
A to vadí?
Ne, to samo o sobě pochopitelně neva-

dí. Problém je však v tom, že u nás všeo-
becně není v jezdcích dostatečně silně
zakořeněno, že majitel je pro chod stáje
důležitý.

Udržet chod takové stáje vyžaduje zcela
mimořádné úsilí nejen finanční, ale v pod-
statě i psychické. Všichni jezdci by si měli
uvědomit, že musí být připraveni nejen při-
jímat. Svým majitelům musí být ochotni
také dávat a v neposlední řadě je na místě
i profesionální loajalita. I když si to možná
někteří jezdci nechtějí přiznat, tak v prvé

řadě bez majitelů a tím
i kvalitních koní nepůjde
jezdecký sport kupředu.
Podívejme se i do světa,
kolik jezdců je zároveň
majiteli svých koní. Je
jich skutečně jen hrstka.

Víc se k tomu již
nehodlám vyjadřovat.
Můj rozchod s A. Opatr-
ným byl velmi korektní.
Aleš mi poděkoval za
možnosti, které mu moje
stáj přinesla a ani já naší
spolupráce, která mě při-
nesla senzační sportovní
zážitky, nelituji.

Co bude dál se stájí
BOST?

Již před tímto zásad-
ním rozhodnutím jsem
byl přesvědčen o nut-
nosti stáj rozdělit. Aleš
měl mít jen 2 až 3 nejlep-
ší koně a zbytek by se
z Hořovic i tak odstěho-
val. Mým dlouhodoběj-
ším záměrem je vybudo-
vat vlastní středisko

s vlastním jezdcem. Tuto nabídku ode mě
dostal Aleš jako první, ale protože jeho
rodina již jezdecké centrum vlastní, nebyla
tato možnost Alešem akceptovaná. V jeho
případě jsem chtěl podřídit i výběr lokality
pro umístění střediska. Nyní jsem dohodnut
s T. Navrátilem a momentální situace vše
jen urychluje.

Šest koní se proto odstěhovalo do stře-
diska v Chlaponicích. Tam za nimi bude
T. Navrátil dojíždět z Písku, protože v jeho
současném působišti v Zemském hřebčinci
nejsou, podle mého názoru, pro vrcholový
sport podmínky.

(Pokračování na str. 2)
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Dvojice Aleš Opatrný a KRIS KENTAUR je již minulostí

V našich nejčerstvějších vzpomínkách
ještě ani nedozněl potlesk jezdecko majitel-
skému tandemu A. Opatrný a B. Starnovský
z Litomyšle a v kuloárech se začalo šeptat
o rozpadu tohoto svazku, který přivedl v roce
2000 Českou republiku až na evropský trůn.
Zeptali jsme se proto přímo majitele dnes již
i evropsky známých koní KRIS KENTAUR,
COLUMBIA EQUISTRO a CRAZY BOY pana
B. Starnovského co je na tom pravdy?

Pravda to je. Naše spolupráce oficielně
skončila v pátek 23. března, kdy jsem svoje
rozhodnutí, pochopitelně již jistými signály
předpokládané, oznámil A. Opatrnému.

Co bylo příčinou tohoto překvapivého
kroku?

Jsem rád, že se mě na to ptáte nyní tak
záhy. Chtěl bych, aby moje slova byla
jasně vnímána a také si přeji, aby se mi
podařilo zastavit hned na počátku všechny
pomluvy buď mé osoby a nebo Aleše Opa-
trného. Proto zdůrazňuji: Aleše stále vní-
mám jako zcela mimořádný jezdecký
talent, který u nás nemá konkurenci. To
bych chtěl zdůraznit a myslím, že tomu věří
i drtivá většina dalších odborníků. Faktem
však zůstává, že je na počátku cesty a je
mu teprve devatenáct let.

V Baden Badenu
úspěšně

Jak po svém prvém výjezdu na halové soutě-
že v SRN slíbil P. Doležal, skupina českých
jezdců se vydala ve dnech 30. března až.
1. dubna na halové závody do Baden-Badenu.

Českou republiku zde reprezentovali P. Dole-
žal (BEACH GIRL, LE CORDIAL, CURRIER),
D. Balcarová (MAKEBO), A. Opatrný (PANTA
RHEI, CARDINÁL, LA VIE, CRAZY LOVE) a
Ž. Žíla (LOGIKA, GENETA). Spolu s našimi
jezdci se k závodům z ČR vypravil i R. Chell-
berg (AKTIV, FRESKA, LEONIQUE), ale ten
startoval v barvách USA.

České barvy získaly hned prvý den vítězství,
když Z. Žíla byl v soutěži do 120 cm s LOGI-
KOU první a s GENETOU druhý. Tento jezdec
si vítězné vystoupení zopakoval ještě v sobotu,
kdy s LOGIKOU vyhrál i soutěž do 130 cm. V
těchto soutěžích se představila i jeho klubová
spolujezdkyně z Českého jezdeckého klubu
Karlovy Vary D. Balcarová s MAKEBO, která
byla jednou šestá.

A.Opatrný startoval v pátek s CRAZY LOVE
v soutěži do 120 na styl a byl hodnocen jako
šestý nejlepší. V sobotu a neděli opět absolvo-
val soutěže na styl do 130 cm již bez umístění.

LA VIE, majitelky p. Placatkové, absolvovala
v pátek a sobotu dvě soutěže do 140cm a byla
jednou třetí a jednou čtvrtá a v nedělním bodo-
vém skákání do 150cm se žolíkem skončila na

Druhá skupina převážně mladých koní je
ustájena v jezdeckém středisku v Tachově
ve stájích M. Pěchoučka.

A trojice nejlepších, které měl mít Aleš,
skončí, alespoň doufám, v nějaké špičkové
stáji v SRN nebo ve Švýcarsku. Mým
budoucím přáním však je, aby se alespoň
jeden z nich nakonec vrátil do ČR a repre-
zentoval nás s českým jezdcem v sedle.

Máte již nějaké bližší představy, kde
budou Vaši koně?

Představu pochopitelně mám. Hlavním
zájemcem je samozřejmě můj momentálně
nejbližší partner jezdec René Tebbel. Ten
by tím vyřešil současnou problematickou
situaci ve stáji. Dozvěděl jsem se dokonce,
že kdyby situace nastala zhruba o týden
dříve, KRIS KENTAUR by s největší prav-
děpodobností startoval s R. Tebbelem
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OH v Aténách
ano či ne?

v rámcových soutěžích při finále Světové-
ho poháru v Göteborgu. Zpráva o tom, že
jsou moje koně volní, však již dorazila
i k dalším špičkovým jezdcům a kontakto-
vali mě i další zástupci světových stájí.

Můžete nám prozradit kdo přesně?
To nechci. Za prvé se zatím jedná

o velmi nekonkrétní zprávy a za druhé to
považuji za důvěrnou informaci. Těší mě
však, že ze strany R. Tebbela je zájem
zcela eminentní.

Stáj BOST vystřídala v průběhu nece-
lých tří let již tři špičkové jezdce. Neuka-
zuje tato okolnost i na nějakou Vaší
chybu?

Žádnou velkou radost z toho pochopitel-
ně nemám. Uznávám, že ve svých rozhod-
nutích někdy podlehnu určité prchlivosti
a z odstupem času mě z tohoto pohledu
mrzí především rozchod s P. Doležalem.
Právě proto jsem však poslední zásadní
rozhodnutí podrobil důkladnému rozboru
a předcházelo mu i několik rozhovorů s
A. Opatrným. Nakonec jsem však přesto
došel k názoru, že naše pohledy jsou roz-
dílné a že rozchod je nevyhnutelný.

Zdá se tedy, že deklarovaný zájem
o účast na OH v Aténách se zcela roz-
plynul?

Nikdy se nemá říkat nikdy. V prvé řadě má
stáj Opatrný v Hořovicích a jejich sponzoři
zájem o koupi COLUMBIE EQUISTRO. V této
chvíli tedy ještě není vyloučeno, že Aleš
zůstane v sedle alespoň jednoho skutečně
nadějného koně. Za druhé náš současný roz-
chod nijak nevylučuje budoucí spolupráci.
Chci věřit tomu, že i tato nová a pro Aleše
nepříjemná situace pomůže k jeho koncentra-
ci. Znovu opakuji, že i nadále zůstávám vel-
kým fanouškem Alešova talentu.

I když to možná ve stáji v Hořovicích tak
necítili, tak já osobně mám s vrcholovým
sportem velké zkušenosti. (Pozn. red. pro
později narozené. B. Starnovský je držite-
lem stříbrné medaile z OH v Montrealu
v moderním pětiboji). Myslím si dokonce,
že přes mojí současnou pozici jsem zůstal
především sportovcem a na sportu mi zále-
ží především. I to byl jeden z důvodů, proč
jsem po evropském šampionátu odolal toli-
ka lákavým nabídkám na prodej KRISE.
V mnohých aspektech je každý vrcholový
sport stejný. Neodpustí žádné zaváhání
a vedle talentu vyžaduje totální nasazení.
To však není jen otázka promyšlené přípra-
vy, kvalitního treninku a nakonec precizní-
ho výkonu. Vrcholový sport vyžaduje
nepřerušenou, dlouhodobou a totální kon-
centraci. Bez ní se v žádném sportu nic
nepodaří. A to je skutečně vše co vám
k tomu řeknu. Děkujeme za rozhovor

Pochopitelně nás zajímalo i hodnocení
Aleše Opatrného a hlavně jeho plány do
budoucna.

Potvrzuji, že náš rozchod s panem Star-
novským byl korektní a proběhl v klidu. Mým
současně nejdůležitějším úkolem je rychle
sehnat kvalitní koně, kteří by dokázali
nahradit koně stáje Bost. Jak již víte, v jed-
nání je případná koupě COLUMBIE, a již
před naším rozchodem s panem Starnov-
ským jsem měl předjednaného dalšího koně
ze SRN. Jedná se o 11. letého zkušeného
koně a měl by být ve společném majetku
německého a českého majitele. V případě,
že vše dobře dopadne bude českým divá-
kům představen na závodech v Mělníku.

Moje další strategie bude směřovat
k většímu počtu majitelů, protože při sou-

časných nákladech na soutěže i samotné
koně, již není v silách jednoho majitele zaji-
stit dostatek koní a závodních možností,
které jsou nezbytné pro definitivní pronik-
nutí mezi evropskou špičku.

Promiňte, ale neznamená více majite-
lů zároveň více problémů s jejich prefe-
rencí? Vždyť v uplynulé sezóně jste se
téměř výhradně věnoval koním B. Star-
novského a jiní Vaši majitelé přicházeli
poněkud zkrátka.

Pochopitelně. že jezdec musí pro kaž-
dou soutěž vybírat koně s nejlepšími před-
poklady pro úspěch a to musí všichni maji-
telé respektovat. Znamená to, že já rozho-
duji o tom, který kůň bude kde startovat a
v případě, že je jeden majitel vybaven lep-
šími koňmi, jsou jeho koně pochopitelně
preferováni.

Pochopitelně i nadále budu jezdit všech-
ny současné koně v majetku pana Vasilije-
va. Ti budou plnit především všechny
reprezentační povinnosti v rámci národního
družstva. Jejich možnosti na skutečně kva-
litní evropské soutěže jsou však velmi
malé. Přejeme Vám hodně úspěchů.

2. místě. Další umístění získal A. Opatrný
s PANTA RHEI když byl ve skákání do 150 cm
na čas v sobotu šestý (0 tr. bodů). Na CARDI-
NÁLA zbyla nejtěžší společnost. V sobotní „sto-
padesátce“ měl jednu chybu a v nedělní Velké
ceně po dvou chybách A. Opatrný soutěž vzdal.

P. Doležal si nejlépe vedl v sedle LE CORDI-
AL, se kterým byl v sobotním skákání do 150
cm po nule šestý a v nedělním bodovém se žolí-
kem třetí. Velmi pěkný výkon podala BEACH
GIRL, která přešla s nulou páteční skákání do
140cm, v sobotní 150 byla penalizovaná jen za
překročení času a nedělní Velkou cenu absolvo-
vala za 8 tr. bodů. Z výkonů CURRIERA
vyzdvihněme sobotní nulu ve 130 a páté místo.

R. Chelberg si nejlépe vedl s LEONIQUE,
která byla třetí v zahajovací 140 a v nedělní
Velké ceně skončili nejlépe „z našich“ se 4 tr.
body. AKTIVA nezastihnul Baden-Baden v té
nejlepší pohodě a po 8 tr. bodech ve 150
v pátek, absolvoval v sobotu již jen prvé dva
skoky a v neděli již nestartovat. Z výkonů
FRESKY byla nejlepší páteční soutěž do
140cm, kde skončila dvojice na 5. místě.

Z plejády umístění, včetně dvou vítězství je
patrné, že si naši jezdci nevedli v Baden-Bade-
nu špatně.

V Baden Badenu
úspěšně

Slintavka 
komplikuje Finále

Bohužel se zatím nepodařilo zastavit epide-
mii slintavky - kulhavky po Evropě a veterinární
uzávěry začínají vážně komplikovat i jezdecké
závody. Počet zrušených mezinárodních závo-
dů již překročil dvacítku a vedle britských ostro-
vů jsou postiženy především pobřežní oblasti
evropských zemí. V podstatě těsně před začát-
kem byly zrušeny poslední dvě kvalifikace pro
Finále Světového poháru v Göteborgu. Přede-
vším v holandském s’Hertogenbosch, které je
tradičním vyvrcholením kvalifikačních soutěží
vznikla organizátorům značná škoda a první
odhady hovoří o ztrátě 3 milionu DM.

Nejistý byl i osud obou finále. V dánském
Aarhus je situace snad méně dramatická, ale
možná že budou soutěže poškozeny neúčastí
holandských jezdců, včetně obhájkyně Anky
van Grunsven. Holandské ministerstvo země-
dělství zatím nechce udělit žádné výjimky
k zákazu pohybu koní a tak bude možná letošní
Finále bez nejlepších jezdců a koní. 

Švédové si zase vymohli na účastnících sko-
kového Finále 14 denní karanténu. Všichni kva-
lifikovaní tak již přijíždějí do Švédska i když
poslední zprávy hovoří o zmírnění karantény na
5 až 7 dní. Izolaci před finálovým Göteborgem
se však pravděpodobně nejlepší koně světa
nevyhnou. 

Šalamounsky vyřešili problém v Irsku. I když
stále ještě nejsou povoleny dostihy, na základě
tlaku majitelů koní, kteří se připravovali na Vel-
kou národní v Liverpoolu (7. dubna), povolily
úřady odjezd koní do Anglie s tím, že se ovšem
nesmí vrátit zpět. Doufejme, že se již brzy poda-
ří najít řešení infekčního problému historicky
nebývalých rozměrů.

Pohár žen
Již 19. ročník Poháru žen ve skokových

soutěžích proběhl v sobotu 10. března
v hale JO Slovan Frenštát pod Radhoštěm.
Jsou to prioritní závody žen na severní
Moravě a Slezsku a svoji prestiž mají i
v rámci celé ČR. Dokazuje to i 51 startů
v pohárové soutěži. Tentokrát byl plně žen-
ský i sbor rozhodčích a předsedala mu
M. Benetková. Ve Frenštátě byl tradičně
pod dámským dozorem i organizační tým,
když na vše rutinovaně dohlížela O. Havr-
lantová. Pro tu byly navíc závody první
v jubilejní 70. sezóně trvání JO ve Frenštá-
tě a proto dalším důvodem k výjimečnosti.

V hlavní soutěži Poháru žen (-ZL-) se
představilo 51 dvojic, z nichž se 11 dostalo
do rozeskakování. Zde byla nejlepší domá-
cí Gabriela Holá s MARVANEM, která
s LIBERO AMANDOU obsadila i druhé
místo. Třetí příčka patřila P. Kysučanové
na GLORIA (Kubrický Nový Jičín) před
V. Minxovou na ROMINA a CHARTA (ZD
Dubicko).

Po soutěži prozradila vítězka G. Holá, že
vítězství v Poháru žen ukončilo její sportov-
ní etapu v ČR. Nyní se stěhuje do SRN a
tak se loučí nejen z Českou republikou, ale
především s jezdeckým střediskem ve
Frenštátě pod Radhoštěm. -jge-

Pohár žen ve Frenštátě pod Radhoštěm
získala domácí G. Holá na MARVAN

-foto jge-

Jos Lansink za Belgii
Více než 16 let byl J. Lansink reprezen-

tant Holandska ve skákání. V jeho barvách
absolvoval 110 soutěží světového poháru,
70 Pohárů národů a čtyři olympijské turna-
je. To vše je minulostí, protože od února
2001 změnil J. Lansink občanství
a v budoucnu hodlá reprezentovat Belgii.



a za asistence V. Kadleco-
vé a Z. Beneše zde treno-
valo 17 jezdců s 20 koňmi.
Bohužel pouze dva byli dět-
ského věku (F. Kološ z JK
Pardubice a S. Procházko-
vá z JS Concordia), ale
i tak je to oproti loňsku neu-
věřitelný nárůst zájemců
o drezúrní ježdění v této
věkové kategori i .  Podle
slov Z. Beneše se dá před-
pokládat 10 až 12 jezdců
na juniorském národním
šampionátu.

Jezdci byli rozděleni do 10 lotů po dvou, aby
byla možná individuální péče všem jezdcům.

V pátek 30. března se Kolesa staly také mís-
tem zasedání drezurní komise. Na programu
jednání bylo v prvé řadě sestavení reprezen-
tačního družstva našich drezurních juniorů
a mladých jezdců. V obou věkových kategoriích
si komise klade za cíl účast na ME a protože
nominační podmínky požadují i účast na CDI
v zahraničí bylo jedním z cílu vytipování tako-

vých závodů. Podle světo-
vého kalendáře navrhuje
VV ČJF drezurní komise
k případnému splnění kvali-
fikačních kriterií pro ME
CDIYJP v belgickém Lana-
ken (28.6.-1.7.). Dále byl
projednáván systém úhra-
dy zahraničních výjezdů
apod.

Seniorská reprezentace
na účast při ME pomýšlet
nemůže, ale pro naše nej-
lepší seniorské drezuristy
jsou připraveny dva jarní
výjezdy na CDIO** Josefin
(Pol.) ve dnech 4.-6. května
a CDI*** Kreuttal (Rak.)
18.-22. května. Na tyto
závody jsou zatím hlášeni
Š. Charvátová (DREAM
DANCER, SAM), K. Chel-
bergová (ABSOLUT,

ZPRÁVYZE ZAHRANIČÍ
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Trenérská trojice (zleva) Z. Beneš, F. Honč a V. Kadlecová
spolu s jezdci M. Novákovou (AMBRA) a Z. Bartovou (LADY)
před novou jízdárnou v Kolesách

Vlna soustředěných příprav v Kolesách
pokračuje a po únorových a březnových setká-
ní drezuristů i jezdců všestrannosti tu ve dnech
23.-25. března probíhalo prvé soustředění
vybraných dětí a juniorů ve skocích pod vede-
ním J. Pecháčka. Celkově se z 21 pozvaných
dostavilo do Koles 19 jezdců s 31 koňmi. Jezd-
ci byly rozděleni do šesti skupin a po všechny
tři dny pracovali na překážkách a tato práce
vyvrcholila nedělním treninkovým parkurem.

Vedle osvědčených K. Bardonové a M. Rou-
balové se začínají rýsovat další talentovaní
jezdci, kteří by mohli v sezoně 2001 doplnit
stavy juniorské reprezentace. Podle prvních
výsledků je to např. K. Polachová z Chomuto-
va.

Další soustředění dětí a juniorů by se mělo
konat v týdnu po velikonocích nebo ještě
o týden později. Mělo by tentokrát být 4 až 5
denní, ale protože jsou Kolesa kapacitně plně
vytížena, skoková komise zvažuje i další místa.

Cíl ME
Ihned po J. Pecháčkovi nastupovali do Koles

drezúrní děti a junioři. Pod vedením F. Honče

Soustředění v Kolesách

POZOR), A. Henriksen (KAMIR) a H. Jeřábko-
vá (HELIO, ORI, KAMILA, ARIADNA).

Poslední jmenovaná jezdkyně H. Jeřábková
a její klubová spolujezdkyně juniorka M. Škar-
dová (PEREBOR, HAJDAS, CHORCH) z Hav-
líčkova Brodu mají zájem i o další soukromé
výjezdy, o jejichž doporučení oficielně požádaly
drezurní komisi (CDA Steyer, CDNA Hofmu-
hlen, CDNA Bad Ischl, CDNA Melach). Defini-
tivní výsledky těchto jednání budou známy až
po jednání VV ČJF.

V neděli 1. dubna pak drezúristy vystřídala
skupina 14 militaristických seniorů s 20 koňmi,
se kterými pracuje v Kolesách F. Slavík. Ti by
se měli na závěr zúčastnit drezurních závodů
v NH v Kladrubech nad Labem. Po nich bude
následovat v pořadí již třetí soustředění junior-
ských jezdců všestrannosti, které je termínově
plánováno na velikonoce a které bude mít na
starosti J. Grodl.

Příprava na ME
Velké přípravy na sezonu 2001 již probíhají

na pardubickém závodišti. Dostihový spolek zde
bude v spolupráci s JK Glod Čejov (J. Grodl) a
Equus Slatiňany (J. Černý) pořádat celkově pět
jezdeckých závodů a třetí ročník výstavy Koně.
V rámci této výstavní akce (7.-9. září) také pro-
běhne opět finále KMK ve skocích a poprvé
podle nového modelu i finále KMK v drezuře.

I proto dochází v letošním roce k rozšíření
jezdeckých závodů i na drezurní soutěže. Chro-
nologicky seřazeno budou v Pardubicích pořá-
dány letos tyto akce: 27.-29. dubna předkolo
ZP ve všestrannosti, kterého by se opět měli
zúčastnit junioři z Polska a možná i z Rakous-
ka, 12.-13. května skoková Cena Pardubic se
soutěžemi do 130 cm, 23.-24. června skokové
KMK, 21.-22. července drezurní závody se
soutěžemi až do stupně -T- a konečně 10.-12.
srpna MČR dětí, juniorů a mladých jezdců
CIC*.

Veškeré akce pomáhají organizovat i firmy
Dublet (nový parkur) a J. Hauzr (sponzor).
Pořadatelé připravili pro jezdce pohodlnější pří-
jezd přepravníků s koňmi zadní branou a tak
odpadne komplikované vjíždění mezi diváky. Již
při prvé soutěži všestrannosti na konci dubna
budou představeny nové mobilní skoky. Poprvé
při ZP bude vypsána i soutěž ZM ve všestran-
nosti. Drezurní obdélník bude umístěn na pro-
stranství vlevo od Taxisu za cílovou rovinkou

tzn. s možností využití hlavní tribuny. Všechny
tyto aktivity tak směřují k vyzkoušení všeho
potřebného k případnému pořadatelství ME
juniorů ve všestrannosti roku 2003, o které má
ČR a ve své podstatě Dostihový spolek a.s.
zažádáno. Přeplněné Svinčice

Velký zájem doprovázel halové závody ve
Svinčicích. Rozmary předjarního počasí, které
měly za následek velmi obtížný terén na otevře-
ném opracovišti, vyřešili pořadatelé pro Svinči-
ce zatím netradičně a pětice jezdců opracová-
vala v hale na vyhrazené části.

V soutěži stupňovaná obtížnost do 100 cm
startovalo 58 dvojic a následné -ZL- se muselo
dělit. Ze dvou vítězství právě v těchto soutěžích
se radoval L. Vondráček na koních BELLS a
NELSON a v závěrečném -L- k nim přidal ještě
druhé místo na GRANT’S (stáj Vondráček). Zde
se, po rozeskakování téměř dvou desítek koní,
z vítězství radoval M. Matějka. Třetí skončil
Jakeš na FOR z BEC Louny.

Dobře že v hale
Déšť a sychravo provázely soutěžící při halo-

vých závodech v Poděbradech, které se konaly
25. března. Přesto se ke třem soutěžím od 100
do 120 cm dostavilo přes třicet dvojic.

Těžištěm soutěží R. Michla (stavitel) a I. Ven-
coura (techn. del.) byly dvě stupňované obtíž-
nosti do 110 a 120 cm se žolíkem. V prvé si
vítězství odnesl po rozeskakování 12 dvojic
R. Doležal na AHRIMAN (TJ Kutná Hora)
a druhé získal po souboji sedmi nejlepších
D. Bělovský na DUKÁT (Vlčí stopa).

Memoriál J. Zicháčka
Již tradičně v neděli po svátku Josefa pořádá

Jezdecký klub Opava Kateřinky Memoriál Jose-
fa Zicháčka ve skokových soutěžích. Bylo tomu
tak i letos 25. března a přes nepřízeň počasí se
soutěží zúčastnill jezdci z 12 oddílů.

Hlavní soutěží byl skok -L- kde startovalo 18
dvojic a šest z nich zvládlo základní kolo bez
chyb. V prvním rozeskakování pak byly tři bez-
chybné výkony. Rozhodovalo se tedy až na

podruhé a vítězství si odnesl domácí J. Hruška
na LERY před L. Gladišovou s AMARCORD
(JK Gladiš). Třetí příčka patřila opět J. Hruškovi
tentokrát na FERRAM. -jge-

Blahopřejeme...
... bývalému jezdci Bohumilu Kladivovi

ze Zlína, který se 3. března dožil 90 let
... jezdci a dnes již i funcionáři Michaelu

Moudrému k padesátinám, které oslaví
20. dubna.

Areál Vasury Kladruby nad Labem v Kole-
sách, který se stal sportovním centrem mláde-
že, pokračuje ve výstavbě dalších tréninkových
a ustájovacích kapacit. V přilehlém objektu již
fungují stálé stáje a na počátku roku zde přibylo
dalších 24 boxů určených specielně pro
návštěvníky tréninkového střediska. Vedle luxu-
su ubytování a stravování je k dispozici i krásná
krytá jízdárna. Díky senzačnímu okolnímu teré-
nu, zdejším pískovým povrchem a přilehlým
závodištěm se tak Kolesa staly v České republi-
ce sportovně téměř bezkonkurenčním centrem.
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Pony sport
Možná jste již mnozí zaregistrovali, že se od konce

loňského roku zvedly vlny a o pony sportu se mluví
stále hlasitěji.

V současné době je mnoho úsilí věnováno tomu,
aby se veškeré aktivity kolem poníků zbavily puncu
neoficiálnosti se všemi svými neduhy a bolestmi, aby
došlo k co nejužší spolupráci stávajících průkopníků
pony aktivit a České jezdecké federace a aby se „pony
sport“ stal líhní talentů všech jezdeckých disciplín.

Absolvuje-li tříleté dítě první kontakty s miniponí-
kem, ve čtyřech letech už bývá vidět v jezdeckých
hrách v sedle svého „mini“, ale i daleko větších vhod-
ných poníků, vedle nichž cupitá jeho rodič, sourozenec
či trenér. Šestiletí už bývají vidět v dalších dvou hrách,
a tak pro ně pak není absolvování ZZVJ v osmi letech
velkým problémem.Častá účast v jezdeckých hrách je
dobrou přípravou i po psychické stránce a následné
starty dětí v jezdeckých soutěžích již nebývají pozna-
menány nervozitou.

Hlavní organizační duší pony sportu v České republi-
ce je V. Mestenhauser z JK Mělník (0602/234 448). Na
něj se můžete obracet s případnými dotazy a návrhy.
Samozřejmě uvítá kohokoli, kdo by chtěl a mohl pomo-
ci, jak rukou přiloženou k dílu, tak třeba sponzorsky.

Vstřícný postoj zaujala i ČJF, díky jejímuž přístupu
se relativně rychle podařilo uvést na svět Zkoušky
základního výcviku jezdce na pony a vypracovat pod-

mínky k jejímu složení. A nejen to, člen VV ČJF J. Sed-
láček se aktivně zapojuje do pony aktivit v tom smyslu,
že se zúčastnil přípravného setkání příznivců pony
sportu na farmě Heroutice, několik hodin zde strávil při
velmi plodné diskuzi. Přijel na jeden večer i na pony
soustředění, aby s dětmi probral některé složitější
otázky ke zkouškám a ubezpečil je i rodiče, že se
nemusejí bát, protože zkoušející jsou výslovně upozor-
ňování na individuální přístup k dětem.

Spodní věková hranice pro složení ZZVJ na pony je
8 let. Požadované znalosti a dovednosti jsou stále
k dispozici na internetových stránkách věnovaných
pony sportu:          www.equichannel.cz/pony

K získání licence je v každém případě nezbytné být
členem subjektu organizovaného v ČJF. Pro licenci
koně pro pony je důležité nejen dobře vyplnit žádost
o vydání licence, ale je nutné mít poníka i změřeného -
na licenci se uvádí kohoutková výška hůlková (KVH).
Změření vám provede inspektor chovu koní. Jejich
seznam najdete na serveru ASCHK nebo vám dají
kontakt na oblastním jezdeckém svazu, případně
i v některém klubu.

Pokud Váš kůň již licenci má, stačí po změření
výšky požádat o změnu této licence. Budete na ní mít
označení P jako pony.

Podmínky pro zisk licence jezdce jsou obsaženy
v Dokumentech ČJF platných pro rok 2001. Ty lze zís-
kat u sekretáře oblastního výboru jezdeckého svazu
(a jak je psáno výše, můžete vše najít i na internetu).

Pro ty, kteří by se chtěli zúčastnit závodů, máme
několik připomínek. Malí jezdci se svými pony nesmějí
zapomenout, že pro účast pony na jakýchkoliv závo-
dech je nutné očkování vašeho koníka (poradí vám
veterinární lékař ), dále před cestou na závody je
nutné veterinární osvědčení. Dále je pro účast na ofici-
álních závodech nutná licence koně i jezdce. Pro účast
na jezdeckých hrách a neoficiálních závodech není
licence nutná, ale je vhodný souhlas zákonného
zástupce.

Sportovní 
kalendáfi

hala
7.4. Plzeň-Bory drez.Z-S
7.4. Němčovice ZM-L
7.-8.4. Nová Amerika Z-S
14.4. Spálené Poříčí Z-S
14.4. Všemily Z-S

otevřená kolbiště
7.4. Přední Kopanina drez.Z-S
7.4. Kladruby n.L. drez.Z-S
7.-8.4. Opava Z-L
8.4. Ústí n.L. ZM-L
13.-16.4. Mělník ZM-Prem.ST
14.4. Přední Kopanina drez.Z-T
14.4. Mažice Z-L
14.4. Bohdaneč Z-S
14.4. Drásov ZM-L
14.4. Albertovec ZM-S
14.-15.4. Stará Boleslav Z-S
15.4. Poděbrady Z-L
15.4. Mikulov ZM-ZL, drez.Z-L
16.4. Chlaponice zrušeno
20.4. Ostrava - St. Bělá KMK ZM-L
20.-22.4. Němčice CAN-B/1,2,4
21.-22.4. Praha Z-L, drez.L-ST
21.-22.4. Brno-Veveří Z-S
21.-22.4. Ostrava - Stará Bělá ZM-S
21.4. Poříčí ZM-L
21.4. Hostomice drez.Z-L
21.4. Řitka ZM-L
21.4. Úněšov Z-L
21.4. Kolesa Z-ZL
21.4. Olšany drez.Z-S
21.4. Rudná pod Pradědem CN/Z-L
22.4. Heroutice drez.Z
22.4. Litomyšl ZM-L
22.4. Loštice Z-L
27.-29.4. Pardubice CN/Z-L
28.4. Přední Kopanina drez.Z-T
28.4. Trnová Z-L
28.4. Hostouň Z-L
28.4. Liberec ZM-L
28.4. Hrobice ZM-L
28.4. Dubicko ZM-ZL
28.4. Milotice ZM-ZL, drez.Z-L
28.-29.4. Stará Boleslav KMK ZM-S
28.-29.4. Nebanice drez.Z-S
28.-29.4. Frenštát p.R. ZL-Prem.S
29.4. Hustířany ZM-L
29.4. Uherčice ZM-L
30.4. Heroutice ZM-L

Třicetšest podkov
V úterý 20. března proběhlo v Humpolci

jarní zasedání pořadatelů kvalifikačních kol
seriálu závodů všestrannosti a spřežení
Zlatá podkova.

Vedle projednání organizačních záleži-
tostí vzali účastníci na vědomí schválení
a rozeslání souhrnného Rozpisu 36. roční-
ku Zlaté podkovy.

Z jednání přinášíme především termíny
jednotlivých závodů Zlaté podkovy v roce
2001

27.-29.4. Pardubice všestrannost
4.-6.5. Jezeřany spřežení
19.-20.5. Ruda Lány spřežení
25.-27.5. Dvoreček všestrannost
8.-10.6. Šumperk všestrannost
22.-24.6. Loštice všestrannost
6.-8.7. Kolesa všestrannost
13.-15.7. Tatranská Lomnice

všestrannost,spřežení
20.-22.7. Úněšov všestrannost
24.-26.8. Humpolec finále

všestrannost, spřežení

V neposlední řadě je nutné se zmínit i o upravenosti
pony a jejich jezdců. To, že má být poník na závody
čistý, je zbytečné říkat. Také jezdec musí dodržovat
určité zásady - dnes bychom již neměli vidět jezdce na
pony bez schválené bezpečnostní přilby. Co se týká
oblečení - pro oficiální závody je toto dáno pravidly jez-
deckého sportu, na neoficiálních závodech a hrách by
oděv měl být vhodný, bezpečný a čistý. Konkrétní
požadavky vždy stanoví rozpis závodů či her.

Co se týče kalendáře akcí, pro tento rok se bohužel
nepodařilo beze zbytku doplnit vše do kalendáře ČJF,
nicméně můžete všechny akce, tedy nejen přímo
závody, ale i veřejné tréninky, soustředění, ZZVJ
apod., uveřejňovat na internetovém zpravodajském
serveru Equichannel.cz, kde je v provozu interaktivní
kalendář akcí - můžete do něj vše zadávat sami.

Koncem září se bude pořádat oficiální Mistrovství
ČR v jízdě na pony. Propozice byly předběžně uveřej-
něny také v časopise Jezdectví a až budou schváleny
ČJF, najdete je tradičně i na internetu. Sportovně tech-
nické podmínky budou také zveřejněny v Jezdci.

V JK Mělník také proběhlo ve dnech 27. - 30.3.
jedno z prvních soustředění. Zájem byl obrovský -
zúčastnilo se 28 pony a na dvou kolbištích se trénova-
lo celý den. Jezdce v pokročilejším stupni výcviku měla
na starosti anglická trenérka Siobhan Dillon, kterou si
někteří z Vás pamatují z jejího působení v ČR v rámci
programu Leonardo a která je v současnosti zaměst-
návána JK Mělník. Děti, kromě toho, že si odjezdily
své hodiny, měly připraven doplňkový program: přijel
pan Maťátko a povídal o přirozeném partnerství člově-
ka a koně, slečna Dáša Zapletalová představila fran-
couzský vzdělávací systém Galopů (a také spousta
dětí rovnou zkoušku Galop 1 složila), pan Bednář
vysvětloval dětem základní myšlenky filozofie Pata
Parelliho a rovnou v praxi ukazoval, jakým způsobem
by malí majitelé mohli napravit některé zlozvyky svých
pony. Děti si vyzkoušely i voltiž - ta měla veliký úspěch
a možná se na ni v klubech trochu pozapomíná, pře-
stože je to výborný prostředek třeba k rozcvičení před
tréninkem. V pátek přijel se svými pony i pan Pechan,
známý svými vystoupeními na mnoha koňařských
akcích.

Nepřijeli jen „profi“ malí jezdci. Úroveň byla rozdílná
a viděli jsme jak začátečníky, tak zkušené borce. Nej-
mladší účastnici bylo 5 let, ale jezdeckou ostudu roz-
hodně nedělala.

Možná si někteří účastníci mysleli, že budou na
soustředění jen a jen skákat, protože jezdit už přece
„umí“, ale nakonec velice ocenili oni i rodiče snahu tre-
nérů zlepšit sed, vedení koně, držení rukou a celkovou
rovnováhu jezdců.

Držme tedy pony sportu palce do dalších let, aby
malí koně i jejich jezdci mohli dokázat, že jsou rovno-
cennými partnery koní velkých. Doufejme, že je uvidí-
me na stále větším počtu závodů a dalších akcí.

L. Erbek, D. Heřmánková
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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

Jezdecká škola Mariánské Lázně
● nákup a prodej sportovních a chovných koní doma i v zahraničí
● připouštění chov. klisen (včetně ustájení před a po porodu) hřebci světových sportovních linií

s prověřenou výkonností
● ustájení a výcvik sportovních koní ve vlastním areálu s krytou halou a ubytováním

tel. 00420-165-62 31 53, 0602 44 99 72, fax 00420-165-62 20 70, 62 65 59
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 10, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.:0616/ 22774 tel.: 07/81 52 30

Sportovní stáj
v Tuchoměřicích

a hřebčín Albertovec
● nabízí ustájení koní ve

střediscích v Praze-
Tuchoměřicích i Albertovci

● prodá koně všech kate-
gorií v ceně od 50 000 Kč

● přijme ošetřovatele koní
pro středisko v Tuchomě-
řicích a jezdce pro hřeb-
čín v Albertovci

Tel.: 0602 628788

Bernartice oprava
Do článku uveřejněném v minu-

lém čísle „Bernartice v centru“ se
nám vloudila chyba. Soutěž Jez-
decký poker vyhrál CASH DICK
z majetku formy Domena jediným
bezchybným výkonem na překáž-
ce 146 cm a tím předstihl dvojici
hřebců V. Nágra ATLAS a ELME-
RO, která byla omylem uvedena
jako vítězná. Omlouváme se nejen
jezdkyni CASH DICK P. Chocho-
loušové, ale i trenérovi I. Kočíkovi.

Karlovy Vary
nebudou

Pořadatelé z Českého jezdec-
kého klubu oznamují, že tradiční
Velká cena Karlových Varů, letos
plánovaná na 11. až 13. května se
tentokrát konat nebude. Pořadate-
lé se totiž pusti l i  do rozsáhlé
rekonstrukce dalších částí karlo-
varských tribun a bohužel se
nedaří plnit stanovené termíny.
S dostatečným předstihem tedy
oznamují všem jezdcům a trené-
rům, že s jarními soutěžemi na kol-
bišti ve Dvorech nemohou tento-
krát počítat. Pokud se vše podaří
je možné, že budou závody uspo-
řádány v náhradním termínu a kar-
lovarští mají vyhlídnutý volný ter-
mín ve druhé polovině léta.

Boje u Slavkova
● 25.3.2001 se konaly ve Slav-

kově u Brna zkoušky rozhodčích.
Komise ve složení J. Sedláček,
J. Metelka a E. Nesňalová udělila
z celkově 20 účastníků z celé ČR
oprávnění pro rozhodčí sedmnácti
uchazečům.

● Zkoušky základního výcviku
jezdců se v Jihomoravské oblasti
budou konat ve Slavkově u Brna
ve dnech 21., 22., 28. a 29.dubna
2001.

● Nepovinné školení pro ZZV
pořádá pod vedením rozhodčí
E. Nesňalové JSC Slavkov dne
20.4.2001.

Světlá Hora
uzavírala

Poslední jarní „halovky“ na
severní Moravě proběhly 31. břez-
na ve Světlé Hoře. Na pořadatel-
ství se podílely JK Amír Rudná pod
Pradědem, Stáj Wrbna a JO Hory-
mas Horní Město. Oproti krásné-
mu počasí v Čechách sužovala
jezdce na severní Moravě ještě
nepřízeň počasí, ale i tak si do

Světlé Hory nalezli cestu jezdci
z 11 klubů.

V hlavní soutěži -L- Ceně Stáje
Wrbna bylo však jen pět startují-
cích a nakonec stačily N. Knopové
s VAŽCEM (JK Amír) k vítězství
dvě chyby. -jge-

Jediný Chýle
V sobotu 30. března se konaly

halové závody v jezdeckém stře-
disku ve Všemilech. Krásné
počasí první skutečně jarní sobo-
ty umocnilo luxusnost na sklonku
loňského roku otevřeného jez-
deckého centra. V soutěžích -Z-
a -ZL- se představila v průměru
30 dvojic, -L- mělo jen devět
účastníků.

Po dvou vítězstvích M. Matěj-
ky, vyhrál závěrečnou soutěž
J. Chýle na ROMMEL (Cheval
centrum Zákupy), který jako jedi-
ný překonal základní kurs bez tr.
bodů.

Nezájem 
o drezuru

V sobotu dne 31. 3. 2001
pokračovaly halové závody
v západočeské oblasti, tentokrát
v Plzni na Borech, kam se sjelo 26
oddílů. Soutěžilo se na parkurech -
ZM- až -L-.

Závěrečného -L- se zúčastnilo
17 dvojic. Z devíti jezdců v roze-
skakování mělo nulu dalších pět
a zvítězil J. Mayer na MOON
SANTA (Lučkovice) před J. Kůs-
tem s GERT (Start Domažlice)
a O. Nágrem - PICADOR z Ma-
riánských Lázní.

Pochvalu zaslouží i jezdkyně
I. Daňková (stáj Schneider Plzeň),
která se všemi svými třemi koni
absolvovala základní kolo bez-
chybně.

V sobotu 7. dubna byly v areálu
Plzeň Bory plánovány i drezurní
závody, ale vzhledem k malému
počtu přihlášek byl jejich osud na
počátku týdne nejasný.

Odborníci
v Kočárovně

Plánovaná přednáška
o technice jízdy spřežení
a hipomobilní technice dvou
německých odborníků G. Rös-
nera a H. von Sendena se

uskutečnila podle plánu
v sobotu 24. března v Horních
Počernicích. Celou akci zorga-
nizovala L. Gotthardová
a původně byl pro seminář
vyhlídnut nově dokončený sál
zámeckého areálu v Praze 9
Vinoři ve Ctěnicích. Bohužel
termínové skluzy kolaudačního
rozhodnutí zavinily, že Ctěnice
nemohly hostit nejen přední
německé odborníky, ale ani
téměř třicítku domácích přízniv-
ců spřežení. Po přednáškách
se však celá skupina do Ctěnic
přeci jen vypravila a Pražská
informační služba umožnila
účastníkům semináře shléd-
nout expozici kočárů, která je
jinak ve Ctěnicích otevřena od
května do října.
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Výsledky

JEZDECKÉ A WESTERNOVÉ POT¤EBY
GALERIE A VETE·NICTVÍ

Po - Pá: 10.00 - 19.00 hod
¤ehofiova 9, 130 00 Praha 3, tel.: 02/627 98 83

http//konmo.webjump.com

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: 019/745 19 14

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

Equiservis Praha
Na Celné 8, Praha 5
T+F: 02/57 31 67 82

02/57 32 94 38
po-pá: 9-18, so: 9-13

Equiservis Plzeň
Habrmanova 52 

Plzeň-Slovany
T+F: 019/74 450 78

po-pá: 9-17ZÁ
SIL

KO
VÝ

 PR
OD

EJ

Od 1.11. 1999
v prodejně v Třebí-

či prodej veške-
rých jezdeckých potřeb na
splátky.
Nový český katalog jezdec-
kých potřeb firmy Equisport
na požádání zašleme na
dobírku.

Naše zboží můžete nakupovat
také v internetovém obchodě 

http://www.equi-shop.cz 
http://www.v2000/sedla.cz

Podrobnější informace -
objednávky, na adrese: 

EQUISPORT 
Žižkova 505, Třebíč 674 01

Tel./fax: 0618-84 04 27, 
e-mail: equisport@atlas.cz, 

equisport@volny.cz
http://:www.equisport.cz

Info: 0602/ 30 85 56, www.equiservis.cz
S l e v a  p l a t í  p o u z e  v p r a ž s k é  

p r o d e j n ě  p ř i  p l a t b ě  v h o t o v o s t i

POUZE V DUBNU
SLEVA 10%

Z doporučené ceny šp ičkových 
univerzálních a skokových sedel

SEDLO PASSIER
COMET F. SLOOTHAAK

Špičkové skokové sedlo, 
vynikající kvalita * přírodní
barva kůže

SEDLO STUBBEN
MF SPECIÁL
SIGFRIED CS/II
Oblíbená sportovní sedla, 
skokové a universální typy,
barevné kombinace, velikosti

Inzerce
●● Prodám 2l. kl. o: Renomee, m: VČ 619 Myjava (matka 3 plem. hřebců), výborné skokové před-

poklady, cena dohodou. Tel.: 0604/971 975.
●● Koupím přepravník na min. 5 koní, ne starší 2 let. Tel.: 0602 87 30 72, 0332/498 153.
●● Prodám přívěs na dva koně, Westfalia, rok 89. Tel.: 0603 879 980.
●● Prodám kl. ČT 8 let, o: Przedswit Dekora, m: po F XXVI, KV 170, ryzka, hodná, zdravá, velmi

dobré chody. Brno, tel.: 0603 803 695.
●● Koupím přívěs na dva koně, celolaminátový, v dobrém stavu. Tel.: 0603 517 242.
●● Prodám kl. 11 let, vys. tm. hdka, parkur -S-, pro začátečníky skok -ZL-L- 100%. Charakterní,

vhodná i do chovu. Dotace na hříbata. Cena 90 000,- Kč. Tel.: 0605 502 725.
●● Prodám kl. WPB, 2 a 7 let, KVH 140, šimly a 7 l. kl. ČT po Frühesch. Tel.: 0645/44 31 21.
●● Ustájím vaše koně v nových boxech, zázemí, rodinné prostředí, 20 minut od st. metra Dejvic-

ká. Cena 3000.- Kč/měs. Tel.: 02/209 501 41, 0602 328 801.

JEZDECKÉ
A CHOVATELSKÉ

POT¤EBY

V‰e pro jezdeck˘ sport
Tyr‰ova 2071, Obchodní pasáÏ, 1. patro, 256 01 Bene‰ov
Tel/fax: 0301 / 729 079 Po - Pá 9 - 12  13 - 17 h So 8 - 11 h

JS Hořín ve spolupráci s firmou Šepra Mělník
pořádají ve dnech 5.-6. května jezdecké skokové závody se soutěžemi od -ZM- až po -L- v areálu
JK Mělník „Na Podkově“. Propozice žádejte na tel.: 0206/626 034 nebo 0607/52 59 27 nebo jsou
k dispozici na internetové adrese: www.jkmelnik.cz

Frenštát pod Radhoštěm 10. 3. -ZM-
děti 1.odd. (10) 1. Vavříková - NELLY
(Vavřík), 2. odd. (10) 1. Kuželková -
DENA (Bukanýr Karviná), -Z- jun. (28) 1.
Nákelná - DUEL (Nákelný Havířov), ost.
(30) 1. Pletnicki - VERSAJ (Pletnicky), -

ZL- muži + jun. (23) 1. Kincl - BLANKA
(Horymas Horní Město), Pohár žen -ZL-
(51) 1. Holá - MARVAN (Frenštát), stupň.
obt. do 120 (23) 1. Holá - MARVAN
(Frenštát).

Svinčice 24. 3. -ZM- (20) 1. Šoupal -
COR K (ŠPZ Pardubice), stupň.obt. do
100 cm (58) 1. Vondráček - BELLS
(Vondráček), -ZL- 1.odd. (35) 1. Marková
- MARIO (BEC Louny), 2. odd. (30) 1.
Vondráček - NELSON (Vondráček), -L-
(38) 1. Matějka - LIPKA UNIREN (Cho-
mutov), 2. Vondráček - GRANT∞S (Vond-
ráček), 3. Jakeš - FOR (BEC Louny).

Poděbrady 25. 3. -Z- (23) 1. Bureš -
MAJKA (JK Vacek), stupň. obt. do 110 +
žolík (29) 1. R. Doležal - AHRIMAN (TJ
Kutná Hora), stupň. obt. do 120 + žolík
(11) 1. Bělovský - DUKÁT (Vlčí stopa), 2.
Kocián - ZASKIA (Albert Stolany), 3. Koci-
án - HEKA (F.Slun. Dvůr).

Opava 25. 3. -Z- jun. + děti (14) 1.
Feher - NIKOL (Op.Kat.), ost. (15) 1.
Hruška - NAGANE (Op.Kat.), -ZL- (33) 1.
Kučerová - SWING (Swing Havířov), -L-
(18) 1. Hruška - LERY (Op.Kat.), 2. Gladi-
šová - AMARCORD (Gladiš Bernartice),
3. Hruška - RAMIR FERRAM (Op.Kat.).

Plzeň - Bory 31.3. -ZM- pro 4leté koně
(6) 1. Ovsjanniková - LUISA (JS Podhradí
Vlčtejn), -ZM- pro děti (5) 1. Zajíčková -
ROCKY (JK Kozolupy), -Z- (36) 1. Leuch-
ter - JAIPUR (JK Tachov), -ZL- (38) 1.
Kozová - ALIGÁTOR (KxK Svržno), -L-
(17) 1. Mayer - MOON SANTA (Vspol
Lučkovice), 2. Kůst - GERT (Start Domaž-
lice), 3. Nágr - PICADOR (Mariánské
Lázně).

Brno-Soběšice 31.3. -Z- (31) 1.Pode-
šva-BATIK (P+P Třeboň), -ZL- (30)
1.Lesák - SANDRA (JK Puchar Janov), -
L- (4) 1.Samcová - FREDERICK (Panská
Lícha).

Všemily 31.3. -Z- (30) 1. Matějka -
LANDSBERG, -ZL- (32) 1. Matějka -
VENEUR DU LUC(Chomutov), -L- (9)
1.Chýle - ROMMEL (Zákupy), 2. Hrbková
- DAFNE, 3. Lasabová - KIKINA (Vaňha).

Světlá Hora 31.3. -ZM- děti (3) 1. Při-
bylová - ŽIKAR (Dol. Moravice), 4.a 5.letí
(3) 1. Kutláková - HALDA (Horní Město), -
Z- děti + jun. (3) 1. Skokánková - LUX
(Hamříková stáj), 4.-5.letí (3) 1. Šopíková
- NEVADA (Horní Město), ost. (18) 1.
Knopová - KLIP (JK Amír), -ZL- (17) 1.
Křížek - FAREL (Hamříková stáj), -L- (5)
1. Knopová - VAŽEC (JK Amír), 2. Křížek
- FAREL (Hamříková stáj), 3. Šopíková -
CARSON (Horní Město).



Inzerce:
* Prodám 2l. kl. o: Renomee, m: VČ 619 Myjava (matka 3 plem. hřebců), výborné

skokové předpoklady, cena dohodou. Tel.: 0604/971 975.
L. Filip HK
* Koupím přepravník na min. 5 koní, ne starší 2 let. Tel.: 0602 87 30 72, 0332/498

153.
V. Vinklárek
* Prodám přívěs na dva koně, Westfalia, rok 89. Tel.: 0603 879 980.
Placeno Michl
* Prodám kl. ČT 8 let, o: Przedswit Dekora, m: po F XXVI, KV 170, ryzka, hodná,

zdravá, velmi dobré chody. Brno, tel.: 0603 803 695.
B. Fatková, Elgartova Brno
* Koupím přívěs na dva koně, celolaminátový, v dobrém stavu. Tel.: 0603 517 242.
* Prodám kl. 11 let, vys. tm. hdka, parkur -S-, pro začátečníky skok -ZL-L- 100%.

Charakterní, vhodná i do chovu. Dotace na hříbata. Cena 90 000,- Kč. Tel.: 0605 502
725.

Pejosová
* Prodám kl. WPB, 2 a 7 let, KVH 140, šimly a 7 l. kl. ČT po Frühesch. Tel.: 0645/44

31 21.
J. Šulc


