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PROSTĚJOV

BEACH GIRL již jen za USA
I když v současné době prožívá české

skokové jezdectví jeden z největších trium-
fů historie a naše země má dva zástupce
ve finále Světového poháru, nevypadá
naše nejbližší skoková budoucnost příliš
růžově. Při schůzce reprezentantů v Praze
na Strahově padla v konkurenci k uvažova-
nému výjezdu na CSIO v dánském Aarhus
i zmínka o CSIO Linz. To je na programu
ve dnech 16.-18. května. Původně se
zdálo, že bude mezi jezdci značný zájem o
účast a ČJF deklarovala podporu výjezdu
v případě startu celého družstva a pochopi-
telně tím i účasti ČR v Poháru národů. Jed-
noznačně se však pro účast vyslovili pouze
A. Opatrný a M. Šoupal. M. Matějka bohu-
žel nemá v pořádku jedničku stáje KAŠMI-
RA, který je pravděpodobně ze zdravotních
důvodů nejméně pro prvou polovinu sezó-
ny ztracen. Důvod ke klidu rozhodně nemá
P. Doležal, protože R. Chelberg, majitel
klisny BEACH GIRL oznámil, že po finále
v Las Vegas již bude všechny své koně
jezdit výhradně sám. (Zástupce jezdců ve
skokové komisi nám však potvrdil ochotu
R. Chelberga v nezbytných případech pro
doplnění českého týmu koně P. Doležalovi
zapůjčit, ne však pro CSIO Linz, které je
příliš brzo po zájezdu do USA). Z. Zelinko-
vá je na dlouhodobé stáži v SRN, pro stáj
Supreme Opava je taková soutěž příliš
obtížná a tak se zájem jezdců, oproti před-
pokladům, výrazně snížil. Nakonec za nás
vše vyřešil pořadatel, když účast českého
týmu zcela odmítnul. Část reprezentantů
tak využije Velké ceny Ostravy či CSI
Wroclav, které jsou na programu ve stej-
ném termínu. I tak se však nad naší skoko-
vou reprezentací vznáší mnoho otazníků.

Ve velkém klidu probíhaly ve dnech 12.
a 13. dubna závody v Hořovicích. Na otev-
řeném pískovém kolbišti se zde soutěžilo
na úrovni od 120 cm do 140 cm. Příjemné
počasí slibující neodvratný nástup jara,
velmi přijatelná startovní pole a slušná kon-
kurence zpříjemnily divákům i soutěžícím
sportovní zážitky. Jediný důvod k neklidu
by měl mít náš reprezentant A. Opatrný.
V předvečer závodů se vrátil z desetidenní-
ho pobytu u R. Tebella, kde s koněm
GRAND ladil formu před Las Vegas.
A. Opatrný však má ocelové nervy. V pátek
pomohl postavit parkur a v sobotu ještě
soutěžil. Nejprve s PANTA RHEI zvítězil ve
skákání do 120 cm, pak byl čtvrtý na
FAMOUS v -L- a nakonec se rozeskakoval
o vítězství v -S- se SUPREME OIL TEAM. I
když se zde musel spokojit „pouze“ s 3.
místem za M. Vítkem na LORD (Bradáčův
Dvůr) a M. Roubalovou s CAPTAIN (Rou-

bal Plzeň), rozhodně na něm nebyla vidět
žádná cestovní horečka. V neděli pak ve
13.00 nasedl do letadla a snad se v té
chvíli již začal soustřeďovat na start v USA.
Koně byli již v té chvíli v pořádku v Las
Vegas.

Nedělní program v Hořovicích tak ovládli
již zcela J. Opatrná a J. Papoušek. Ten nej-
prve v sedle AMARCORD a CARTOUCHE
získal první dvě místa v -S- před J. Opatr-
nou na LIPAN. Ta mu porážku oplatila v -
ST-, kde zase pro změnu ona obsadila
první dvě místa na LIPAN a BOXER, když
jako jediná absolvovala dvakrát bez trest-
ných bodů. J. Papouškovi na ALF HRADI-
ŠTĚ chybělo k rozeskakování pouhých
0,15 s, které ho při základním parkuru stály
1 tr. bod. Na dalších místech se umístili
jezdci s jedním shozením M. Vítek - LORD,
opět J. Papoušek - AMARCORD a nakonec
M. Roubalová s CAPTAIN (Roubal Plzeň).

J. Opatrná - LIPAN

Lichotka pro ČR
Vraťme se však ještě do Las Vegas.

I když se jedná pouze o neměřitelný výsle-
dek sportovní výkonnosti, přeci jen je pro
Českou republiku lichotivé, že při právě
probíhajícím finále Světového poháru patří
mezi země, které mají na startovních listi-
nách více než jednoho startujícího.
V konečné podobě si v minulém kvalifikač-
ním roce nejlépe vedli jezdci USA, kteří si
ve svých ligách Západ a Východ USA
vybojovali celkem 12 míst a navíc v Las
Vegas startují ještě R. Chelberg na základě
výsledků ve východní Evropě a P. Wylde,
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který získal výhodu divoké karty díky pořa-
datelství v USA. USA tak má největší
zastoupení. Z hlediska absolutní výkonnos-
ti však zřetelně všechny země předčí
Německo. Jeho jezdci získali z 18 míst
západoevropské ligy celkově deset pozic.
Druhé místo v západní Evropě patří
Holandsku, které má v Las Vegas tři
zástupce. Mezi země s více jezdci se pak
již řadí pouze Kanada se dvěma postupo-
vými místy v Kanadské lize a naše země.
Všechny ostatní národní federace pak vysí-
lají již jen jednoho zástupce. 

Kdo tedy startuje v Las Vegas? 
Konečná startovní listina obsahuje tato

jména: západní Evropa (20) L. Philippa-
erts (BEL), R. Pessoa (BRA), T. Velin

(DEN), E. Couperie (FRA), R. Smith
(GBR), T. Coyle (IRL), M. Fuchs (SUI),
G. Schröder, J. Tops a E.van der Vleuten
(všichni NED) a M. Michaels-Beerbaum,
L. Nieberg, M. Ehning, L. Beerbaum,
M. Merschformann, T. Hassmann, Ch. Ahl-
mann, O. Becker, S. von Rönen a F. Sloot-
haak (všichni GER), západní a východní
USA (4+8): J. French, N. Shahinian-Sim-
pson, R. Spooner, W. Simpson, B. Mad-
den-Patton, C. King, L. Kraut, L. Hough,
L. Howard, M. Goldstein-Engle, McL.
Ward, N. dello Joio + divoká karta (1)
P. Wylde, Kanada (2) K. Cudmore,
M. Brown, centrální Evropa (4) P. Dole-
žal, A. Opatrný (CZE), G. Kubiak (POL),
R. Chelberg (USA), Australie (1) A. Tho-
mas, Nový Zéland (1) M. Savill, Japonsko
(1) R. Hirota.

Rozeskakování soutěže -ST- v Hořovicích uteklo J. Papouškovi skutečně o vlásek. I tak
měl majitel jeho koně ALF HRADIŠTĚ T. Krůta ze třetího místa radost

V minulých číslech Jezdce se hodně
místa věnovalo naším ambicím účasti na
OH v Aténách. Vedle skokových jezdců,
kde se nám zprvu zdála možnost zisku
startovní pozice nejsnadnější, deklarovali
snahu o účast v Aténách i čeští drezúristé
a militaristé. Podmínky pro účast ve všech
disciplinách jsme podrobně přinesli v minu-
lém čísle. Nyní se podívejme na ty, kdo by
se rádi o OH 2004 pokusili.

Všestrannost
V České republice nemáme v současnos-

ti jezdce, který by disponoval koněm, či
spíše více koňmi, kteří by dokázali absolvo-
vat kvalifikační podmínky pro OH. Jediným
adeptem, který se rozhodl pokusit se o kva-
lifikaci do Atén je Jaroslav Hatla. Tento jez-
dec je bezesporu na českém militaristickém
žebříčku jedničkou a díky svému věku
a současně i díky svým zkušenostem není
jeho účast na OH nemyslitelná. I v jeho pří-
padě je hlavním kamenem úrazu odpovídají-
cí koňský partner. J. Hatla je od února 2003
zaměstnancem střediska Horse Academy

Kdo má ambice na OH Atény?
Radimovice, které provozuje M. Šebesťák.
Jak nám prozradil, hlavním důvodem proč
přijal místo jezdce a trenéra v Radimovicích
jsou možnosti, které mu spolupráce s maji-
telem naší největší reklamní agentury nabí-
zí. Již v únoru tohoto roku kontaktovala stáj
v Radimovicích bývalého reprezentačního
trenéra v Anglii pana K. Classona a J. Hatla
se byl v Británii představit. Další kolo této
spolupráce probíhá právě nyní a J. Hatla je
opět ve Velké Británii. Nyní jsou již vybíráni
koně, kteří by byli schopni absolvovat tříh-
vězdičkové soutěže, nezbytné pro splnění
kvalifikačních požadavků. Pokud se takový
kůň objeví, bude sestaven určitý plán startů.
V optimálním případě by chtěl J. Hatla
i s novými koňmi pobývat od července do
konce září ve Velké Británii a startovat na
domácích CCI***. Situaci komplikuje nutnost
zvítězit v lize centrální Evropy a bude proto
nezbytné absolvovat i důležité závody v ČR,
Polsku popř. jinde k zisku bodů. V každém
případě čeká J. Hatlu a příznivce všestran-
nosti zajímavá sezóna.

Drezúra
Svůj zájem o pokus o splnění kvalifikace

pro účast v drezúrní soutěži OH Atény
deklarovala JS Panská Lícha. Jejich jezd-
kyně Šárka Charvátová disponuje dvěma
koňmi úrovně GP (z Polska koupený CEL-
BANT má i jistou evropskou proslulost), ale
v prvé řadě závisí vše na zdravotním stavu
jezdkyně, která prodělala v loňském roce
operaci třísel. Z tohoto hlediska bude první
polovina roku 2003 velmi důležitá a uvidí-
me jak se brněnské jezdkyni bude sportov-
ně i zdravotně dařit.

Skoky
Jakkoliv si zde dokážeme, s troškou

fanouškovské představivosti, odpovídající
sportovní výkonnost nejvíce domyslet zdá
se, že zástupci této discipliny si obtížnost
splnění kvalifikačních podmínek nejvíce uvě-
domují. Zatím ve start na OH veřejně či tro-
chu skrytě doufají A. Opatrný, Z. Žíla,
P. Doležal a M. Matějka. Všechny naše
reprezentanty však trápí především v prvé
řadě koňský partner a ve druhé řadě finanční
náročnost startů na důležitých soutěžích. Jak
ukazuje odmítnutí české přihlášky z Lince,
nebude zisk startovních pozic snadný.

Drezúra i skok na
Borech

Dva dny se soutěžilo v hale jezdecké
společnosti Plzeň Bory. Sobota 29. března
byla zasvěcena drezúře a na programu byl
9. ročník halových jezdeckých závodů.
Vrcholem tohoto dne byly drezúrní úlohy
stupně -S-, resp. jedna klasická úloha -S 2-
a volná sestava Kür S. K oběma soutěžím
nastoupila čtveřice startujících a v obou
slavila vítězství H. Pelikánová na SAMAN-
ZA ze sportovní stáje Hájek - Kocourov.

Neděle 30. března pak patřila skoka-
nům. Zde byly na programu čtyři soutěže
až do úrovně -L-, ve které slavili hattrick
koně Společnosti Lučkovice. Zvítězila
K. Hanušová na WALI, před svým stájo-
vým kolegou J. Mayerem s MAMBA a třetí
místo patřilo opět K. Hanušové na SANTA.

Drezúrní junioři na ME?
Hlavním cílem české juniorské drezúrní

reprezentace roku 2003 je bezesporu start
na ME. To se koná týden po národním
šampionátě v Ostravě ve dnech 25.-27.
července ve francouzském Saumuru.
I když dvojice uchazečů o start L. Půlpáno-
vá (AVALON, DAF ONDRÁŠ) a R. Carva
(TEREZA) mají kvalifikaci pro start splněnu
již z loňského CDI Poznaň, připravila pro
ně drezúrní komise ještě jedno ověření
výkonnosti. Tím bude start na CDI-J Lewa-
da Zakrzów, který se uskuteční ve dnech
22.-25. května.

Drezúra na webu
Manažer drezúrní komise oznamuje, že

nová drezúrní pravidla a všeobecná pravi-
dla, včetně aktuálních drezúrních úloh jsou
všem zájemcům k dispozici na interneto-
vých stránkách ČJF: www.cjf.cz a také na
webové stránce rozhodčího J. Formandla:
www.volny.cz/jarinf

Nový VV v severních Čechách
V novém složení bude pracovat severo-

český oblastní výbor ČJF. Předsedkyní je
Zuzana Procházková, členové jsou: Otakar
Nový, Vladimír Šretr, Jaroslava Vávrová
a Jan Metelka.
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Praha - Císařský ostrov
I když to tak původně nevypadalo, první

dubnový víkend byl ještě ve znamení
návratu zimy. Nejvíce to pocítili v Praze na
Trojském ostrově, kde se již soutěžilo na
otevřeném kolbišti.

Sobotní program začal 5. dubna ještě
dobře podle plánu. Na dobře upraveném
kolbišti za krytou halou zahájili dvoukolo-
vou soutěží pony. Na parkurech do 70 a 80
cm byla nejlepší Linda Vondráčková na
SAKURA, která je další pokračovatelkou
rodinné jezdecké tradice na našich kolbiš-
tích a reprezentovala pochopitelně stáj
Vondráček Albertovec. Z vítězství pod
širým nebem mezi velkými koňmi, která
byla v sezóně 2003 jedna z prvních, se pak
radovali L. Trávníček s AGAPY z PZOO
Chomutov (dvouf. sk. 100/110) a
K. Papoušek na TESSA z JK Všemily
(-ZL-). Odpoledne se však počasí začalo
prudce zhoršovat a před poslední soutěží
(-L-), kdy na kolbišti škodil především silný
vítr se zvažovalo, zda závěrečné skákání
nepřesunout do nedělního programu. Pro-
tože řada závodníků však již neplánovala
v neděli účast na závodech, spojili pořada-
telé, účastníci a i někteří diváci síly
a během několika desítek minut byl celý
parkur pro poslední soutěž přenesen do
haly a z vítězství pod střechou se radoval
M. Šlechta na CELESTA KALEK z JS
Císařský ostrov. V hale se nakonec zůstalo
i v neděli.

Sobotním vyvrcholením byla soutěž -S-
a mezi třinácti dvojicemi si po rozeskako-
vání tří jezdců vítězství připsal na své konto
L. Jandourek na OTEY (foto dole) ze Staré
Boleslavi před P. Veselovským (MARCO
POLO) ze soukromé stáje Zámek a domá-
cím M. Šlechtou na CELESTA KALEK.

Zima se nechtěla vzdát

foto T. Holcbecher

Spálené Poříčí
V sobotu 5. dubna se také soutěžilo

v hale ve Spáleném Poříčí, kde společnost
p. Schneidera uspořádala 6. ročník Malé
ceny JS Agrosportu. I zde pořadatelům
i soutěžícím komplikovalo život počasí
a především pak večerní návrat domů po
zimních silnicích byl pro většinu jezdců
nepříjemný.

Na programu byly tři skokové soutěže.
Vyvrcholením byl dvoukolový parkur -S-,
kde do druhého kola postupovalo nejlep-
ších 16 dvojic. Pro osm nejlepších z obou
kol pak bylo připraveno finále do 140 cm,
jehož výsledek rozhodl o konečném pořadí.

V prvé soutěži (-ZL-) bylo na startu 17
dvojic a z vítězství se radovala K. Hanušo-
vá na SANTA z JK Lučkovice. Druhou sou-
těž, stupň. obt. do 120 cm, využila již pak
i většina jezdců, připravujících se ke startu
v hlavním závodě. Plný počet bodů získalo
celkem 13 dvojic a nejrychlejší mezi nimi
byl hned dvakrát M. Šoupal startující za SK
Olympia, který zvítězil na ČARAS a druhou
příčku obsadil s C.C. CASH KENTAUR.

První kolo závěrečné soutěže (do
130cm) mělo na startu 21 dvojic. Mezi
šestnáct postupujících do druhého kola se
probojovali téměř všichni. kteří prvé kolo
dokončili. Bezchybný výsledek si sebou
přinesli čtyři jezdci. Domácí J. Jindra na
ATOM SCHNEIDER (foto nahoře),
J. Buben na LIPTON (Stáj Buben), M. Šou-
pal na ČARAS a O. Nágr s PICADOR (JS
Mariánské Lázně). Ve druhém kole viděli
diváci opět čtyři bezchybné výkony, ale
pouze J. Jindra nulu podruhé zopakoval.
Za ním se do finále probojovala čtveřice se
součtem 4 tr. body - J. Opatrná - LIPAN
(Opatrný), M. Roubalová - CAPTAIN (Rou-
bal Plzeň), J. Buben LIPTON a O. Nágr
ATLAS. Mezi nejlepších osm pak postoupili
ještě M. Šoupal s oběma koňmi GRANNA

ARGENTINA a ČARAS s celkovým výsled-
kem 8 bodů a ze dvou jezdců se součtem
12 bodů J. Pilecký na NIZA II (TJ Equus
Hořovice) s lepším časem.

Ve finále o celkových 21 100,- Kč se pak
začínalo od nuly. Potřetí za sebou ji před-
vedl J. Jindra a ATOM SCHNEIDER, který
i díky nejrychlejšímu času po zásluze zvítě-
zil. Největšími soupeři mu byli další tři bez-
chybní o jejichž umístění rozhodl čas
a kteří se za J. Jindrou seřadili v pořadí:
J. Opatrná - LIPAN, M. Roubalová - CAP-
TAIN a O. Nágr - ATLAS. Další dvě místa
patřila M. Šoupalovi před J. Bubnem a
J. Pileckým.

foto S. Polák

Velikonoční vajíčko
Již tradiční voltižní závody 5. dubna ve

Frenštátě pod Radhoštěm znamenají začá-
tek voltižní sezóny. I přes krajně nepříznivé
počasí se závodů zúčastnilo 60 cvičenců
z obou moravských krajů a v kategorií jed-
notlivců byli zastoupení i Pražští cvičenci.
V polední přestávce byla soutěž obohacena
ukázkou závodníků paravoltižních klubů.

V mužské kategorii A byly na startu
čtyři dvojice a zvítězil L. Klouda na BONNY
z Lucky Drásov před P. Eimem na COR-
TIN z Pegasu Brno a J. Měrkou (BROKÁT
PURINA) z Paint Western Riding. V žen-
ské kategorii A se představilo devět dvo-
jic. Vítězství si zajistila Jana Wolfová na
Nicol z domácího oddílu, druhá a třetí byly
tlumačovské Alice Eimová s Catalinem a
Hana Vilímková na stejném koni. V kate-
gorii B mužů a žen soutěžilo dvanáct dvo-
jic a ženy předčily muže. První příčku si
zajistila Kateřina Králová na Catalin z Tlu-
mačova, druhou Ivana Kolcunová s Broká-
tem z Paint Western Riding a třetí albertov-
ská Kateřina Špalková na Durand A.

Skupiny kategorie C a D (4): 1. Lucky
Drásov - Astor - lonžér Sklenaříková
(Adámková, Zavřelová, Machová, Tomšíč-
ková, Muzikantová, Schulzová, Bartoňko-
vá, Muzikant) 2. Hřebčín Albertovec -
Richard - lonžér Menšík(Vašutová, Šremer,
Vrubel, Mikysková, Komárková, Zawad-
ská), 3. Hřebčín Albertovec - Richard -lon-
žér Švandová (Janíčková, Chovančíková,
Šremerová, Laryšová, Fusková, Malinová,
Škaroupková, Kociánová). (jge)

V Opavě Žíla
Pravé aprílové počasí provázelo v sobo-

tu 5. dubna účastníky prvních jarních závo-
dů na otevřeném kolbišti v Opavě Kateřin-
kách. Na závody byli přihlášení jezdci 39
oddílů  z celé Moravy a Slezska, avšak stří-
davý déšť, kroupy, sněžení a tak silný vítr,
který shazoval překážky, donutil několikrát
pořadatele k přerušení závodu. Nedělní
závody musely být dokonce zrušeny.

S mladými koňmi předvedl nejlepší výko-
ny Z. Žíla z Mustangu Lučina, který třikrát
zvítězil a jednou byl druhý. V nejvyšší sobot-
ní soutěži -ZL- zvítězil domácí K. Lamich na
ROXETTE D BIOFAKTORY. (jge)

VC Brna se blíží
Sobota a neděle 3.-4. května bude patřit

Velké ceně Brna, která je zařazena i do
Českého skokového poháru 2003, který
zahajuje 27. 4. v Pecínově. Osmý ročník
VC Brna připravuje pro jezdce a diváky
dvoukolovou soutěž s prvním kolem -ST-
a druhým do 150 cm. To bude určeno
všem, kteří dokončí prvním kolo. Jedná se
o první letošní měření sil na skocích do 150
cm a pořadatelé zvou všechny diváky na
kolbiště TJ Moravan Brno. Zahájení po oba
dny v 10.00 hodin.
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Sportovní 
kalendáfi

18.4. Ostrava St. Bělá KMK ZM-L
18.4. Mělník hobby pátek
19.4. Dražka Z-L
19.4. Mažice ZM-L
19.4. Tachov pony Z-L, drez. Z-L
19.4. Děpoltovice ZM-S
19.4. Ústí n. Labem ZM-L
19.4. Nová Amerika reining hala
19.4. Zbraslav endurance
19.4. Lhotka u Hranic ZM-L, drez Z-L
19.-20.4. Mělník ZM-PREM.ST
19.4. Brno-Veveří Z-S
19.4. Ostrava St. Bělá ZM-S
20.4. Poděbrady ZM-L
20.4. Loštice ZM-ZL
21.4. Dunovice ZM-L + pony
25.-27.4. Pardubice C/Z-L
26.4. Řitka ZM-L
26.4. Holubice drez. Z-S
26.4. Jemčina ZM-S
26.4. Tábor ZM-L
26.4. Hostouň Z-L
26.4. Trnová - Vísky ZM-L
26.4. Tlumačov voltiž
26.-27.4. Pecínov Z-ST ČSP
26.-27.4. Stará Boleslav Z-S
26.-27.4. Nebanice drez. Z-S
26.-27.4. Most ZL-ST
26.-27.4. Frenštát p. Radhoštěm ZM-S
27.4. Přední Kopanina drez L-TT
27.4. Uherčice ZM-L
27.4. Třešť Z
29.4. Frenštát p. Rad. KMK ZM-L
1.5. Nymburk Komárno ZM-L
1.5. Heroutice ZL-ST
1.5. Vlašim ZM-L
1.5. Písek ZM-L
1.5. Mariánské Lázně Z-ST
1.5. Ústí n.L. drez. Z-ST
1.5. Drásov ZM-ZL, drásov
1.-4.5. Všemily ZM-T KMK, PREM.ST, pony
3.5. Ptice Z-ZL
3.5. Kutná Hora ZM-L
3.5. Čakovičky ZM-L
3.5. Tábor drez. Z-S
3.5. Hnanice ZM-L
3.5. Lhota u Přelouče Z-S
3.5. Čeladná Z-ST
3.5. Horka n. Moravou ZM-ZL, pony
3.5. Velká Polom ZM-L
3.5. Drásov drez. Z-S
3.-4.5. Heroutice ZM-L,pony
3.-4.5. Plzeň Z-S, drez. Z 
3.-4.5. Stará Role drez. L-T
3.-4.5. Brno-Veveří PREM.S-ST ČSP
4.5. Nymburk Komárno ZM-L
4.5. Hlinky pony Z-L, drez. Z-L 
4.5. Kunčice drez. Z-S
4.5. Rudná pod Pradědem ZM-L, pony
4.5. Vystrkov ZM-L
6.5. Havlíčkův Brod Z-L
8.5. Mělník hobby čtvrtek
8.5. Kolín ZM-L KMK 
8.5. Nebanice Z-L KMK
8.5. Slavkov u Brna ZM-L
8.5. Rudná pod Pradědem Z-L, pony
8.5. Sviadnov ZM-L
8.-11.5. Páterov ZM- PREM.T
9.-11.5. Frenštát p. R. CVI*
10.-11.5. Praha Gabrielka Z-L, drez. Z-L
10.-11.5. Kolín Z-S
10.-11.5. Stará Role ZM-L
10.-11.5. Pardubice ZM-S
10.-11.5. Hradec n.M. ZM-S
10.5. Dražka Z-L
10.5. Čakovičky drez.Z-S
10.5. Štichovice pony ZL-L, drez. Z-L
10.5. Děčín ZM-L
10.5. Rovné drez. Z-L
10.5. Liberec ZM-L
10.5. Hrobice ZM-L
10.5. Lanškroun ZM-L, pony 
10.5. Třebíč ZM-L
10.5. Kamenice n.L. ZM-L
10.5. Brno-Líšeň Z-L
11.5. Čakovičky drez. S-T
11.5. Rovné Z-ZL,pony
11.5. Brno-Soběšice drez. Z-ST
11.5. Henčlov ZM-S

Memoriál 
Ludvíka Jandourka

Tradičními jarními závody ve středočes-
kém kraji je Memoriál L. Jandourka, který
se ve Staré Boleslavi letos konal ve dnech
12.-13. dubna. Sobotním vrcholem byla
hlavní soutěž závodů, 33. ročník Memoriá-
lu. K soutěži úrovně -S- nastoupilo 25 dvo-
jic a osm dvojic absolvovalo základní par-
kur bez chyb. Mezi čtyřmi bezchybnými byl
nakonec nejrychlejší P. Vachutka na
CASANDRA (foto nahoře) z Pegas Bohda-
neč před T. Tesárkem na ANNIE (Stáj
Tesárek) a Š. Pospíšilovou na GRANADA
(Stáj Pospíšilová).

V neděli pak byla na programu ještě
jedna soutěž úrovně -S- a v té zvítězil, po
rozeskakování šesti dvojic, T. Libich na
DIXON (Lysá n.L.) před T. Tesárkem
s ANNIE (Stáj Tesárek) a A. Hermanovou
na ÚTVAR (JK Poříčí).

Jarní pony festival
Naplno se rozeběhl pořadatelský kolotoč

na kolbišti JK Mělník. Ve dnech 4.-6. dubna
se zde konal veřejný trénink a hobby
víkend určený i neregistrovaným jezdcům.
O týden později patřil Mělník dětem a Jar-
nímu pony festivalu.

Soutěže na malých koních soustředil
letos pořadatel JK Mělník do tří kol Pony
festivalu. V jejich rámci se též konají kvalifi-
kační kola seriálu Konrád Cup (seriálová
soutěž s celkovou dotací 100.000 Kč).

Od pátku do neděle 11.-13. dubna se
v areálu Na Podkově utkávali pony v drezú-
ře i parkuru, v oficiálních soutěžích i při
veřejných trénincích. Každý den byl zakon-
čen „soutěží nadějí“ - veřejným tréninkem
pro děti na velkých koních. Drezúrní soutě-
že nebyly příliš obsazené, možná i z důvo-
du konání ve všední den. Pro nedostatek
startujících se nekonala soutěž v kategoriích
8 - 12 let na pony B a 13 - 16 let na pony A.
Tato kategorie se nesešla ani pro parkur.

V sobotu byly na programu soutěže
„Stylového pony festivalu“, pro mladší děti
na úrovni „ZP“, pro starší „ZLP“. Všechny
dvoukolové, s postupem nejlepších do finá-
le. V neděli se jely klasické dvoukolové
soutěže s finále (děti 8 - 12 let s koňmi S,
A a B, úroveň „ZLP“) a vrcholná soutěž
festivalu - třetí kolo Konrád Cupu - otevře-
ná soutěž pro děti 8 - 16 let na pony do
148 cm KVH, obtížnost „LPB + SPB“.

V něm startovalo 30 dvojic. Parkur byl
postaven korektně, a přitom technicky
náročně. V rozeskakování byl zařazen též
malý vodní příkop. (Ten byl součástí
i několika dalších soutěží a mnoha jezdcům
ukázal, kde jsou jejich slabiny.)

Všechna tři kola, v Praze, Všemilech
a nyní v Mělníku, končila po několika bez-
chybných výkonech rozeskakováním. Dvě
jména se objevila v každém z nich:
K. Mestenhauserová a J. Perníčková. Ten-
tokrát se podělily o první a druhé místo po
velmi napínavém boji. J. Perníčková se
SAYONARA jela jako první a jednou shodi-
la. D. Veberová skončila na vodním příko-
pu, a tak K. Mestenhauserové jedoucí jako
poslední „stačila“ pro vítězství čistá jízda,
bez ohledu na čas. COLIN málokdy chybu-
je a vše se zdálo jisté. Ovšem K. Mesten-
hauserová shodila, dokonce na stejném
místě jako J. Perníčková. Stihla si však
uvědomit, že jízda na jistotu se rázem mění
v boj o setiny, velmi zrychlila, a nakonec
zvítězila o necelou vteřinu.

Další pony soutěže můžete vidět v Mělní-
ce 30.6. - 3.7. (Letní pony festival) a 11. -
14.8. (Podzimní pony festival). Finále Konrád
Cupu se koná v prosinci v Praze, v jezdecké
hale na Císařském ostrově. (heř-eqch)

foto Hynek Vranka jr.
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Inzerce
●● Přijmeme ihned mladého muže pro práci na farmě i ke

koním. Tel.: 602 344 862.
●● Prodám 2l. hřebce po Čukar A1/1 z m: Quoniam, 2l. kl. po

Čukar A1/1 z m: ZK vhodné pro western. ježdění a rekreaci.
Dále pak 10l. hucul. kl., nosí, tahá a 5l. kl. pony (nosí). Ceny
dohodou: tel.: 380 741 085 večer.

●● Prodám perspektivního koně nar. 02/95 po 2608 Bourbon
s.v., m: po 48 Furioso XIV-27, tm. hd. valach, KVH 168.
Souč. výk. ZL/L skok i drez., ve výborné kondici, naprosto
zdravý, bezproblémový, líbivý. Tel.: 776 843 647.

Šampionát
mladých koní

Jak jsme již oznámili Svaz chova-
telů slovenského teplokrevníka cho-
vaného v Čechách se rozhodl oboha-
tit náš sportovně chovatelský kalen-
dář o novou akci. Tou bude šampio-
nát mladých koní. Svaz chovatelů
slovenského teplokrevníka ve spolu-
práci s JK Baník Ostrava připravuje
letošní 1. ročník na 19.-21. září.

K šampionátu bude pozváno nej-
lepších 90 koní z ČR, po třiceti z kaž-
dého ročníku 5ti, 6ti a 7miletých koní.

Třídenní závody budou zahajovat
v pátek 1. kolem a pokračovat
v sobotu 2. kolem. Nedělní finále
bude přístupno všem kteří dokončili
první dvě kola. Pro 5leté koně bude
vypsána soutěž ZL a L s finále L, pro
6ti leté L+S s finále S a pro 7mi leté
S+ST s finále ST.

Zájemci o účast ve finále se
mohou do 24. srpna přihlásit na adr.:
Hřebčín Albertovec, MVDr. V. Holý,
747 23 Bolatice, tel.:/fax: 553 654
774. Uzávěrka přihlášek bude 1. září.

Zájemci musí spolu s přihláškou
zaslat i potvrzení o pěti nejlepších
výsledcích koně roku 2003. U pětile-
tých se budou posuzovat výsledky
z L+S, šestiletých S+ST a sedmile-
tých ST+T. Akceptovány budou
výsledky v klasických soutěžích,
honebních soutěžích (rozhodčím však
musí být potvrzeno počet chyb a
zastavení) a z 1. fáze dvoufázových
skákání. Výsledky z nižších stupňů
budou informativní a mohou rozhod-
nout při shodných výsledcích u obtíž-
nějších soutěží.

Pro první šampionát je připravena
celková dotace 150 000,- Kč tzn. po
50 000 do každé věkové kategorie,
které budou rozděleny mezi prvních
deset umístěných.

Na 1. máje
v Herouticích
Travnaté kolbiště, kvalitní písko-

vé opracoviště a bohaté zázemí
Farmy Heroutice, včetně oblíbené
restaurace, přivítá ve čtvrtek
1. května účastníky již 8. ročníku
„Memoriálu JUDr. Miroslava
Krůty“.

Stejně jako v posledních dvou
ročnících, kdy zvítězili J. Jindra
- Rambella a P. Perníček - Amar,
bude obtížnost hlavní soutěže na
stupni „ST“.

„Věřím, že sportovní i společen-
ská úroveň těchto závodů uspokojí
všechny, kteří přijmou mé pozvání
a se svými koňmi zavítají do Herou-
tic. A hlavně doufám, že nám koná-
ní závodů v novém termínu nenaruší
počasí. Sváteční návštěva Heroutic
by mohla být zajímavým programem
i pro ty, kteří přijedou jen jako divá-
ci. Třeba i proto, aby si prohlédli, již
zcela dokončenou novou halu, která
patří k nejkrásnějším u nás.“ říká
ředitel závodů a sponzor hlavní sou-
těže PhDr. Tomáš Krůta.

Na programu, který začíná v 10
hodin, budou čtyři soutěže (100/110,
110/120, S a ST) a jenom ve dvou
nejvyšších čeká na vítěze a umístě-
né 50.000 korun (-ST- 35 000,-).

Jesenia Cup
v Rudné

Seriál parkurových závodů, který
proběhne na kolbištích podhůří Jese-
níků v sezóně 2003, je otevřenou
soutěží pro všechny jezdce a koně
z celé ČR. Soutěžit se bude ve třech
kategoriích: A - stupeň -L-, B - stupeň
-ZL-, C - pony -ponyhandicap LP-

Jednotlivá kola Jesenia Cupu
budou pořádat: JK Amír Rudná pod
Pradědem, SJS Hamříkova stáj
Dolní Moravice, JO při Dubické
Zemědělské a.s.a Úsovsko a.s., TJ
Stáj Pension Omega Sobotín a TJ
JO Horymas Horní Město.

Kvalifikačních kol bude celkově
jedenáct a letošní první finále se bude
konat 20. září v Dolní Moravici. Pro-
gram kvalifikačních kol soutěže Jese-
nia Cup: 4.5.Rudná p. Pr., 17.5.Dolní
Moravice, 24.5.Sobotín, 31.5.Třešti-
na-Háj pouze velcí koně, 1.6.Třešti-
na-Háj pouze pony, 14.6.Horní
Město, 5.7.Třeština-Háj, 13.7.Horní
Město, 3.8.Rudná pod Pradědem,
9.8.Dolní Moravice, 16.8.Sobotín,
20.9.Dolní Moravice - Finále.

Květnové zahájení na kolbišti
v areálu JK Amír Rudná p. Pradě-
dem bude jednou z několika akcí,
kdy jsou pro jezdce a diváky připra-
veny celkem čtyři sportovní dny:
1.5. - veřejný trénink, 3.5. - ZZVJ,
4.5. - JESENIA CUP a 8.5. - dre-
zurní závody.

Zkoušky spřežení
Ve dnech 10. - 11. 5. proběhnou

v areálu SSCHKP v Račiněvsi
zkoušky základního výcviku jezdců
spřežení. Pro případné zájemce je
ještě několik míst volných. Informa-
ce podá Tomáš Hájek na tel.: 603
937 047 /SMS nebo večer/ nebo e-
mail: tomhajek@tiscali.cz

Pohár Panství
Bechyně

JO BLAŤÁK Mažice zve všechny
diváky ke sledování prvního ročníku
soutěže o Pohár Panství Bechyně.
Série jezdeckých závodů konaných
na mažickém kolbišti v termínech
19.4. (ZM-L), 5.-6.7. (ZM-L), 26.-27.7.
(ZM-S) vyvrcholí 13.9. (ZM-L) vyhod-
nocením nejúspěšnějšího jezdce,
jezdkyně a dítěte. Zároveň budou
předány příjemné finanční a věcné
ceny. Bodována jsou umístění na 1. -
5. místech všech vypsaných soutěží.

Podkováři do
Jaroměře

Ve dnech 25. a 26. dubna se
budou ve Středním odborném učilišti
v Jaroměři konat páté Podkovářské
dny. Vedle široké nabídky podko-
vářských potřeb připravují pořadate-
lé i dvě soutěže. První bude určena
pro žáky SOU a bude ve volném
kování. Druhá je pak určena divá-
kům, kteří budou soutěžit o Podko-
vářský džbán v hodu podkovou na
cíl. Připraven je i seminář na téma
Rozštěpy kopyt či ukázka kování na
podkovy z umělé hmoty. Zahájení je
25. dubna v 9.30 hodin a pořadatelé
zvou i všechny příznivce podkovář-
ského řemesla.

Výstava koní na Císařském ostrově
Jarní výstavu koní a všeho co k nim patří připravuje v hale na

Trojském ostrově již podruhé na dny 25. - 27. dubna společnost
In Expo Group. Předvedeno bude cca 70 koní a pro návštěvníky
je připraven i bohatý doprovodný program. 
Výstava bude otevřena po všechny dny od 10,00 do 18,00 hod.

S velkým zármutkem
oznamujeme, že nás
5. dubna po zákeřné nemoci
navždy opustila naše cviči-
telka a spoluzakladatelka JS
Otajan Jana Kessnerová ve
svých nedožitých 40 letech.

JS OTAJAN

Nová zkratka
CEIO

Na stadionu Francois André v La
Baule proběhnou ve dnech 8.-11.
května tradiční jezdecké závody
CSIO se třemi vrcholy. V pátek
9. května to bude GP La Baule,
v sobotu 10. května tradiční již čtyři-
cáté Derby La Baule a v neděli
11. května pak Pohár národů (Sam-
sung Cup). Celková dotace závodů
je 340 000 Euro. V sobotu 10. květ-
na bude v rámci konkuru uspořádá-
no i prvé CEIO v historii, které je
zkratkou Concours d’Endurance
International Officiel. Endurance
bude mít na pořadu jak soutěž jed-
notlivců tak týmů a je dalším krokem
k zařazení této discipliny mezi stan-
dardní jezdecké soutěže. Na pro-
gramu je nejtěžší vzdálenost 160
km a přihlášeno je cca 60 dvojic.

Superliga
zahajuje

Rok 2003 je také prvním rokem
skokové superligy. Tento seriál je
určen nejlepším světovým skoko-
vým týmům, které spolu budou sou-
těžit na devíti prestižních CSIO
světa. Zahajuje se v La Baule (8.-
11. 5.). Dále je na seznam pod
zkratkou CSIO*****SL zařazeno
CSIO v Říme (22.-25.5.), St. Galle-
nu (29.5.-1.6.), Aachen (17.-22. 6.),
Hicksteadu (23.-27. 7.), Dublinu (6.-
10. 8.), Rotterdamu (28.-31. 8.) a
Barceloně (19.-21. 9.). Minimální
dotace Poháru národů na těchto
CSIO musí být 140 000 Euro.
K prvému zahajovacímu Poháru
národů v La Baule nastoupí týmy
Belgie, Francie, Německa, Velké
Británie, Holandska, Irska, Itálie a
Švédska.

Úspěšná Equitana
V neděli 23. března se uzavřely

brány za 17. ročníkem světové
výstavy koní Equitana. Pořadatelé
mají důvod ke spokojenosti, protože
i další ročník ukázal, že Equitana
neztrácí nic ze své přitažlivosti.
Během devíti dní zavítalo do Esse-
nu 239 000 platících diváků ze 16
zemí světa. V 16 halách vystavova-
lo 840 firem. Zájem byl i o večerní
představení s názvem Rytmy noci,
ve kterém účinkovalo 89 koní. Popr-
vé tento program nekončí s Equita-
nou, ale ve dnech 30. 4. až 3. 5.
budou moci Rytmy noci shlédnout
ještě diváci ve švýcarském Bernu.
Příští Equitana je v Essenu pláno-
vána na 26. únor až 6. březen
2005, ale mezi tím ještě zorganizují
pořadatelé Festival jezdeckého
sportu v Neussu, který se bude
konat 4.-6. června 2004.

Výsledky
Spálené Poříčí 5.4. hala -ZL- (17) 1. Hanušová

- SANTA (Spol. Lučkovice), stupň. obt. do 120 (30)
1. Šoupal - ČARAS, 2. Šoupal - GRANNA ARGEN-
TINA (SK Olympia Hrobice), 3. Jindrová - HERIET
ASSENT (JS Agrosport Sp. Poříčí), -S+S+finále do
140- (21) 1. Jindra - ATOM SCHNEIDER (JS Agro-
sport Sp. Poříčí), 2. Opatrná - LIPAN (Hořovice), 3.
Roubalová - CAPTAIN (Roubal Plzeň), 4. Nágr -
ATLAS (Mar. Lázně), 5. Šoupal - GRANNA ARGEN-
TINA (SK Olympia Hrobice).

Plzeň - Bory 29.-30.3. hala drezúra -Z 1- koně
1. rokem (6) 1. Pechová - WELLINGTON (Pferdimex
Tlustice), -Z 2- koně 1. a 2. rokem (7) 1. Nágrová -
COMPAS K (Mar. Lázně), -L- (13) 1. Pelikánová -
FLORESTA (Kocourov), 2. Jirsová - CORADO (Jir-
sová), 3. Nágrová - COMPAS K (Mar. Lázně), Kür
L (5) 1. Jirsová - CORADO (Jirsová), Kür S (4) 1.
Pelikánová - SAMANTA (Kocourov), -S- (4) 1. Peli-
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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

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služ-

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

Ing. J. Kutěj Ing. J. Hanulay
Purkyňova 446/8, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.: 0616/622 774 tel.: 07/81 52 30
fax:0616/ 631 085

!! VELKÉ
JARNÍ SLEVY !!

Vyberte si z více jak 65 druhÛ
zlevnûného zboÏí.

Zlevnûno je nejen zimní zboÏí jako napfi.:
• zimní deky-pro‰ev od 1750,-, • zimní bundy
od 750,-, • zimní boty termo 1190,-, ale
i ostatní zboÏí jako jsou napfi.: • pfiilby 3-bodo-
vé od 990,-, • saka CZ, Francie od 2760,-, •
‰kolní sedla od 3300,-, • knihy od 45,-
Mimofiádná nabídka : jezdecké boty
gumové, vel.: 42-46 za cenu 200,- Kã.
Na‰i jarní nabídku zlevnûného zboÏí Vám
rádi na poÏádání bezplatnû za‰leme i s kom-
pletním ceníkem a katalogem na‰eho zboÏí.
V na‰í prodejnû najdete nej‰ir‰í sortiment
jezdeck˘ch i vozatajsk˘ch potfieb pro Va‰eho
konû i pro Vás. Na v‰echno zboÏí poskytuje-
me pozáruãní servis.

U nás nakoupíte nejlevnûji !!!
PRODEJ NA SPLÁTKY - ZÁSILKOVÁ SLUÎBA

Otevfieno: Po - Pá 8:00 - 17:00
So 9:00 - 12:00
EQUISPORT

jezdecké potfieby, ÎiÏkova 505
(budova Sze·), Tel./Fax: 568-840 427

674 01 Tfiebíã
Mobil: 737-261 104, 737-511 438

e-mail: equisport@tiscali.cz

EEEEQQQQUUUUIIIISSSSPPPPOOOORRRRTTTT    ----     DDDDooookkkkuuuullll iiii lllloooovvvváááá
Velkoobchod s jezdeckými potřebami

Sokolí 23, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 0618-820 577  mobil. tel.: 0602-723325

-zásobuje prodejny a prodejce nejširším sortimentem veškerých potřeb pro
koně a jezdce v České republice

Katalog a ceníky prodejcům na požádání zašleme, u nových prodejců uvítáme
osobní nebo alespon telefonický kontakt

Sedla CTD – španělský Stübben opět na našem trhu
– kompletní řada za velmi výhodných cen

skoková sedla – hluboká, kontaktní, speciály, všestranná i drezúrní sedla

Špičková jezdecká výstroj od švýcarské firmy STÜBEN - celoživotní záruka na kvalitu
Stübben nerez program - udidla, třmeny, ostruhy, vysoká kvalita z nerezavějící ušlechtilé oceli za výhodné ceny

Žádejte naše zboží u svých prodejců Rádi zodpovíme veškeré Vaše telefonické i písemné dotazy
Maloobchodní prodej - Equisport-Studenec, Žižkova 505, 674 01 Třebíč - Tel.: 0618/840 427, fax: 0618/26 128

f irma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všech-

ny druhy vozíků možnost leasingu

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

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

kánová - SAMANTA (Kocourov), skoky -ZM- koně 1.
rokem 1. Mayer - DON (Lučkovice), -Z- (33) 1. Kůst -
BOLERO (Domažlice), -ZL- (33) 1. Mayer - MAMBA
(Lučkovice), -L- (16) 1. Hanušová - WALI, 2. Mayer -
MAMBA, 3. Hanušová - SANTA (všichni Lučkovice).

Opava 5. 4. -ZM- 4 a 5-ti letí, prvním rokem (16)
1. Žíla - CRYSTAL (Mustang Lučina),  -Z- 4 a 5-ti letí,
prvním rokem (16) 1. Žíla - CRYSTAL (Mustang Luči-
na), děti a junioři (19) 1. Kincl - DIOR 1 (Horymas
Horní Město), dvoufázové skakání 100/110 (31) 1.
Žíla - CARDUCCI (Mustang Lučina), -ZL- děti a juni-
oři (11) 1. Durčáková - JESIKA, ostatní (22) 1.
Lamich -ROXETTE D BIOFAKTORY (Opava Kate-
řinky).

Praha - Císařský ostrov 5.-6.4. dvoukolový
handicap pro pony 1. kolo do 70 cm + 2. kolo do 80
cm (10) 1. Vondráčková L. - SAKURA (Vondráček
Albertovec), 2. Bačkovská - BONSAJ (Všemily), 3.
Krčmářová - LUCIE 1 (Fapaso), dvouf. sk. 100/110
(41) 1. Trávníček - AGAPY (Chomutov), -ZL- (56) 1.
Papoušek K. - TESSA (Všemily), -L- (23) 1. Šlechta -
CELESTA KALEK (JS Císařský ostrov), 2. Šlechta -
PREGANUS (Všemily), 3. Veselovská - ALEDA
KALEK (JS Císařský ostrov), stupň. obt. do 110
(19) 1. Veselovská - NIKA KALEK (JS Císařský ost-
rov), 2. Papoušek K. - JENNY 2 (JK Všemily), 3.
Damborská - DILLY (Srnín), -L- (18) 1. Papoušek K.
- JENNY 2, 2. Papoušek K. - ATLANTA KALEK (JK
Všemily), 3. Pospíšil - NADINE (Dvůr Židovice), -S-
(13) 1. Jandourek - OTEY (Stará Boleslav), 2. Vese-
lovský - MARCO POLO (Soukromá stáj zámek), 3.
Šlechta - CELESTA KALEK (JS Císařský ostrov).

Stará Boleslav 12.-13. 4. stupň. obt. do 120
(35) 1. Pekárková - PARÁDA (Lysá n.L.), 2. Jandou-
rek - PATRICIE (Stará Boleslav), 3. Půlpán - CHAR-
LOTTE (Remark), -L- (56) 1. Tesárek - ANNIE
(Tesárek), 2. Jandourek - OLZA (Stará Boleslav), 3.
Sloup - BEATRICE EVROŠKOL (Lysá n.L.), -S- (25)
1. Vachutka - CASANDRA (Pegas Bohdaneč), 2.
Tesárek - ANNIE (Tesárek), 3. Pospíšilová - GRA-
NADA (Pospíšilová), -Z- koně 1. rokem (14) 1. Mar-
houlová - CHARIZMA (Nicol Liberec), jezdci 1.
rokem (7) 1. Hadrbolcová - HÁDANKA Z HVĚZD
(Brett), dvouf sk. 100/110 (78) 1. Nitrayová - SAFÍR
(Stará Boleslav), dvouf. sk. 110/120 (60) 1. Dam-
borská - DILLY (Stará Boleslav), 2. Cipra - WALZER
(Pastviny Pilníkov), 3. R. Doležal - ROY BOY (Jezbo-
řice), -S- (25) 1. Libich - DIXON (Lysá n.L.), 2. Tesá-
rek - ANNIE (Tesárek), 3. Hermanová - ÚTVAR (JK
Poříčí).

Hořovice 12.-13.4. dvouf. sk. 110/120 (46) 1.
Opatrný - PANTA RHEI (JS Opatrný Hořovice), 2.
Papoušek J. - ZANZIBAR (Srnín), 3. Straka - MORA-
VA (Němčovice), -L- (43) 1. Daněk - ATTILA
S (Schneider), 2. Straková - SANDY/CORLANDA -
T (Straka Němčovice), 3. Buben - CARLSON (Opatr-
ný Hořovice), -S- (21) 1. Vítek - LORD (Bradáčův
Dvůr), 2. Roubalová - CAPTAIN (Roubal Plzeň), 3.
Opatrný - SUPREME OIL TEAM (Opatrný Hořovice),
-L- (33) 1. Krajníková - AMONA (Accom Praha), 2.
Roubalová - MON ŠERY (Roubal Plzeň), 3. Papou-
šek J. - GOLDESSA-T (Srnín), -S- (27) 1. Papoušek
J. - AMARCORD, 2. Papoušek J. - CARTOUCHE 1
(Srnín), 3. Opatrná - LIPAN (Opatrný Hořovice), -ST-
(12) 1. Opatrná - LIPAN, 2. Opatrná - BOXER (Opa-
trný Hořovice), 3. Papoušek J. - ALF HRADIŠTĚ
(Srnín), 4. Vítek - LORD (Bradáčův Dvůr), 5. Papou-
šek J. - AMARCORD (Srnín).

Mělník 12.-13.4. drezúra 8 - 12 let, pony S 1.
Rašková - GILFACH HAPPY BOY (JK Horse-Way
Babice), 8 - 12 let, pony A 1. Pažoudková -
LUPÍNEK (JS Alfa Bakov), 13 - 16 let, pony B 1.
Mestenhauserová - GÁRKA (JK Mělník), skoky sty-
lový pony festival 8 - 12 let, -ZPS- 1. Krátká -
SINDA (JK Mělník), stylový pony festival 8 - 12 let -
ZPA- 1. Krátká - GEJŠA 1 (JK Mělník), stylový
pony festival: 8 - 12 let -ZPB- 1. Hažmuková - VIO-
LINA (SJ fa Lentur Rosnice), stylový pony festival
13 - 16 let -ZLPB- 1. Kraicová - SABINA 3 (JK Měl-
ník), klasický pony festival 8 - 12 let -LPS- 1. Krát-
ká - SINDA (JK Mělník), klasický pony festival 8 -
12 let -LPA- 1. Krátká - GEJŠA 1 (JK Mělník) klasic-
ký pony festival 8 - 12 let -LPB- 1. Doležal - HELLA
(JS BOST), KONRÁD CUP 1. Mestenhauserová -
COLIN (JK Mělník), 2. Perníčková - SAYONARA (JK
Heroutice), 3. Veberová - BETTY (Parkur klub
Děčín).


