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Foto J. Bělohlav

V CIC** nás reprezentovali J. Pažoudka
(BATULE) a J. Hatla
(KARLA) a v CIC***
K. Tumpachová (INCHAGREINE), P. Vereš
(PAMELA) a P. Sůrová
(NIGES). Celkově tedy
bylo na startu všech tří
soutěží 17 koní s českou
trikolorou.
Ve všestrannosti již
sice není drezúra tak
všemocná jak tomu
bývalo ještě nedávno,
stále však platí, že to
bez úspěchu v úvodní
zkoušce nejde. Především je to pravda v nižších obtížnostních úrovních, kde se dá předpokládat, že ti nejlepší
v crosu a na parkuru
nezaváhají. I proto
zavládla v našem táboře
radost, když drezúrní
úloha úrovně CIC* zna- P. Sůrová - BELFAST zvítězili v CIC* Strzegom
menala nejlepší hodnocení pro dvojici
Všichni ostatní naši jezdci naopak ztráP. Sůrová - BELFAST. P. Sůrová v násleceli především na drezúře a zde jim patřila
dujících dvou disciplinách nepřidala ani
většinou zadní místa. Celkově se za
bod a tak se radovala z mezinárodního
P. Sůrovou umístil nejlépe P. Maxera
prvenství. Stejně si vedl i po drezúře
(REMUS/ČERTÍK), který skončil na
druhý Polák B. Ovczarek (CZAGOS).
18. pozici. Soutěž dokončilo 47 dvojic. PatI v drezúře třetí umístěný jezdec A. Ostnácti, mezi nimi i dvěma českým zástupholt
(WATER
cům, se to nepodařilo.
Foto S. Polák
DANCE) ze SRN si
V CIC** si nejlépe vedl Němec M. Barpořadí udržel, i přesdehle na FESTUS 74. Oba naši zástupci
to že inkasoval
J. Pažoudka (BATULE) a J. Hatla (KARLA)
4 body na parkuru.
soutěž nedokončili. J. Pažoudka pro pád
P. Sůrová nám po
ve druhé polovině crosu, při kterém se
vítězství řekla: „Půda
BATLE zranila a J. Hatla pro trojí vybočení
tratě, která je vedena úzkém průčelí čtyři skoky před cílem
na ve výbězích hřebterénní zkoušky.
čína, byla sice poněÚroveň CIC tři hvězdy měla celkem 26
kud tvrdší, ale závoúčastníků. Vítězství se opět stěhovalo do
dilo se na ní dobře.
SRN a odvezl je A. Dibowski na LITTLE
Organizátoři při větLEMON. Z našich se nejvíce dařilo K. Tumším suchu půdu kulpachové na INCHAGREINE, která byla
tivátory zkypřují, ale
osmá. O lepší umístění přišla právě v dreztentokrát to po nočúře, kde skončila na 22. příčce. V ostatních
ních deštících nebylo
částech již inkasovala jen velmi málo. Úropotřeba. Cros byl tak
veň CIC*** již však jezdce a koně prověřila
velmi
příjemný,
o poznání více a dokládá to i skutečnost, že
i když v něm nechyvšichni účastníci, včetně vítěze, inkasovali
bělo čtyři či pět techjak v terénu tak na parkuru trestné body.
Z. Žíla - LE PATRON zvíétězili ve finále mladých koní v polském Žywiec. nicky náročných
kombinací.“
L. Poláková (COMTESSA) byla třetí a Z. Zelinková (RICARDO) čtvrtá
(Pokračování na str. 2)

CIC Strzegom

Plnokrevný polský hřebčín Strzegom je
dostatečně známý anglickými plnokrevníky,
kteří běhají i na našich drahách. V Polsku
je navíc poměrně vysoko v pořadatelské
hierarchii soutěží všestrannosti. Ve dnech
25.-27. června se o tom přesvědčilo i velké
množství českých jezdců.
I když se nakonec česká ekipa z původně přihlášených 22 koní přeci jen poněkud
zmenšila, naše výprava byla tentokrát skutečně obřích rozměrů.
Společně s našimi jezdci se ve Strzegomi objevili i zástupci Německa. Švédska,
Itálie, Austrálie, Rakouska, Francie, Švýcarska, Dánska a Belgie.
Startující čekaly soutěže CIC*, CIC**,
CIC*** a CCI***. V rámci CIC** se pak zde jelo
i Mistrovství Polska mladých jezdců a v CIC*
se bojovalo o národní titul mezi juniory.
Jediná kompletní soutěž byla jen symbolická a nastoupili k ní jen dva zahraniční
jezdci (AUS, AUT). Všichni ostatní účastníci pak dali přednost soutěžím CIC.
Nejvíce byla podle očekávání obsazena
úroveň CIC* (62). Zde za ČR startovali
P. Sůrová (BELFAST, BAJKONUR),
J. Maxera (REMUS/ČERTÍK), M. Mudrová
(BRENEGA), M. Sokol (LEADER),
K. Polák (KALIF 2), J. Grodlová (FINLANDIA), M. Šedá (CLEMENTAIN), P. Myška
(VIKI 1), P. Pejřilová (LESTER), R. Krobot
(TRY WALT) a L. Černá (WALTER).

SPORT

České Polsko
(Dokončení ze str. 1)
Stejně tak P. Vereš a PAMELA měli největší problémy v drezúře. Především drezúrní výkon totiž usadil naší dvojici na 12.
místě i přesto, že v crosu byl P. Vereš bezkonkurenčně nejlepší a poměrně dobře si
vedl i na parkuru. Příjemné je, že všichni
naši jezdci soutěž dokončili (celkem
17 dvojic) a poslední z české trojice byla
P. Sůrová (NIGES) na 14. příčce.
Podrobnosti o všestrannosti ve Strzegomi naleznete na www.voltahorse.pl nebo
na www.strzegom.pl

CSI** Žywiec
Především mladým koním (6-7let) patřil
úspěšný výjezd české skokové reprezentace na polské CSI Žiwiec. To se konalo ve
dnech 2.-4. června a za ČR se jej zúčastnili
A. Opatrný (GRAND, CRAZY LOVE,
SUPREME Oil Team), Z. Zelinková
(RICARDO, DAN, LA MANCHE), L. Poláková (RAINBOW STAR, COMTESSA),
Z. Žíla (LE PATRON, EVERDEN) a D. Fialka (CALANTHANO, LIGORETO).
Mladí koně zahájili dobře již v pátek kdy
byl Z. Žíla na EVERDEN ve skoku do 130
cm druhý. V páteční i sobotní kvalifikaci si
vedla dobře i bělka COMTESSA, když obě
kola absolvovala s jednou chybou. Škoda
to byla především v pátek, kdy naprosto
nejrychlejší čas předurčoval naši jezdkyni
L. Polákovou k vítězství. Stejně tak
Z. Zelinková a RICARDO prošli oběma
kvalifikacemi velmi dobře (2x nula).
Nedělní finále 6 a 7letých koní však skutečně patřilo ČR. Tři naše dvojice se probojovaly do rozeskakování a v něm nakonec
vítězství získal Z. Žíla na LE PATRON.
L. Poláková a COMTESSA skončila třetí
a Z. Zelinková s RICARDO čtvrtá.
Pro nejtěžší rundu byli určeni CRAZY
LOVE, GRAND a LA MANCHE. Dobře
zahájil A. Opatrný v pátek s CRAZY LOVE
a naše dvojice skončila na 6. místě. Škoda
Foto S. Polák

L. Poláková - COMTESSA

REPORTÁŽE
jen, že CRAZY LOVE musela z dalších
soutěží pro silné horečky odstoupit.
Druhý Alešův kůň GRAND vstoupil do
soutěží také dobře a první kvalifikaci na
Velkou cenu zvládl se 4 body, stejně jako
LA MANCHE Z. Zelinkové. Zatímco
GRAND v sobotu nestartoval, LA MANCHE
absolvoval se 12 body druhou kvalifikaci.
Nemocnou CRAZY LOVE zastoupil
v sobotu výborně SUPREME Oil Team.
A. Opatrný absolvoval druhou kvalifikaci na
Velkou cenu na čas bez chyb a ve velmi
dobrém čase a dvojice skončila na 2. místě.
I koně RAINBOW STAR a DAN dělali
svým jezdcům radost a jejich vystoupení
v úrovních 130 a 135 cm skončila vždy
maximálně s jednou chybou.
Ve Velké ceně měli shodně Z. Zelinková
(LA MANCHE) i A. Opatrný (GRAND)
8 trestných bodů.

Čelo ČSP po 6. kole nedoznal změn. Nadále vede Jiří Skřivan (70b.), druhý je Tomáš
Bajnar (68b.) a třetí příčku si udržel, přestože
nyní nestartoval, Kamil Papoušek (53b.). Do
nejlepší čtveřice se posunul M. Šoupal (52b.),
který přeskočil pátého T. Tesárka (49b.). Další
kolo Českého skokového poháru se koná 24.25.7. v jihočeské Jemčině.
-jgeFoto J. Gebauer

Velká cena Opavy
Střídavé počasí
provázelo 16. ročník Velké ceny
Opavy a 6. kolo
ČSP, které proběhly 26.a 27.
června v Opavě
Kateřinkách. Pro
velký počet startujících musely být v obou dnech posunuty
začátky soutěží. Zvýšený zájem byl pravděpodobně proto, že 9.-11. 7. na tomto kolbišti
proběhne mistrovství republiky ve skocích
a drezúře. Pro pořadatele to byla zatěžkávací zkouška před mistrovstvím a jednoznačně
lze hodnotit, že dopadla dobře.
V sobotu byly na programu tři soutěže.
Ve dvoufázovém skákání 120/130 cm startovalo 58 dvojic a zvítězil J. Jindra a
KREACE z Agrosportu Spálené Poříčí.
Nejvíce startujících (65) měla dvouhvězdičková S. Jedenáct dvojic se rozeskakovalo podle stup.C a proto i případná chyba
nemusela ovlivnit pořadí. Nejrychlejší byl
M. Hentšel s LADOU z Baníku Ostrava,
který o 9 setin sekundy porazil M. Šoupala
na ČARAS.
Soutěž -ST**- měla na startu 47 dvojic.
Tady byly v základním kole čtyři bezchybné
výkony a po rozeskakování zopakoval vítězství ostravský M. Hentšel, tentokrát na SALVADOR. I. Přibyl na KORIANDR z Belcredi
Brno skončil druhý a D. Fialka s CARTOUCHE ze Stáje Supreme Opava třetí.
V neděli dopoledně zahajovala soutěž
-L**-. Zde se na startu představilo 43 koní
a nejlepší výkon předvedla další ostravská
dvijice O. Stojčevova na REZNAK.
Malá cena Opavy -S**- přivedla na start
také třiačtyřicet dvojic a hodnocení probíhalo podle stup.C. Nejrychlejší byl tentokrát
A. Opatrný na DANCE AND JUMP z JS
Opatrný Hořovice.
A pak již bylo na řadě vyvrcholení závodů dvoukolová VC Opavy (ST** a 8 překážek do 150 cm). K prvnímu kolu nastoupilo
36 dvojic a pět jich zvládlo nástrahy základního kola bez penalizace. Ve druhém kole
pokračovalo pětadvacet koní. Zde byly
předvedeny čtyři bezchybné výkony. Obě
kola však zvládl čistě pouze vítěz, domácí
K. Lamich s CREDIT Sano. Také P. Eim
s OSCAR ze ZH Tlumačov zvládl obě kola
bezchybně, ale překročený čas ve druhém
kole a penalizace 1 tr.b. jej odsunul na druhou příčku. Chyba ve druhém kole určila
třetí příčku T. Bajnarovi s MGT DIAS
z MGT Ostrava. I další dva byli ve druhém
kole čistí, ale penalizace z prvého kola stanovila další pořadí. Čtvrtý tak skončil
M. Šoupal s GRANNA ARGENTINA ze SK
Olympia a pátý A. Opatrný se SUPREME
Oil Team z JS Opatrný Hořovice.
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Vítěz VC Opavy Karel Lamich s CREDITEM Sano, Opava Kateřinky

Dvakrát Podkova
Další dvě kola má za sebou seriál kvalifikačních soutěží pro Finále Zlaté podkovy
(Humpolec 20.-22.8.). První z nich se jelo
ve dnech 18.-20. června v Lošticích, druhé
3.-5. července v Kolesách.
● V Lošticích byla nejvíce obsazenou
soutěží Stříbrná podkova, ve které startovalo 25 dvojic, o čistém výkonu v crosu i na
parkuru zvítězil J. Cipra na DAR CHURY
(Pastviny Pilníkov). Ve Zlaté podkově si od
počáteční drezúry nejlépe vedl M. Slezák
na SHAMIR IBN ANS. (JO Misl Modřice)
před M. Maivaldem - ARKÁDO (SOU
Polička) a domácí S. Heidenreichovou BELLEVUE. Ta se tímto výkonem stala
oblastní mistryní severní Moravy. Oblastní
tituly se rozdělovaly i mezi starší (13-16)
a mladší (10-12) děti na pony. Mezi staršími si zlato odnesla P. Smékalová - SALINA
(Olešnice) a mezi mladšími J. Odložil BLANKA (Odložil). Další viz výsledky.
● V Kolesách měla Stříbrná podkova
dokonce 31 dvojic na startu. Z 27 dokončených soutěží byl nejlépe hodnocen
J. Maxera na HARY (JK Blížkovice) před
G. Slavíkovou - FLUT (MJS Brno) a J. Ciprou
- DAR CHURY (Pilníkov). Prvenství v Soutěži
nadějí získala dvojnásobná vítězka finále ZP
R. Dvořáková na OSTER (Cavalier Rynárec),
které tak po BEATRICE roste další dobrý kůň
pro soutěže všestrannosti.
Zlatá podkova v Kolesách přilákala na
start 17 dvojic. Po drezúře a crosu vedl soutěž J. Kadavý na ANKER, ale bohužel chyby
na parkuru jej odsunuly na 4. místo. Z prvenství se tak mohl radoval P. Molík - ERIK
(Kamenice n.L.). Druhý byl o jednu setinu
bodu J. Kornalík - GIN FIZZ (NOKI Hostomice) před R. Markovou - TARAS Equistro
(Remark Poříčí). J. Kadavý alespoň získal
seniorský titul mistra východočeské oblasti.
Druhý oblastní titul si z Koles odvezla L. Příhodová - ŠARLOTA (PAM Vlčkovice) v kategorii dětí a pony. Další viz výsledky.

ZE ZAHRANIČÍ

CDI***/CDIY Brno
Dny 25. - 27. června byly zasvěceny
drezúře. JK Panská lícha byl v těchto
dnech pořadatelem 6. ročníku mezinárodních drezurních závodů CDI***,
CDI/Y Brno.
Na startu byli jezdci z 11 států. Pro
závodníky byly připraveny tři úrovně soutěží.
Mladí jezdci a junioři se utkali v úlohách
až do úrovně Sv. Jiří.
Z našich jezdců byla nejlepší L. Půlpánová s hřebcem DAF/ONDRÁŠ. Její výkony však třikrát stačily „jen“ na 2. místo
a vždy se musela naše jednička nastupující
drezúrní generace sklonit před Polkou
T. Tomaszewskou na CZAKRAM.
Významný byl start pro R. Carvu
s TEREZOU - 3, který si zde splnil kvalifikační limit pro Mistrovství Evropy mladých
jezdců v 2004.
Soutěže CDI*** byly rozděleny na
malou a velkou rundu. V malé rundě byly
na programu úlohy SG, IM-1 a Kür IM-1, ve
velké rundě pak IM-2, GP a Kür GP.
Se značkou CZE se v soutěžích malé
rundy objevili jezdci Š. Charvátová a PASCOLINI, H. Jeřábková - SAM a ORI a
V. Šretr s CATO. Na velkou rundu si troufla
již jen Š. Charvátová na CELBANT.
V malé rundě si mezi naší čtveřicí vedla
nejlépe Š. Charvátová na PASCOLINI,
která obsadila dvakrát 8. a jednou 10.
místo. Zde se dvakrát radovala z vítězství
Ruska R. Kuprian na KOSMOS a zahajovací St. Georg vyhrála B. Peter na GRANDIOSO z Německa.
Ve velké rundě byla Š. Charvátová

R. Kuprian - KOSMOS
a CELBANT poprvé jedenáctá, podruhé
velmi dobře sedmá a nakonec v GP Kür
dokonce šestá. Svoji převahu v této úrovni
dokázal v Brně trojnásobným vítězstvím Ital
S. Blasi na RED BASTIAN.
O odborný komentář požádala redakce
Jezdce slovenského mezinárodního rozhodčího I. Vietora mladšího, který sledoval
průběh soboty:
„Organizátorom v Brne Panskej Líche sa
podarilo vybudovať tradíciu. Medzinárodné
drezúrne preteky dosiahli štandard troch
hviezdičiek a tomu zodpovedala aj tohoročná účasť 26 jazdcov z 11 národov. Trochu
prekvapajúca bola relatívne málo početná
účasť českých jazdcov.
Areál sa znova o niečo vylepšil. Za dre-

ZPRÁVY
zúrnym obdĺžnikom vyrastá nové skokové
kolbisko a všetky plochy budú mať nový
zavlažovací systém. Kvalita zúčastnených
jazdcov a koní bola relatívne dobrá no nie
špičková čoho dôkazom boli maximálne
počty dosiahnutých bodov. Víťazná dvojica
v Prix St-Ghorges dosiahla 68%, Intermediare I. 67% a v Grand prix 65% pričom
rozptyl bodov u jednotlivých rozhodcov bol
maximálne 5%.
Súťaž Intermediare I vyhrala ruská
reprezentantka R. Kuprianova s 6-ročným
veľkopoľským žrebcom KOSMOS. Prednosťou tohto koňa boli veľmi kvalitné
základné chody pričom výrazne dobrý bol
najmä predĺžený klus. Ceľkovo úloha bola
živá, s dostatočným posunom dopredu,
aktívnou záďou, prechody boli plynulé
a cviky relatívne presne predvedené. Na
víťazstvo stačilo tejto dvojici 67,350 %. Na
druhom mieste skončila K. Milczarek
z Poľska s 8-ročným poľským žrebcom
NISSAN, ktorá získala 66,750 % a na treťom Nemka S. Baumgartner s 11-ročným
hannoverským valachom WANDERER’S GRANDIOSO (66,400 %). Skvelé
klusové traverzály predviedol slovinský lipicán MAESTOSO SAMIRA L. Fabrisa, no
vzhľadom na veľmi nekvalitný krok skončil
celkovo až na šiestom mieste. Českým
jazdcom sa v tejto súťaži nie veľmi darilo,
najlepšie sa umiestnila Š. Charvátová
a PASCOLINI, aj to iba na 10. mieste.
V. Šretr s CATO bol 12. a H. Jeřábková na
SAM a ORI 13. resp. 14.
Súťaž Grand Prix u všetkých piatich rozhodcov suverénne vyhral taliansky reprezentant S. Blasi so 14-ročným dánskym
valachom RED BASTIAN. Tento zaujal nielen veľmi kvalitnými chodmi, ale aj veľmi
dobre podsadenou piaffou. Mnohé kone
v tejto súťaži mali buď dobré základné
chody, ale slabú piaffe a pasáž, málo aktívny pohyb, nedostatočný vznos, nedostatočné podsadenie alebo celkom kvalitnú
piaffe a pasáž ale žiaľ nečistý krok alebo
málo priestranný klus. To však nebol prípad RED BASTIANA, ktorý zvládol nielen
dobrú piaffe a pasáž, ale aj plynulé prechody medzi týmito dvoma cvikmi a súčasne
ukázal aj veľmi priestranné preskoky smerom dopredu a hore. No aj v tejto úlohe sa
našli chyby, ktoré boli dôvodom pre výslednú známku „iba“ 65,708 %. V sérii preskokov jedna-jedna bola jedenkrát chyba,
takisto pri jednej piruete. Druhá však bola
vynikajúca, veľmi dobre podsadená
a s pravideľným cvalom na tri doby. Na
druhom mieste sa v tejto súťaži umiestnila
maďarská reprezentantka Zsófia Dallos
s 11-ročným hannoverským valachom
LEONARDO. Mladá maďarská jazdkyňa
zaujala tentokrát veľmi kvalitným, istým
a účinným sedom. Jej klusové traverzály
boli veľmi plynulé hoci nie ceľkom paralelné s dlhou stenou, pri piaffe by mohli byť
LEONARDOVE zadné končatiny ešte
aktívnejšie a jedna pirueta bola relatívne
veľká. Celkových 63,833 % bolo ovplyvnených tým, že u jedneho rozhdocu skončila
až na 6. mieste. Ako tretia sa umiestnila za
Grécko štartujúca G. Lehmann s 12-ročným hannoverským žrebcom HESLEGADS
LOUIS, ktorý mal výrazne čistý a priestranný krok a v traverzálach priestranný klus
s dobrým križovaním sa predných nôh.
Veľmi výrazný bol aj jeho predĺžený cval
a takisto aj priestranné preskoky. Žiaľ tak
v sérii preskokov dva-dva ako aj jednajedna urobil chyby. Takisto jedna pirueta
bola veľmi pravideľná, podsadená ale
druhá nie, pasáž bola dostatočne pravideľná a s dobrou eleváciou no pri piaffe bol
značne neuvoľnený v chrbte čo sa prejavilo
výrazným švihaním chvosta a malou aktivitou zadných končatín. Celkovo získala táto
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Š. Charvátová - CELBANT
dvojica 63,333 %. Ako štvrtá sa umiestnila
víťazka IM I R. Kuprianova, tentokrát s 10ročným holštýnskym valachom LANCELOT. LANCELOT predviedol vynikajúce
prekroky, kvalitný klus a cval no jeho piaffe
bola nepravideľná a takisto pri pasáži sa
pravá zadná noha pohybovala viditeľne
inak. Série preskokov boli na rovnej čiare
no pri jedna-jedna bola zase chyba, pirueta
na pravú ruku bola vynikajúca no doľava
nie a pri záverečnej pasáži a piaffe na
strednej čiare bol kôň postavený krivo.
Tento súčet plusov a mínusov stačil na
62,958 %.
Jediná česká zástupkyňa v GP, Šárka
Charvátová s CELBANT zajazdila veľmi
solídnu úlohu bez výrazných chýb. CELBANT však pôsobil unaveným dojmom, čo
sa prejavilo najmä v klusových pasážach,
kde mu chýbala iskra pri predĺžených klusoch a vznos pri pasáži. Veľmi dobré boli
traverzály v cvale. Škoda bolo chyby pri
preskokoch dva-dva. Celkových 61,708 %
stačilo na siedme miesto.“

Zapomenutý
Vozáb
V minulém čísle jsme referovali o účasti
českých spřežení v rakouském Altenfeldenu. Z celé plejády našich jezdců nám
z referátu vypadnul náš nejlepší jezdec
čtyřspřeží P. Vozáb. Ten se po velmi dobrém průběhu závodu umístil z pětice našich
spřežení nejlépe a skončil na celkovém
4. místě. P. Vozábovi se za toto opomenutí
omlouváme.
Omluva je na místě i proto, že P. Vozáb
je jedním z favoritů nominace na letošní
MS v maďarském Kecskemetu (4.-8.
srpna). Jak nám prozradil manažer komise
spřežení, o reprezentační trojici se rozhodne po CAI v Nebanicích. Tyto závody jsou
jedním z nominačním kritérií na MS a favorité na světový šampionát jsou vedle
P. Vozába ještě Z. Jirásek a K. Kastnerová, ale ve hře jsou i další jezdci J. Hrouda
a T. Barták st.
Vedle MS čtyřspřeží čeká naše reprezentační spřežení ještě jeden světový šampionát. Ten budou mít jednospřeží a soutěžit
o světové medaile se bude ve švédském
Astorpu 21. - 25. července. Zde je již nominace hotova a naše barvy odjedou do Švédska hájit J. Exnar, J. Koníř a T. Barták ml.

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

100 let
Spřežení v zahraničí
Ve výčtu našich reprezentačních vystoumjr. Josefa Dobeše peních
jsme se dosud nezmínili o startu
I když mělo české jezdectví dvacátého
století několik velkých jezdců určitě dodnes
mnoho pamětníků nejraději vzpomíná na
mjr. Josefa Dobeše. Příležitostí na krátkou
vzpomínku na tohoto vynikajícího jezdce
a trenéra, skvělého společníka, malíře,
sochaře a především pak autora nesmrtelných jezdeckých učebnic je 5. červenec
2004, kdy od jeho narození uplynulo 100 let.
Stejně jako celá generace předválečných jezdců i mjr. J. Dobešovi přetrhla
druhá světová válka velmi slibně se rozvíjející sportovní kariéru. Bohužel ani dobrodružná dezerce z řad vládního vojska přes

Švýcarsko do Anglie nebyla v komunistickém Československu žádnou polehčující
okolností, ba právě naopak. A tak druhé
přerušením jeho navazující sportovní činnosti, způsobilo uvěznění v komunistickém
žaláři. V krátkém období poválečné svobody však stačil mjr. J. Dobeš ještě reprezentovat v památném výjezdu v Nice, kde
docílil několika krásných umístění.
Po propuštění z vězení na Mírově se
však opět neuvěřitelně rychle vrátil na čelo
české sportovní špičky a jeho jezdeckou
vitalitu dokazuje rok 1959, kdy dokázal ve
svých 55 letech získat na mistrovství ČSSR
ve skocích v sedle GAMY stříbrnou medaili. Jeho knihy S koněm přes překážky,
Terénní a skokové ježdění, Jízda na koni či
Kůň a jezdec ve výcviku patří do knihovny
každého jezdce.
Všichni ti, kteří mjr. Josefa Dobeše
osobně znali dodnes vzpomínají na kouzlo
jeho osobnosti. Jsem rád že jsem, i když
bohužel jen velmi krátce, mohl být jedním
z nich. Mjr. Josef Dobeš zemřel 28. září
1985.
C. Neumann

Čtyřicátý Navrátil
Ve dnech 12.-13. června se na kolbišti
v Plzni Borech konal 40. ročník Memoriálu
J. Navrátila ve skocích. Vyvrcholením byla
soutěž -S-, ke které nastoupilo 24 dvojic.
V rozeskakování osmi koní si nejlépe vedl
S. daněk na TALKO S (JS Schneider),
který byl po bezchybném výkonu rychlejší
než druhý bezchybný L. Kozák na WANDA
(JK Caletto). Třetí skončil J. Mudra
s ATOM Schneider (JK Stáj Mudra).

našich jezdců spřežení v maďarském Vecses. To se konalo na konci května (29.31.5.) a za ČR do Maďarska cestovali
zástupci Afrodita Němčice J. Hrouda se
čtyřspřežím a J. Broža s jednospřežím.
Dále pak dvě dvojspřeží J. Nesvačila st.
a J. Pavla.
Z našich jezdců se z tohoto zájezdu vracel nejspokojeněji J. Nesvačil, který v konkurenci 26 párů obsadil velmi pěkné
10. místo. J. Pavel byl se svým dvojspřežím dvacátý. Příliš se nedařilo ani zástupcům Afrodita Němčice. J. Broža skončil
mezi 9 jedničkami sedmý a J. Hrouda se
čtyřspřežím obsadil 16. příčku mezi
24 startujícími. Jeho výkon však byl poměrně velmi slušný a za umístěním ve druhé
polovině startovního pole mohl jediný incident v maratonu, kde se naše čtyřspřeží na
překážce č. 2. zdrželo téměř 4 minuty.
J. Hrouda si chtěl své zaváhání vynahradit a tak jako náš jediný reprezentant odcestoval k prestižnímu holandskému CAIO
Breda, které bylo na programu 1.-4. července. Smůla však neopustila našeho jezdce ani tentokrát. Při pondělní přepravě do
Holandska postihnul kamion se spřežením
nedaleko Frankfurtu natolik vážný defekt na
zadní nápravě, že nebylo možné nejen
v cestě pokračovat, ale je až neuvěřitelným
štěstím, že se celá nehoda obešla bez zranění jak lidí tak koní. J. Hrouda se potom
téměř dva dny komplikovaně dostával zpět
do ČR a z plánovaného startu nebylo nic.
Posledním zahraničním startem našich
spřežení se tak stalo CAI-A v rakouském
Weer (1-4.7.). Zde se v soutěži čtyřspřeží
představil T. Barták st. Zúčastnila se sice
pouze tři spřežení, ale i tak je příjemné, že
ČR získala po vítězství v maratonu i na
parkuru celkové prvenství.
Druhým českým reprezentantem byl
v Rakousku poděbradský L. Kůrka. I on
může být se svým vystoupením spokojen
a po 2. místě v maratonu a bezchybném parkuru skončilo jeho jednospřeží na 3. příčce.

CSI*/** Weer
Ve dnech 25.-27. června se dvojice jezdců
JK Tarpan Z. Zelinková a R. Šafrata zúčastnila závodů CSI*/** Weer v Tyrolských
Alpách. V nádherném prostředí a v těsné
blízkosti Alpských štítů připravili organizátoři
již desátý ročník závodů CSI*/**, letos dotovaný částkou 30 000 eur. Velká cena měla
v minulých letech vítěze zvučných jmen Thomas Frühmann, Anton Martin Bauer či
Markus Fuchs. Posledně jmenovaný obhajoval svá dvě prvenství i letos.
Z. Zelinková měla s sebou ve Weeru tři
mladé koně - CHABLIS 121 T (CALIDO I,
po Mouglixx), DAN 7 T a RICARDO
T (Catango Z, Rinetou Z po Ramiro).
R. Šafrata sedlal devítiletého valacha
CORADO (Ramiro 47, po Walzerkonig).
CHABLIS 121T startovala v soutěžích
malé rundy CSI*. V páteční soutěži č.1 do
125 cm absolvovala bez chyby a skončila
mezi 61 startujícími na 7. místě. Také
v sobotním dvoufázovém skákání 130/135
cm zvládla první část bez chyby a po shození v druhé fázi skončila na 18. místě.
RICARDO T, DAN 7 T a CORADO startovali v soutěžích střední rundy. Páteční
skákání do 135 cm absolvovali DAN 7
T a RICARDO T bez chyby a umístili se
v poli 58 startujících na 8. a 9. místě.
CORADO byl s jednou chybou na 15. místě.
V sobotní soutěži (140 cm) s dvojím rozeskakováním (50 startujících) byl z našich
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Sportovní
kalendáﬁ
14.7.
14.7.
16.-18.7.
16.-18.7.
17.7.
17.7.
17.7.
17.7.
17.7.
17.7.
17.7.
17.7.
17.7.
17.-18.7.
17.-18.7.
17.-18.7.
17.-18.7.
17.-18.7.
17.-18.7.
18.7.
23.-25.7.
23.-25.7.
24.7.
24.7.
24.7.
24.7.
24.7.
24.7.
24.7.
24.7.
24.7.
24.7.
24.-25.7.
24.-25.7.
24.-25.7.
24.-25.7.
24.-25.7.
24.-25.7.
25.7.
25.7.

Písek
KMK
Opava
KMK
Pecínov
ZL-S, C/Z-ZL
Nebanice
A/T
Tlustice
D/L-S
Nymburk-Komárno
ZM-L
Mirotice
D/Z-S
Hostouň
Z-S
Poštorná
ZM-S
Skály u Rýmařova
Z-S
Šumperk
Z-L
Radíkov
ZM-Z
Žďár n.S.
Z-S
Mažice
ZM-S + pony
Louny
Z-S
Sobotka
Z-S
Koldín
ZL-S, D/L-S
Hradec n.M.
ZM-S + pony
Ostrava
Z-S
Nemochovice
Z-S, A/S-T
Ostrava
ZM-S KMK
Humpolec
CIC** MČR pony, sen., Y
Kladno
Z-L
Kutná Hora
Z-L
Ostrov
ZM-L
Starosedlský hrádek
ZM-L
Žitná
D/Z-S + pony
Štichovice ZM-L, D/Z-L + pony
Cheb Háje
ZM-S
Okřešice
Z-S
Svratka
Z-L
Kostelany
reining
Páterov
ZM-S
Jemčina
ZL-T ČSP
Plzeň-Bory
D/Z-ST
Louny
ZM-L
Litomyšl
ZM-S
TrojanoviceZM-L, D/Z-L+pony
Štichovice
ZM-L
Mikulov
D/Z-S

nejlepší RICARDO T, když s jednou chybou
skončil na 13. místě. DAN 7 T po přerušení
parkuru pro silný vítr během jeho jízdy
dokončil s 12 tr.b. a CORADO s 16. tr.b.
V neděli byl v nejlepší formě DAN 7 T.
Ve stupňovaném skákání (145 cm) se žolíkem skončil na druhém místě před EDZA
DE ST.DENIS Markuse Fuchse. CORADO
v druhém nejrychlejším čase ale s chybou
na žolíku skončil na 25.místě. RICARDO
T byl pro pád jezdkyně z finále střední
rundy vyloučen.
Nedělní Velkou cenu Weer 2004 vyhrál
již po třetí Markus Fuchs, letos se svým
irským ROYAL CHARMER.
Fotogalerie a kompletní výsledky na
http://www.tarpan.cz

Hatla zpátky
do Anglie
Předolympijská příprava našeho jezdce
pokračuje podle plánu. V neděli 11. července cestuje J. Hatla zpět do britských
stájí. Společně s KYRENEJENALAS BOY
jede i KARLA. Tu čeká hned první víkend
(17.-18. 7.) soutěž CNC** v Brightling
Parku, kde KYRENEJENALAS BOY absolvuje pouze drezúru a parkur. Následující
víkend (23.-25.7.) bude zasvěcen kontrolnímu předolympijskému testu, který náš jezdec absolvuje společně s britskými reprezentanty. Ve dnech 30.7.-1.8. pak čeká
KARLU ještě CIC** v Lulworthu. Pokud
půjde vše hladce 7. srpna odletí naše dvojice z letiště Luton na olympijský turnaj do
Athén.

Před CHIO
Aachen
Ve dnech 13.-18. července je na
programu další ročník nejprestižnějšího soutěžního střetnutí CHIO
Aachen. Tentokrát je termín oproti
tradici zhruba o tři týdny posunut,
protože je pro většinu jezdců naplánován jako poslední zkouška před
OH Atény. Diváci budou mít tedy
možnost jak v drezúře tak ve skákání sledovat nejlepší jezdce světa
a tak se očekává, že tradiční
návštěva 200 000 diváků bude
vysoce překročena.
Vrcholů cášského mítinku je tradičně několik. V drezúře to tříkolová
týmová soutěž Cena národů, která
vyvrcholí ve čtvrtek 15. července
(13.00) druhou soutěží GP a potom
nedělní Grosses Dressurpreis von
Aachen (GP Kür) v 10.00 hodin.
V soutěži čtyřspřeží je tradičně
nejvíce navštěvován sobotní maraton, který začíná v 8.00 hodin.
Nejvíce diváků však každoročně
lákají prestižní skokové soutěže
Cena Evropy (středa 14. 7. ve
14.00), Pohár národů (pátek 16. 7.
ve 13.00) a Velká cena Aachen
(neděle 18. 7. ve 14.00).
Pohár národů v Cáchách bude
navíc letos pátou soutěží seriálu
Super ligy.
Veškeré podrobnosti CHIO
Aachen naleznete na
www.chioaachen.de
Vstupenky lze objednat na
E-mail: tickets@chioaachen.de
Pořadatelé navíc již otevřeli
i stránku, která informuje o příštích
Světových jezdeckých hrách, které
budou v Cáchách v roce 2006. Tyto
informace získáte na adrese:
www.aachen2006.de

Orling Cup
podruhé
Dvoudenní skokové závody, které
se konaly na závodišti Hipodromu
Most ve dnech 26.-27. června pod
záštitou České rafinérské a.s., byly
pro mnohé juniory jednou z posledních šancí ke splnění kvalifikací a také
příležitostí seznámit své koně s dějištěm letošního šampionátu juniorů
a mladých jezdců ve skocích a drezúře (30. 7. - 1. 8.).
V celkem deseti soutěžích se
vystřídalo na 400 startujících dvojic.
Vrcholem sobotního programu bylo
druhé kolo soutěže Orling junior
cupu stupně -L-. Do rozeskakování
se probojovaly 3 jezdkyně se
4 koňmi. Na parkuru ani jedna
nechybovala a tak rozhodl čas.
Vítězkou se stala K. Štochlová TUNIKA před I. Holíkovou na FABIENNE a N. Bielíkovou na ALF
a EXCALIBUR. Otevřené -L- pak
patřilo L. Smahovi - SHARON.
Nedělní Orling junior cup -S- byl
pro juniory již opravdovou zkouškou. Stavitel J. Šíma předvedl, že
umí postavit opravdu těžký, ale
korektní parkur. Po rozeskakování
pěti jezdců zvítězila K. Kraicová
KENT IWT před J. Juricovou SHARON a N. Bielíkovou - ALF.
Otevřené -S- patřilo P. Švecovi
s AMAR, druhé místo získal

K. Papoušek na CELESTA KALEK
a třetí S. Motygin - STRANGER
VEMEX.
Na start hlavní soutěže, Velké
ceny České rafinérské a.s. (-ST-),
se postavilo celkem 25 jezdců.
O obtížnosti soutěže svědčí fakt, že
čtyři dvojice parkur nedokončily
a dalších 7 dokončilo s dvouciferným výsledkem. Ze zúčastněných
juniorů dokončila pouze N. Bielíková
na ALF (4 t.b.). Po bezchybném
rozeskakování zvítězil O. Pospíšil SHERON před P. Švecem - AMAR
a J. Pecháčkem na PAPAYA, kteří
sice měli výborný čas, ale bohužel
chybu na závěrečné zdi.
Během mosteckého víkendu bylo
vyplaceno 98 300 Kč. Poděkování
patří všem sponzorům, díky kterým
byla rozdělena tato částka. Hlavní
sponzoři, jak Česká rafinérská a.s.,
tak i firma Orling s.r.o. svým přispěním podporuje koně jak v dostihovém tak i v parkurovém sportu.
Průběžné pořadí Orling junior
Cup
1. Kraicová Lucie (27), 2. K. Kraicová (16), N. Bielíková (15), N.
Němcová (13), J. Juricová (12).

Po dvě soboty 26. 6. a 3. 7. se v Národním hřebčíně v Kladrubech
nad Labem konaly jezdecké dny. Oba se setkaly s velkým zájmem
veřejnosti, která viděla více než čtyřhodinový program. Atraktivním
číslem byl zrcadlový parkur dvojspřeží, kde se v roli soutěžících
představily legendy našeho vozatajského sportu, mezi nimi
i J. Kocman se starokladrubskými bělouši (foto)

Práce s koňmi v Irsku
Největší irská pracovní agentura hledá
zkušené pracovníky pro práci s koňmi.
Základní znalost angličtiny nezbytná.
Dobré platební podmínky a ubytování.

www.equipeoplestaff.com
Fax: +353 502 43313
VIKI zvítězila v obou dvoukolových
„SP“ a K. Mestenhauserová na
COLIN zvítězila v obou hlavních
soutěžích stupně „STP“.
V nejtěžších drezurních soutěžích se představila dvojnásobná
mistryně ČR v drezůře J. Jirsová
s bílým importovaným hřebcem
BONSAJ a po zásluze zvítězila. Ve
skokových soutěžích se zase líbil
i syn representanta P. Doležala Filip
s plemenným hřebcem ANTHONY,
i když se mu zvítězit nepodařilo.
Velmi dobrými výkony na sebe
upozornila i, pouze v neděli startující, S. Tomaidesová se SANDY 1,
která absolvovala obě kola „STP“
s neobyčejnou lehkostí a ve finále
obsadila druhé místo. Standartně
dobré výkony podávala ve všech
skokových soutěžích i M. Hažmuková na všech svých koních (LUCIE
1, VIOLINA a RINGO STAR)
a hodně si lze slibovat i od N. Crnkové, která má k disposici jedny
z nejperspektivnějších pony, kteří
se v ČR objevili.
Pony soutěže na Mělníku pokračují Letním pony festivalem 16.-18.
srpna.

J.Pecháček se zástupcem České
rafinérské a.s. JUDr. Černým

Amazonka
v Kolíně
Víkend 26.-27. června patřil na
kolbišti v Kolíně ženám a dívkám při
tradiční Amazonce. Ve skocích soutěžily příslušnice hezčího pohlaví
o tituly Amazonka a Amazonečka.
Amazonečkou 2004 se mezi dívkami do 15 let stala v soutěži -ZZ. Hájková na JODID (Kavalo
Tábor) před J. Perníčkovou - SAYONARA (JK Heroutice).
Starší ženy a dívky to již měly
těžší a ty závodily o titul Amazonka
v soutěži -S**-. Celkem se jich na
start postavilo 24 a po rozeskakování sedmi dvojic se z vítězství radovala H. Rosecká na ETOS (Panství
Bechyně) před L. Matunovou ORIDO (JK Hlaváč) a R. Dvořákovou - DUKAR (Cavalier Rynárec).

Neuvěřitelná a bohužel
smutná zpráva se rozletěla
jezdeckou společností z Bělé
pod Bezdězem. Ve věku 55 let
zde 30. června po těžké
nemoci zemřel Oldřich
Vacek. O. Vacek působil
v oblasti řadu let a před areálem v Bělé jej pamětníci nejvíce spojují se stájemi v Katusicích. Ještě v nedávno jsme
byli svědky jeho bezchybného
výkonu v mistrovském parkuru
stupně -T- v sedle výborného
ROCK A’ROLLA. Tento plemenný hřebec dělal svému
majiteli v posledních sezónách
radost společně s jezdcem
P. Doležalem a nadějné jsou
i další produkty z Bělé v čele
s bělkou ROCKINOU. Bohužel
se již O. Vacek z úspěchů své
práce nemůže společně
s námi radovat. Poslední rozloučení proběhlo 8. července
v jezdeckém oddíle Páterov
v Bělé pod Bezdězem.

Letní pony
festival
Mělnický Letní pony festival proběhl 2.-4. července a ve výsledkových listinách se velmi podobal
tomu jarnímu. Domácí V. Krátká
s převahou zvítězila v drezurní čtyřkolové soutěži pro děti do 12 let
s klisnou ANOUK a krátce na to
i v dvoukolové skokové soutěži
na GEJŠA. Stejný výsledek zopakovala (GEJŠA) i v závěrečný den,
takže ji zdobila tři vítězství. Po dvou
vítězstvích přidala i další domácí
jezdkyně. L. Kraicová s pětiletým
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Výsledky
Plzeň Bory 12.-13.6. -ZM- č.-5.letí (24)
1. Pěchouček - CHANNEL (JK Tachov),
volba př. do 100cm (69) 1. Smaha QUANTANAMÉRA (Smaha), dvouf. sk.
110/120 (59) 1. Rédl - VIKOMT (Bernartice), -L- (23) 1. Kůst ml. - GLASGOW
(Domažlice), 2. Rédl - VIKOMT, 3. Rédl OÁZA (Bernartice), -Z- pro dosud nestartující dvojice (25) 1. Rédl - ROKY 2 (Bernartice), -L- (27) 1. Mayer - MAMBA (Lučkovice), 2. Jindrová - HERIET Assent (Agrosport), 3. Daněk - CONTENDER S (Schneider), -S- (24) 1. Daněk - TALKO S (Schneider), 2. Kozák - WANDA (JK Caletto), 3.
Mudra - ATOM Schneider (JK Stáj Mudra).
Loštice 18.-20. 6. všestrannost ZP (12)
1. Slezák - SHAMIR IBN ANS (Modřice), 2.
Maivald - ARKÁDO (Polička), 3. Heidenreichová - BELLEVUE (Loštice), SP (25) 1.
Cipra - DAR CHURY (Pilníkov), 2. Dudík DYNAMIK (Pegas), 3. Krejsová - LADA 13
(Podorlicko), BP (11) 1. Macurová - LESÁK
(JK Amír), 2. Příhoda - MARKÝZO (JK
PAM), 3. Erbeková - UNION (MJS), SN
(20) 1. Myška - CATO (Albert Stolany),
pony (20) 1. Smékalová - SALINA (Pony
klub Olešnice), -Z- (14) 1. Pavlín - PAVIÁN
(Čelčiče), obl. mistrovstí Sev. Moravy pony
A děti 10-12 (7) 1. Odložil - BLANKA
(Odložil), pony B děti 13-16 (7) 1. Smékalová - SALINA (Olešnice), sen. (7) 1. Heidenreichová - BELLEVUE (JK Loštice).
Klatovy 26.6. -Z- (44) 1. Neústupná WHINNY (Plzeň Bory), -ZL- (45) 1. Hladík ZOBAR (Klatovy Luby), -L**- (18) 1. Mayer
- MAMBA (Lučkovice), 2. Pěchouček FRANKIE BOY (Tachov), 3. Kadlecová BART (Lučkovice).
Drásov 26.6.-Z- (25) 1. Kupsa - URAN
(ZD Bořitov), dvouf.sk.100/110 (30) 1.
Straka - TROPHY (Pálava Popice), -ZL(30) 1. Veselý - DAISY (Veselý Čechtín),
post.obt. do 120 (19) 1. Straka - TROPHY
(Pápava Popice), -LP- (12) 1. Tošovská PIK (JPS Vanice), -SP- (9) 1. Jelínková VERDI - 2 (JK Veveří).
Kroměříž 26.6.-Z- (11) 1. Kývalová MERINA (SOU Kroměříž), dvouf. sk
110/120 (37) 1. Kračková - SYMPATIKA
(Slovan Frenštát), post. obt. do 120 (33)
1. Urban - VARIACE (Renosport), -S**(11) 1. Pospíšilík - VINY (stáj Pospíšilík), 2.
Bodlák - ARTEX 2 (stáj Bodlákovi), 3. Kopišová - BALET (Slovan Frenštát).
Most 26.-27.6. -Z- děti 1. Cibulková LUCI, dvouf. sk. 100/110 1. Krausová LIBERTY LOPING, dvouf. sk. 110/120
(86) 1. Motygin - DAISY, 2. Pálková LOGIKA, 3. Navrátil - OKLAHOMA, -LOrling Cup 1. Štochlová - TUNIKA, 2. Holíková - FABIENNE, 3. Bieliková - ALF, -L1. Smaha - SHARON, 2. Pospíšil - SHERLOCK, 3. Kmoníček - SIR ALME Alimex,
dvouf. sk. 100/110 1. Malák - BALZAC, 2.
Vincenz - LENA 1, 3. Mazánková - DIMENZA, dvouf. sk. 120/130 1. Kmoníček - SIR
ALMÉ Alimex, 2. Malák - SILVER 5, 3. Juricová - SHARON, -S- 1. K. Kraicová - KENT
IWT, 2. Juricová - SHARON, 3. Bielíková ALF, -S- 1. Švec - AMAR, 2. K. Papoušek CELESTA KALEK, 3. Motygin - STRANGER VEMEX, -ST- (25) 1. Pospíšil - SHERON, 2. Švec - AMAR, 3. Pecháček PAPAYA.
Opava 26. - 27.6. Velká cena Opavy
dvouf. sk. 120/130 cm (58) 1. Jindra -

KREACE (Agrosport Spálené Poříčí), 2.
Fialka - FARADAY (Supreme Opava), 3.
Jindrová - HERIET Assent (Agrosport Spálené Poříčí), -S**- (64) 1. Hentšel - LADA
(Baník Ostrava), 2. Šoupal - ČARAS (SK
Olympia), 3. Jandourek - OLZA Tiscali
(Eques Tiscali Team), -ST**- (47) 1. Hentšel - SALVADOR (Baník Ostrava), 2. Přibyl
- KORIANDR (Belcredi), 3. Fialka - CARTOUCHE (Supreme Opava), -L**- (43) 1.
Stojčevová - REZNAK (Baník Ostrava), 2.
Jindrová - HERIET Assent (Agrosport Spálené Poříčí), 3. Papoušek - CHEEVA (JO
Srnín-stáj Papoušek), Malá cena Opavy S**- (43) 1. Opatrný - DANCE AND JUMP
(Opatrný Hořovice), 2. Žíla - EVERDEN
(Mustang Lučina), 3. Hruška - NAGANE
(Opava Kateřinky), Velká cena Opavy ST** + 8 přek. 150 cm- (36 a 25) 1.
Lamich - CREDIT Sano, Opava Kateřinky,
2. Eim - OSCAR (ZH Tlumačov), 3. Bajnar
- MGT DIAS (MGT Ostrava), 4. Šoupal GRANNA ARGENTINA (SK Olympia), 5.
Opatrný - SUPREME Oil Team (Opatrný
Hořovice).
Kolín 26.-27.6. Amazonka -Z- Amazonečka dívky do 15 let (17) 1. Z. Hájková JODID (Kavalo Tábor), 2. Perníčková SAYONARA MP (Heroutice), 3. Z. Hájková
- DIANA 21 (Kavalo Tábor), -Z- ženy + jun.
(25) 1. Kabátová - NAOMI (JS Nesměň),
dvouf. sk. 100/110 (55) 1. V. Hájková VERNAR (Kavalo Tábor), -ZL- (36) 1.
Tomanová - ANETA Z (Sokol Hřebčinec
Písek), -ZL- (31) Z. Hájková - JODID
(Kavalo Tábor), -L**- (49) 1. Roubalová CAPTAIN (Roubal Plzeň), 2. Pospíšilová GRANADA (Drásov), 3. Tomanová ANETA Z (Sokol Hřebčinec Písek), -S**(24) Amazonka 1. Rosecká - ETOS (Panství Bechyně), 2. Matunová - ORIDO (JK
Hlaváč), 3. Dvořáková - DUKAR (Cavalier
Rynárec).
Brno 25.-27.6. CDI*** J/Y (5) 1. Tomaszewska - CZAKRAM (POL), 2. L. Půlpánová - DAF ONDRÁŠ (CZE), St. Georg (16)
1. Baumgarten - WANDERER∞S GRANDIOSO (GER).8. Charvátová - PASCOLINI
(CZE), IM II (14) 1. Blasi - RED BASTIAN
(ITA).11. Š. Charvátová - CELBANT (CZE),
St. Georg J/Y (5) 1. Tomaszewska - CZAKRAM (POL), 2. L. Půlpánová - DAF ONDRÁŠ (CZE), IM I (15) 1. Kuprianova KOSMOS (RUS).10. Charvátová - PASCOLINI (CZE), GP B (17) 1. Blasi - RED
BASTIAN (ITA).7. Š. Charvátová - CELBANT (CZE), YR Kür (4) 1. Tomaszewska
- CZAKRAM (POL), 2. L. Půlpánová - DAF
ONDRÁŠ (CZE), IM I Kür (12) 1. Kuprianova - KOSMOS (RUS).8. Charvátová - PASCOLINI (CZE), GP Special (5) 1. Lehman HESLEGADS LOUIS (GRE), GP Kür (10)
1. Blasi - RED BASTIAN (ITA).6. Š. Charvátová - CELBANT (CZE).
Boskovice 27.6. -ZM- ml. koně (7) 1.
Macek - DAFNE (Bořitov), -Z- (21) 1. Kotyzová - ČIPERA (JO Černík), post.obt. do
110 (18) 1. Kotyzová - ČIPERA (JO Černík), -L*- (6) 1. Holler - ČESKÝ BALET (JK
Lanškroun).
Nebanice 3.-4.7. CDN drezúra -L 0(12) 1. Härlein - TOP DUSTY (SRN).3.
Onopirienko - RICCO (JK Aleko), -S 0- (10)
1. Brehm - DONNA BOLERA (SRN), .6.
Onopirienko - RICCO (JK Aleko), -JD- (5)
1. Köhler - LIMIT 37 (SRN), 2. Lesáková TARGA FLORIO (VÚŽV Uhříněves), SG
(6) 1. Lorenz - ROBIN (SRN), ...4. M. Vaňhová - FABIA 19 (Vaňha), -L 1- (14) 1. Härlein - TOP DUSTY (SRN).5. Onopirienko RICCO (JK Aleko), -S 1- (10) 1. . Lorenz ROBIN (SRN), ...5.Witt - FLIT 1 (Nebanice), -JJ 03- (6) 1. Burghardt - STARLIGHT
D (SRN), ..3. Lasáková - TARGA FLORIO
(VÚŽV Uhříněves), SG (7) 1. . Lorenz ROBIN (SRN), ...4. M. Vaňhová - FABIA 19
(Vaňha).
Kolesa 3.-5.7. všestrannost ZP 17) 1.
Molík - ERIK (Kamenice n.L.), 2. Kornalík GIN FIZZ (NOKI Hostomice), 3. Marková TARAS Equistro (Remark Poříčí), SP (31)
1. Maxera - HARY (Blížkovice), 2. Slavíková - FLUT (MJS Brno), 3. Cipra - DAR
CHURY (Pilníkov), BP (16) 1. Pažoudková
- TOPAS JOLANKA (Alfa Bakov), 2.
Konečný - FLEJTA (Pegas Loučany), 3.
Borovcová - LAVELA (Tůně u Nechanic),
SN (17) 1. Dvořáková - OSTER (Cavalier
Rynárec), pony (24) 1. Smékalová - SALINA (Olešnice), oblastní mistrovství VČ
pony 1. Příhodová - ŠARLOTA (Vlčkovice), sen. 1. Kadavý - ANKER (JK Smrček).
Třeština - Háj 3.7. Jesenia Cup -ZLP(11) 1. Valová - LUCKA 11 (Spolfinn. s.r.o.
Bruntál), -ZLP- (15) 1. Vachutková L. SAKURA (JO Dubicko a Úsovsko), -SP- (6)
1. Vachutková L. - TOSCA 1 (JO Dubicko
a Úsovsko), -Z- děti a jun. (18) 1. Přibilová
V. - MURPHY 3 (JS Hamříkova stáj), -Zostatní (31) 1. Jelínková J. - LYRIKA 1 (JO
Pegas Loučeny), dvouf. sk. 110/120 (48)
1. Kincl - BANCKROF (TJ JO Horymas), L**- (12) 1. Kincl J. - BANCROF (TJ JO
Horymas), 2. Vachutka L. - VIOLA 6 (JO
Dubicko a Úsovsko), 3. Černohorský L. ADÉ/ADÉLA 1 (Hřebčín Suchá).

Ing. J. Kutěj
Purkyňova 446/8,
591 02 Žďár n. S.,
tel.: 566 622 774
fax: 566 631 085

- 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.: 00421 903 257 012
fax: 00421 245 985 498 riálu v zahraničí

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

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 00 PlzeÀ
Tel./fax: 377 451 914

ekvitan@ekvitan.cz

Vnitřní
a venkovní
boxy dle
evropských
parametrů

Pronájem přívěsu Wörmann
na 2 koně - hm. 640 kg
Cena 650 Kč/den víkend,
500 Kč/ všední den.
Praha 9 nebo
Brandýs n/L.
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