítek pony parkur stupně ST. České
jezdkyně se ve všech soutěžích umisťovaly na
čelných místech. Hned první den se jim povedl
parádní kousek, když v jedné z hlavních soutěží
sebraly německým skokanům první a druhou
příčku. Zvítězila L. Kraicová před J. Perníčkovou
(SAYONARA MP).
V sobotu se hodnotil styl. Všechny české jezdkyně šly čistě. L. Kraicová obsadila 4. místo,
J. Perníčková (IRVEL) a K. Mestenhauserová
(COLIN) ex equo páté.
V neděli byla nejúspěšnější českou jezdkyní
K. Mestenhauserová na COLIN získala 2. místo,
L. Kraicová se SABINOU po jedné chybě v rozeskakování 6. místo, J. Perníčková na IRWEL
měla v základním kole chybu.
V drezúrních soutěžích se K. Mestenhauserová - GÁRKA umísťovala vždy zhruba v polovině
startovního pole, v závěrečné nejobtížnější úloze
(CCI* pony) obsadila osmé místo.

Šestiletý hřebec CALITO R.B. (Corelli - po
Foxhunter), kterého v současnosti v ČR jezdí
P. Veselovský (Zámek Vilémov) byl ve dnech
20.-22. června účastníkem hessenského
Springpferde Championat ve Viernheimu.
Pozvání přišlo díky těsným kontakům s německými partnery a CALITO v Německu strávil již
sezónu 2002, kdy se pravidelně umísťoval
v soutěžích do 120 cm. Pozvání k hessenskému šampionátu přišlo bohužel pozdě a tak
nebylo možné vyřídit hostovací licenci pro
P. Veselovského. Do sedla byl tedy angažován
německý jezdec R. Murmann, který s koněm
pracoval čtyři dny před šampionátem.
Průběh šampionátu pak předčil veškerá očekávání. V pátek startoval CALITO ve stylové soutěži M/B (135 cm). Parkur absolvoval čistě a tři
styloví rozhodčí mu udělili známku 8,6 což mu
přineslo 1. místo v poli 31 startujících.
Na sobotu byl připraven Hessen Springpferde
Championat, ve kterém startovalo 17 pozvaných
šestiletých koní. Hřebec startoval opět bez chyby
a ohodnocení 8,3 znamenalo opět vítězství.
V neděli nastoupil, již notně unavený CALITO,
k prestižnímu závodu - kvalifikace na Championat des Deutschen Springpferdes. Soutěž stupně
M/B zahájilo 32 koní a hřebec startoval až 20
v pořadí. Udržel však nasazenou laťku a ohodnocení 8,7 v parkuru bez trestných bodů mu vyneslo další vítězství. Není proto divu, že česká ekipa
odjížděla zpět do Čech s euforickými pocity - tři
starty a tři vítězství si budou ve Sportovní stáji
Zámek Vilémov ještě dlouho připomínat.

Přeplněné Nebanice
Těsně za dveřmi je vrchol naší vozatajské
sezóny, kterým je dnes již tradičně CAI - A Nebanice. Na start soutěže, která se koná ve dnech
18.-20. července, je přihlášeno rekordních 52
spřežení, která reprezentují celkem 130 koní (19
jednospřeží, 22 dvojspřeží a 11 čtyřspřeží).
Dorazí i osminásobný mistr Rakouska Johan
Wolfmayer, který zapřahá starokladrubské bělky.
V ekipě šesti reprezentantů z Maďarska nechybí
ani Attila Bárdos. Ze SRN přijede loňský vítěz
V. T. Knodel, dále pak účastník MS ve Wolzburgu M. Dangel a H. von Senden. Nejpočetnější
ekipa se přihlásila z Polska a má šesnáct soutěžících a polská reprezentace tak bude zcela kompletní. Pochopitelně chybět nebudou ani naši nejlepší jezdci. Pořadatelé zvou všechny příznivce
spřežení ke sledování soutěží.
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Sportovní
kalendáﬁ
11.-13.7.
11.-13.7.
12.7.
12.7.
12.7.
12.7.
12.7.
12.7.
12.7.
12.7.
12.7.
12.7.
12.7.
12.-13.7.
12.-13.7.
12.-13.7.
12.-13.7.
12.-13.7.
13.7.
13.7.
18.7.
18.-20.7.
18.-20.7.
18.-20.7.
19.7.
19.7.
19.7.
19.7.
19.7.
19.7.
19.7.
19.7.
19.7.
19.-20.7.
20.7.
20.7.
25.7.
25.7.
25.-27.7.
26.7.
26.7.
26.7.
26.7.
26.7.
26.7.
26.-27.7.
26.-27.7.
26.-27.7.
26.-27.7.
26.-27.7.
26.-27.7.
27.7.
27.7.
29.7.
1.-2.8.
2.8.
2.8.
2.8.
2.8.
2.8.
2.8.
2.8.
2.8.
2.8.
2.8.
2.8.
2.8.
2.-3.8.
2.-3.8.
2.-3.8.
2.-3.8.
2.-3.8.
2.-3.8.
2.-3.8.
3.8.
3.8.
3.8.
3.8.

Heroutice ZL-S, D/Z-L pouze pony
Karlovy Vary
MČR sen. S+D
Unhošť
Z-ZL
Mělník
D/Z-L
Starosedlský Hrádek
ZM-ZL
Dražice
Z-L
Kosova Hora
E/ZM-Z
Újezd u Vodňan
Z-ZL
Bernartice
ZM-S
Chlum
Z-L
Koldín
Z-L
Žďár n.S.
ZM-Z + pony
Kamenná
D/Z-L
Čakovičky
ZM-S
Přeštěnice
Z-L
Sviadnov
Z-S
Čeladná
zrušeno
Horka n.M.
Z-L
Nemochovice
Z-S, A/2
Horní Město - Skály
Z-S
Tachov
Z-L,D/Z-L
Pecínov
C/Z-L CCN*
Nebanice
CAI-A/1,2,4
Ostrava St. Bělá MČR-J,Y (S+D)
Mníšek p.Brdy
E/Z-ST
Tábor
ZL-S
Roudnice
ZM-L
Janov
ZM-L
Slavkov u Brna
ZM-L
Kostelany
reining
Karviná
ZM-ZL
Šumperk
ZM-L
Hlučín
D/Z-L
Sobotka
ZM-S
Ústí n.L.
ZM-L
Budíškovice
ZM-L
Litomyšl
KMK Z-S
Ostrava St. Bělá
KMK Z-S
Humpolec
CIC*,CCI**
Praha-Gabrielka
Z-L
Záryby
ZM-L
Kutná Hora
ZM-L
Ostrov
ZM-L
Žitná
D/L-ST
Třebíč
Z-L
Páterov
ZM-S
Mažice
ZM-S
Plzeň-Bory
D/Z-TT
Nebanice
KMK Z-S
Litomyšl
ZM-S
Ostrava St. Bělá
Z-S
Mikulov
Z-S
Hradec n.M.
L-S, D/Z + pony
Páterov
KMK Z-S
Děpoltovice
Z-L,D/Z-L
Stará Boleslav
L-PREM.ST
Všetice
ZM-L
Čakovičky
D/Z-S
Tábor
D/Z-S
Žitná
Z-L, D/Z-L pouze pony
Koldín
Z-S
Hvězda
Z-S
Drásov
Z-S
Prostějov
E/ZM-ST
Rudná p.Pr.
D/Z-S
Žirovnice
ZM-S
Žďár n.S.
E/Z
Praha-Císařský ostrov
L-T
Nymburk-Komárno
ZM-L
Jemčina
Z-T
Děpoltovice
ZM-S
Deštné v Orl. horách
Z-L, D/Z-L
Sviadnov
Z-S
Hradec n.M.
ZL-PREM.ST
Mikulov
D/Z-S
Kojetice
Z-L
Rudná p.Pr.
ZM-ZL
Humpolec
ZM-S

Vzpomínáme...
Opožděně jsme obdrželi informaci o úmrtí
dlouholetého aktivního jezdce a příznivce koní
Prof. Mudr. Zdeňka Macka, Csc, který zemřel
v Praze ve věku nedožitých devadesátých narozenin 29. března.

Fuchs na čele
Podle očekávání se po uzavření
červnových hodnocení světového žebříčku FEI nejlepších skokových jezdců
vyhoupnul do čela švýcarský jezdec
M. Fuchs. Sesadil tak z první pozice
L. Beerbauma, který kraloval na čele
skokových jezdců nepřetržitě od ledna
roku 2001. M. Fuchs si pomohl 360
body, které získal za vítězství v Grand
Prix v pětihvězdičkovém CSI ve Spruce
Meadows (GRANIE). Třetí místo patří
nyní M. Ehningovi, především díky druhému místu v GP Aachen (FOR PLEASURE). Čtvrtý je R. Pessoa. Do nejlepší desítky se po velmi dobrých výsledcích při soutěžích v Severní Americe
dostala i americká jezdkyně B. Madden-Patton, která je osmá.

SJH v Cáchách

V rámci velkolepého mítinku
v Cáchách se pochopitelně hodně času
věnovalo i Světovým jezdeckým hrám
2006, jejichž pořadateli budou právě
Cáchy. Veřejnosti bylo představeno
logo her, ale především byli návštěvníci
seznámeni s organizátorskou matematikou. Zdá se, že Cáchy a Aachen-Laurensberger Renvereine se svého prioritního postavení na pořadatelském nebi
nehodlají jen tak vzdát.
Náklady na pořadatelství her jsou
nyní rozpočtovány na 36 milionů Euro.
V cenách bude jezdcům vyplaceno
1 353 000 Euro. Organizátoři očekávají
800 účastníků s 875 koňmi a 500 000
diváků. V roce 2005 je plánována
výstavba nové tribuny na jezdeckém
stadionu v Cáchách. Hry jsou plánovány na 22. srpna až 3. září 2006.

Evropa do
Donaueschingen
Ve dnech 20.-24. srpna se v německém
Donaueschingenu koná seniorské Mistrovství Evropy ve skákání. Součástí evropského šampionátu budou i tradiční soutěže
čtyřspřeží CAI-A zařazené do seriálu Top
Driver Award. Zájemci o vstupenky na
šampionát mohou využít internetové adresy: www.chi-donaueschingen.de
Ceny vstupenek na jeden den se
pohybují od 7 do 47 Euro. Cena vstupenky na celé závody je od 35 Euro (pouze
vstup) do 125 Euro (místo k sezení).

Mem. J. Navrátila
Mezi závody s nejdelší tradicí patří
u nás i Memoriál Jindřicha Navrátila. Ve
dnech 14.-15. června se na kolbišti v Plzni
Borech konal již jeho 38. ročník. Na startu
soutěže (-S-) se objevilo 23 dvojic a po
rozeskakování dvou bezchybných zvítězila
I. Chalupová na LEONARDO ze stáje Bost
Praha před I. Cachovou s ROBIN (JS Čapková). Třetí L. Chudáčková na TOP GUN
z JS Equus Hořovice měla jednu chybu.

Výsledky
Plzeň - Bory 14.-15.6. 38. Memoriál J.
Navrátila volba překážek (50) 1. Molská VADÚZ (Urban Klatovy), -ZM- 4.-5l koně,
koně 1. rokem (15) 1. Krpela - MARYNBA
(Urban Klatovy), -ZL- (43) 1. Smaha - QUANTANAMERA (Smaha Dýšina), dvouf. sk.
110/120 (17) 1. Daněk - TALKO S (Schneider), -Z- (22) 1. Kůst - GLASGOW (Domažlice), -L- (28) 1. Smaha - SHARON (Smaha
Dýšina), 2. Straková - SANDY (Straka Němčovice), 3. Tříska - MOTIVA (Luhov Tříska), S- (22) 1. Chalupová - LEONARDO (Bost
Praha), 2. Cachová - ROBIN (Čapková), 3.
Chudáčková - TOP GUN (Equus Hořovice).
Drásov 21.6. -Z- (31) 1. Vančura - IMAGE
IN (Pegas International Ochoz), post.obt. do
110 cm + žolík (35) 1. Veselá - FERNANDO
(JK Eclipse Brno), -ZL- (20) 1. Veselý DAISY (stáj Veselý Čechtín), -L- (7) 1.
Nováčková - ATLANTA (JS Nováček), -ZP(11) 1. Erbeková - PRETTY 3 (MJS).
Písek 21.-22. 6. Oblastní přebory JČ ve
skocích děti -Z- (5) 1. Hnetilová - DIANA (Stáj
Havel Strýčice), junioři -L+L- 1. Svobodová OTELLO 1 (JK Stáj Svobodová), 2. Kupcová
- RONA (JK ARS České Budějovice), 3. Žlábek - RULANDA (TJ Sokol Husinec), ženy L+L- 1. Poláková - COMTESSA III (Polák Schauman Team), 2. Tomanová - ANETA
(TJ Sokol hřebčinec Písek), 3. Hanušová SANTA 6 (Vspol Lučkovice), muži -S- 1.
Dohnal - NANY 1 (JSK Rohan), 2. Vojta REGENT (TJ Sokol hřebčinec Písek), 3.
Mayer - BART (Vspol Lučkovice), ostatní
soutěže -Z- (27) 1. Rosecká - FUREL (Panství Bechyně), dvouf. sk. 110/120 (62) 1.
Hanušová - SANTA (Vspol Lučkovice), -L(48) 1. Fiala - JURÁŠEK (Leon Blatná), 2.
Dohnal - NANY 1 (JSK Rohan), 3. Zahrádka
- GIREJ (Faunus Strakonice), -S- (20) 1.
Dohnal - NANY 1 (JSK Rohan), 2. Lomský LATINA (ARS České Budějovice), 3. Papou-

šek - ALF HRADIŠTĚ (JO Papoušek Srnín),
stupň. obt. do 120 (29) 1. Marková - TOYOTA (Stáj Jiří Mareš), -L- (27) 1. Hanušová SANTA 6 (Vspol Lučkovice), 2. Poláková AMOR 9 (Polák - Schauman Team), 3.
Rosecká - ETOS (Panství Bechyně), -S-(19)
1. Svobodová - OTELLO 1 (JK Stáj Svobodová), 2. Poláková - AMOR 9 (Polák - Schauman Team), 3. Mayer - BART (Vspol Lučkovice), -ST- (11) 1. Šafrata - CORADO (JK
Louňovice), 2. Vojta - REGENT (TJ Sokol
hřebčinec Písek), 3. Dohnal - NANY 1 (JSK
Rohan).
Hradec Králové 21.-22.6. Oblastní mistrovství skoky ženy -L+S- 1. Maturová PRÁTER (Strážné), 2. Ciprová - VERONIKA
(Pastviny), 3. Pomichálková - VIST (Lázně
Bohdaneč), muži -S+S- 1. Vachutka - VINSTON (Lázně Bohdaneč), 2. Skřivan - ESPRITA (Manon), 3. Doležal R. - LAKORA (Jezbořice), drezura 1. Haškovcová - BODO
(Buben), 2. Sůrová - BELFAST (Vasury), 3.
Kotyzová - NARCIS (Adam), otevřené -ST- 1.
Tretera - LUSSI (Tretera), 2. Vachutka KALAWORA (Lázně Bohdaneč), 3. Polachová - SANY (Chomutov), 4. Jandourek - OLZA
(St. Boleslav), 5. Pejosová - GÁL (Trutnov).
Brno - Líšeň 22.6. -Z- (42) 1. Vančura CIRTA (Pegas International Ochoz), dvouf.
sk. 110/120 (56) 1. Košťál - MERCURY LESI
(HD Horse centre), -L- (23) 1. Kuřítková MAJOR 1 (JK SKP Kometa Brno).
Drásov 22.6. voltiž skupin kat. C (3) 1.
Lucky Drásov, kat. D (4) 1. JK Hřebčín Albertovec.
Chomutov 28.6. voltiž jednotlivci ženy
kat. A (6) 1. Wolfová (Slovan Frenštát), kat.
B (5) 1. Fusková (Slovan Frenštát), muži kat.
A (4) 1. Klouda (Lucky Drásov), skupiny kat.
C (5) 1. JK voltiž Frýdek Místek.
Klatovy - Luby 28. 6. -Z- (34) 1. Molzká OREST (JS Urban Klatovy), dvouf. sk.
110/120 cm (47) 1. Hanušová - WALI
(V.spol. Lučkovice), -L- (21) 1. Hanušová WALI, 2. Mayer - MAMBA (oba V.spol. Lučkovice), 3. Jindrová - HERIET ASSENT (JS
Agrosport Spálené Poříčí).
Písek 25.6. KMK zahajovací 4 letí -ZM(20) 1. Aschenbrier - DAMIA (TJ Bořeň Svinčice), KMK 4letí -Z- (21) 1. JESSTER - Půlpán (JS Remark), 2. ESTE SON - Doležal
(J.S.Wagner), 3. ARGENTANO - J. Papoušek (JO Papoušek Srnín), zahajovací 5ti letí Z- (10) 1. Kučera - BENTLEY KLETEČKA
(TJ Sokol hřebčinec Písek), KMK 5letí -ZL(11) 1. LICORI - Doležal (Bost Equistro), 2.
STAKKATA - Půlpán (Biofaktrory, JS
Remark), 3. CEISSY - Lomský (ARS České
Budějovice), dvouf. sk. 110/120 zahaj. pro
6ti leté (13) 1. Nágr - CORREGIO-K (JS

Závodiště Lysá n.L.
a SA.KO.ČR pořádá dne

21. července
od 20.00 hodin
společensko - vzdělávací

DISCO POD TRIBUNOU
aneb Volný pád
akce se koná v areálu dostihového závodiště v Lysé n.L.
Přezůvky a žízeň sebou,
vstupné v prostředcích
I.P.CH.O. zdarma a jako
bonus TOPLES tanečnice
a pečené prase.

Info na tel.:
737 170 175, 602 615 820

Inzerce
● Prodám 3l. val., ČT, o: Carbido, m: A1/1 Libela po Behistoun, velmi
pěkný, obsednutý, skok. předpoklady, cena dohodou. Tel.: 721 530 030.
● Prod. kl. ČMB, 4l. hdka, velmi dobrý výsledek při výkonnostních
zkouškách, chodí i pod sedlem, o: Bungalow ze Studence, m: Nota,
velmi hodná. Tel.: 721 530 030.
● Prod. dva žebřiňáky, velmi zachovalé. Tel.: 721 530 030.
● 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.: 721 530 030.
● Pod cenou prodám kvalitní sport. koně, nutné rychlé jednání, zdravotní důvody. Tel.: 607 588 682 od 7.00 do 19.00 hod.

Rolnická 120
747 05 Opava
e-mail: stajsupreme@volny.cz
Nabízíme:
● mladé koně od dvou do šesti let, dovoz SRN a Švýcarsko
● zajištění výcviku a tréninku ve spolupráci s Davidem Fialkou
David Fialka: 604 242 641, Martin Ohnheiser: 602 730 001
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Mariánské Lázně), KMK 6letí -L- (11) 1.
CORSÁR - Doležal (ERC Mětice), 2. CORREGIO-K - Nágr (JS Mariánské Lázně), 3.
LOGO 1 - Půlpán (JS Remark).
Svoboda n.Ú. 28.6. Oblastní mistrovství
skoky děti -ZL- (12) 1. Šoupalová - ALFA
(Olympia), 2. Stará - HEKA (Železné Hory),
3. Váňová - ORION (Sloupnice), jun. -L- (14)
1. Pejosová - CONDOR 1, 2. Pejosová - TOP
GUN (Trutnov), 3. Zimová - NATT (Heriot),
mladí jezdci -S- (3) 1. Saifrtová - WALTZER
(Pilníkov), 2. Šmatolánová - VIBRACE (Šmaspol), 3. Smejkalová - LIBERO (Lanškroun),
otevřené -S- (15) 1. Doležal R. - ROY BOY
(Martínková), 2Kocián - AHRIMAN (Kutná
Hora), 3. Doležal R. - SIR BENTO (Trutnov).
Kolín 28.-29.6. Amazonka (skokové soutěže určené pouze dívkám a ženám) -ZAmazonečka 2003 dívky do 15 let (13) 1.
Hájková - DIANA 21 (Kvalao Tábor), koně
max. 2. rokem (19) 1. Prokůpková - FURESTA 1 (Václav Kolín), dvouf. sk. 100/110 (47)
1. Hájková - KARENA (Kavalo Tábor), -ZL(33) 1. Hájková - BODIE (Kavalo Tábor), -ZL(25) 1. Martínková - WANESSA (Martínková),
-L- (42) 1. Pekárková - PARÁDA (Lysá n.L.),
2. Pospíšilová - GRANADA (JS Dražice), 3.
Stará - HEKA (Železné Hory), Amazonka
2003 -S- (30) 1. Anna Liska - MORNING
STAR STING (Havel Strýčice), 2. Rosecká ETOS (Panství Bechyně), 3. Šebesťáková LAST LORD (Horse Academy).
Heroutice 28.-29.6. stupň. obt. do 100
cm (29) 1. Holíková I. - CARRERA (Dani
Zbožnice), stupň. obt. do 110 cm (29) 1.
Holíková I. - CARRERA (Dani Zbožnice),
Oblastní mistrovství SČ děti -ZL+ZL+L(18) 1. Mestenhauserová - ROZÁRKA, 2.
Mestenhauserová - TEDDY (JK Mělník), 3.
Dvořáková - DORA (JK Neveklov),
Mistrovství SČ kraje juniorů -ZL+L+L(7) 1. Němcová - GOLDWING, 2. Holíková KANESSA (obě Dani Zbožnice), -S- (4) 1.
Holíková I. - CARDIFF (Dani Zbožnice), 2.
Pálková - LOGIKA (JK Velvary).
Opava 28.-29.6. Velká cena Opavy
dvouf. sk. 120/130 (64) 1. Zwinger - DONA
Z Kentaur (Opava Kateřinky), 2. Kincl - LERY
(Horymas Horní Město), 3. Masár - LYRA 4
(JK Cabalero), -S- (66) 1. Žíla - PINOT GRIGIO (Mustang Lučina), 2. Opatrná - LIPAN,
3. Opatrná - BOXER (JS Opatrný Hořovice),
-L- (42) 1. Hruška - JODID (Opava Kateřinky), 2. Doležal - POWER PLAY (Doležal), 3.
Tomková - LOZÁN (JS Casin Svinov), Malá
cena Opavy -S- (52) 1. Vinzens - MENDY
(Orling), 2. Šoupal - C.C.CASH Kentaur (SK
Olympia), 3. Papoušek - ALPINA (JO Srnín),
-ST- (40) 1. Opatrná - LIPAN (Opatrný Hořovice), 2. Šoupal - ČARAS (SK Olympia), 3.

Opatrný - CRAZY LOVE (Opatrný Hořovice),
Velká cena Opavy -ST+T- (41+27) 1. Papoušek - BARMA (JO Srnín), 2. Opatrný CRAZY LOVE (Opatrný Hořovice), 3. Doležal
- ROCK∞N ROLL (Doležal), 4. Šoupal GRANNA (SK Olympia), 5. Zbořil - LEANDROS (Morys SS).
Dobřenice 29.6. dvouf. sk. do 110 cm
(67) 1. Janko - JORGA (Transagro), -ZL- (51)
1. Kricnar - ARMUS (Gotex), -L- (20) 1. Doležal R. - LAKORA (Jezbořice), 2. Dvořák VENUŠE (Barchov), 3. Richter - CABDULA
I (Aliance Jičín).
Všemily 3.7. KMK zahajovací soutěže -Z(16) 1. Lasabová - BEETHOWEN (Vaňha), ZL- (9) 1. Voksa - CHRPA (Voksa), -L- (6) 1.
Šlechta - ARKÁNA (Všemily), KMK 4letí -ZL(18) 1. SINUHET - Nágr (Mar. Lázně), 2.
SINGAPUR - Hadžia (Tarpan), 3. LACALETO - Szappanos (Bost), 5letí -L- (11) 1.
ARGON 1 - Navrátil (Vondráček), 2. LYRA 7
- Papoušek K. (Všemily), 3. YELLOW MAN Szappanos (Bost), 6letí -S- (7) 1. COREGIOK - Nágr (Mar. Lázně), 2. QUALITA Aschenbrier (Bořeň Svinčice), 3. ARKÁNA Šlechta (Všemily).
Opava Kateřinky 4.7.- KMK čtyřletí -ZL(20) 1. GENIUS LYSÁK - Eim (ZH Tlumačov), 2. COR D - Hruška (Opava Kateřinky),
3. HENESSY 1 - Bajnar (MGT Ostrava), pětiletí -L- (14) 1. LIGORETTO - Žíla, 2. CARLOS s.v. - Žíla (Mustang Lučina), 3. COMMODO D Biofaktory - Hruška (Opava Kateřinky), šestiletí -S- (7) 1. ABRAXAS - Fialka
(Supreme Opava), 2. DASTELA Agromarket
- Hruška (Opava Kateřinky), 3. CASSILIUS Eim (ZH Tlumačov),
Opava Kateřinky 5.-6.7. oblastní mistrovství Severomoravského kraje jun. a ml. jezdců - jun. -L+L- 14-16let (11) 1. Kučerová SWING (Stáj Swing), 2. Šedovičová - AQUINO A (Astra Ostrava), 3. Kuželková - CHAWARA (Bukanýr Kuželka), jun. -L+S- 17-18
let (8) 1. Hentšel - LADA (Baník Ostrava), 2.
Sovjaková - BRISA (Albertovec), 3. Hentšel SALWADOR Union banka (Baník Ostrava),
ml. jezdci -L+S- 16-21 let (7) 1. Ondryáš LUSY 2 (Frenštát), 2. Konvička - DUEL 1
(Bukanýr Kuželka), 3. Višinková - AC AQUIDO (Astra Ostrava), družstva -ZL+L- (6) 1.
Baník Ostrava II, 2. Frýdek-Místek, 3. Horymas Horní Město, ostatní soutěže dvouf. sk.
100/110 (78) 1. Bittner - HURIKÁN-Bioveta
(Bioveta ,a.s.), -ZL- (81) 1. Zwinger - FALCO
8 (Opava Kateřinky), -ZL- jun. + ml. jezdci
odd. A (14) 1. Hentšel - SALWADOR Union
banka (Baník Ostrava), odd. B. (15) 1. Kincl AC ATOM (Horymas Horní Město), -L- (26) 1.
Žíla - LÁVA 3 (Mustang Lučina), 2. Hruška NAGANE (Opava Kateřinky), 3. Kincl - AC
ATOM (Horymas Horní Město), dvouf.sk.
110/120 (33) 1. Horáková - MÍŠA (Baník
Ostrava), -L- (41) 1. Zwinger - DONA Z Kentaur (Opava Kateřinky), 2. Zuvač - INTRIGA,
3. Zuvač - AMANDA A (Steally Vítková), -S(22) 1. Vala - FINN GARTANA (Spolfinn
Bruntál), 2. Žíla - ANCHORAGE (Mustang
Lučina), 3. Zuvač - AMANDA A (Steally Vítková)
Všemily 4.-6.7. Oblastní šampionát SČ
ve skocích dvoukolová soutěž (11) 1.
Maratová - GAVORA (Gama Děčín), -ZM(16) 1. Hrbková - SÁRA (Větrný ranč),
dvouf. sk. 100/110 (51) 1. Bieliková FOREST (Krupka), -L- (25) 1. Papoušek K. LARAMON (Všemily), 2. Charvátová DALEKÁ (Kocmanová), 3. Veselovská ATLANTA KALEK (JK Všemily), -ZL- (41) 1.
Rudolf - LUCKY (Deštná), -L- (58) 1. Chýle DUBIRA (Chýle), 2. Voksa - GRÁCIE
(Voksa), 3. Pospíšil - SHERLOCK (Židovice),
-S- (39) 1. Jandourek - PATRICIE TISCALI
(St. Boleslav), 2. Voksa - MAGNET (Voksa),
3. Papoušek K. - JENNY JK (Všemily), -ST(18) 1. Jandourek - PATRICIE TISCALI (St.
Boleslav), 2. Veselovský - MARCO POLO
(Zámek Vilémov), 3. Poláková K. - ANGE
(Kocanda), 4. Popíšil - SHERON (Židovice),
5. Veselovská - ALEDA KALEK (Všemily),
stupň. obt. do 120 (31) 1. Koželuh - TIFFANY 2 (Větrný ranč), -S- (31) 1. Kocián AHRIMAN (Hořany), 2. Papoušek K. - CURIER CARILEX (Všemily), 3. Krajníková ZAIRA (Accom Praha), -ST- 1. Papoušek K.
- CELESTA KALEK (Všemily), 2. Poláchová
- FANY (Chomutov), 3. Popsíšil - SHERLOCK (Židovice), 4. Voksa - MAGNET
(Voksa), 5. Macek - VYŠEHRAD AMS STUDIO (Macek), -T- (11) 1. Šlechta - PREGANUS (Všemily), 2. Veselovský - MARCO
POLO (Zámek Vilémov), 3. Papoušek K. KIBARA (Všemily), 4. Voksa - MAGNET
(Voksa), 5. Matějka - SKARA SALDO (Chomutov), oblastní mistrovství ve skocích ženy
(7) 1. Veselovská - ATLANTA KALEK (Všemily), 2. Šmahelová - FILIP (Jablonec), 3.
Nováková - FOR (Louny), muži (7) 1.
Papoušek K. - CELESTA KALEK (Všemily),
2. Pospíšil - SHERLOCK (Židovice), 3.
Voksa - MAGNET (Voksa).
Brno Žebětín 5.-6.7. -Z- (55) 1. Budínová
- ZEUS (TJ Moravan Brno), -ZL- (57) 1.
Kupsa - AZAT-1 (JO ZD Bořitov), post.obt
do 120 (16) 1. Bulíčková - CHRPA (JK Nová
Ves), post.obt. do 120 (43) 1. Chudyba ENYA (SR), -L- (24) 1. Košťál - MERCURY
LESI (HD Horse Centre), post.obt. do 130
(18) 1. Tretera - CARERA (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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