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PROSTĚJOV

Š. Charvátová - DREAM DANCER -čiš-

Pořadatelé mezinárodních soutěží v ČR zatím
nemají na růžích ustláno a přilákat atraktivní soutě-
žící ze zahraničí je v narůstající konkurenci závodů
čím dál tím obtížnější. Jako další příklad může
posloužit průběh příprav a konečný výsledek účasti
jezdců při CDI Brno ve dnech 16.-18. června.

Areál Panská Lícha získal velmi rychle místo
na slunci drezurní pořadatelské elity. Drezúra je
pro celý komplex dominantní disciplinou a domá-
cí Š. Charvátová patří k české drezurní špičce
a ve své věkové kategorii zaujímá prvou pozici již
třetí sezónu. V loňském roce obohatil tento pořa-
datel náš sportovní kalendář o další mezinárodní
drezurní závody. Premiéra CDI dopadla velmi
dobře a účast španělského Miguela Jorda-Forte-
ze byla malou senzací.

Dalo se tedy očekávat, že druhý ročník již
bude mít cestičku přeci jen vyšlapanější, navíc
s možností navázat i na úspěšné CDI v Marián-
ských Lázních. Druhému českému pořadateli
mezinárodních drezurních závodů se zase vloni
podařilo přesvědčit ke startu drezurní hvězdu
centrální Evropy Maďara G. Dallose a tak i zde
byly již kontakty navázány. Navíc mají brněnští
letité vztahy z Velkou Británií a tak i loňský start
juniorského týmu z Anglie byl pro soutěže CDI
v ČR obohacením.

Sliby chyby
Všemi těmito směry se tedy na počátku roku

rozeběhla jednání o účasti a ze všech stran byly
starty předběžně přislíbeny. Při nominativních při-
hláškách figurovaly na seznamu zemí Švýcarsko,
Velká Británie, Holandsko, Německo, Rusko,
Rakousko, Slovensko, Maďarsko i Španělsko.

I když zcela zákonitě začal seznam přihláše-
ných postupně řídnout, o některých zúčastně-
ných neměli pořadatelé pochyb. Jedním z nich
byla maďarská ekipa v čele s G. Dallosem.
Š. Charvátová dokonce na jaře v Maďarsku star-
tovala a i zde byla účast v Brně potvrzena. Pro-
gram tříkolové soutěže mladých jezdců a malé
a velké „rundy“ tak byl plný a ještě v úterý
14. června počítali pořadatelé s 27 dvojicemi,
které měly vyplnit každý den třídenního soutěžení
kvalitním drezurním programem.

Pak ale přišla středeční omluvná lavina
a v podstatě těsně před přejímkou koní se pořa-
datelé dozvěděli, že do Brna nedorazí jezdci
z Ruska a podstatná část Maďarů, bohužel včet-
ně G. Dallose. Značné redukce doznala i česká
účast a tak byli brněnští pořadatelé a s nimi
i diváci postaveni na poslední chvíli před skuteč-
nost, že při 2. ročníku CDI** Brno hodlá startovat
jen 16 dvojic. Nejvíce zasáhla neúčast velkou
rundu, pro kterou „zbyla“ jen V. Kadlecová
s VERONOU a I. Mikolasová s FLEUR. Po doho-
dě s těmito jezdci byla nakonec celá soutěž zru-
šena. VERONA zůstala doma a rozjetá I. Mikola-
sová svolila se startem prvých dvou soutěží Malé
rundy, protože na volnou jízdu malé rundy (-IM I-)
neměla připravený program.

Kompletní soutěže mladých jezdců se tedy
zúčastnilo pět dvojic a druhé soutěže (St.Georg,
IM I a Kür IM I) jen jedenáct resp. devět dvojic.

Šárka vede
V soutěži mladých jezdců byla pozice Š. Char-

vátové s DREAM DANCER v konkurenci po
jedné jezdkyni z Rakouska, Slovenska a ČR
(pátá byla sama se SAM), zcela jasná a jen
Rakušanka K. Steinböck (GONDOR) ji byla sou-
peřkou. I tak však Šárka postupně zvítězila ve
všech třech samostatných kolech a tudíž ji nemi-
nulo ani celkové vítězství. Š. Charvátová
s DREAM DANCER předvádí velmi standardní
výkony a právem jsme zvědavi jak si povede na
letošním ME mladých jezdců ve slovinské Lipici.

Rozporuplné výkony
V soutěži dospělých mohli diváci sledovat

výkony v soutěžích St. Georg, IM I a Kür IM I. Již
po prvém kole bylo zřejmé, že tentokrát v Brně
udělají závod Rakušané. Ti měli v soutěži tři
zástupce a jasně v čele se ocitla V. Beuerlein na
ryzákovi AMADEUS M. Mezi ní a její dva kolegy
se dokázala vklínit jen K. Chelbergová na
POZOR (Žižka Praha).

V soutěži mělo ze zahraničí zastoupení ještě
Maďarsko a Slovensko. Z původně rozsáhlé

Jediným zástupcem ČR při CSIO v polské
Poznani (22.-25.6.) byl A. Opatrný s koňmi CON-
TENDER a KRIS KENTAUR. Polsko je zemí, kde
se obtížnost jezdeckých soutěží stále více vyrov-
nává západu a tak se dalo předpokládat, že ani
oficielní polská soutěž nebude výjimkou.

Na startu čtvrtečních zahajovacích soutěží se
sešla konkurence z 12 států Evropy. V prvním
skákání (post. obt. do 140cm) představil A.Opatr-
ný CONTENDERA, který dokončil s jednou chy-
bou. Druhá zahajovačka (dvouf. sk. 140/150) již
byla určena pro KRIS KENTAUR a ten po výkonu
0+4 tr. body skončil jedenáctý. Vítězství v této
soutěži si odnesl J. Hanulay s WIENERWAL-
DEM.

V pátek byla na programu Velká cena jednot-
livců a zde byla ČR opět vidět. A. Opatrný
a KRIS KENTAUR se po vynikajícím výkonu
dostali mezi devět bezchybných. V boji o vítězství
docílila naše dvojice naprosto nejlepšího času.
Bohužel se opakovala situace z Mnichova
a chyba na posledním skoku znamenala opět
„jen“ čtvrté místo. I tak se však jedná o další
z velkých výsledků a věřme, že se dvojice Opatr-
ný - KRIS KENTAUR toho skutečně významného
vítězství dočká. Prvenství si odnesl Němec
H. G. Gloskowič na DEBUE před Belgičanem
F. Galdini s O’NOEL. Druhý den CONTENDERA
znamenal opět 4 tr. body v soutěži do 140 cm.

O zhodnocení úrovně soutěže jsme požádali
A. Opatrného: „Rozměry skoků byly rozhodně
větší než při Velké ceně Mnichova, ale kursy
nebyly tak technicky náročné. Toto hodnocení

potvrdil i J.Hanulay, který před Poznaní startoval
při CHI Aach a měl stejné pocity. Tzn. rozměry
překážek větší než je standard v západní Evropě,
technická náročnost menší.“

Pátkem pro naše barvy závody skončily a
A. Opatrný se vráti l  domů, aby v sobotu
a v neděli stihnul startovat při Velké ceně Klatov,
v jejíž 41. ročníku v neděli 25. června dokázal zví-
tězit (viz Cena Klatov).

Samsung Cup na plné obrátky
Soutěže CSIO se v polovině sezóny doslova

perou o termíny a v uplynulých 14 dnech se ve
světě konala další kola týmové soutěže. Po Lisa-
bonu a Modeně přišly na řadu Helsinky a Atény
(15.-18.6.). Ve Finsku si nejlépe vedli Irové před
Italy a Dány a v Aténách zase slavili Švýcaři před
Italy a Belgičany. Společně s CSIO Poznaň,
o týden později, bylo na programu i CSIO v nor-
ském Drammen.

Poznaňský pohár národů byl na programu
v neděli 25. června. Pořadatelům se práce na
propagaci CSIO podařila a na hipodrom Wola
dorazilo přes 5 000 diváků. Na start soutěže se
postavilo devět týmů. Po prvním kole se na čelo
se 4 tr. body dostali Švédové, těsně následováni
Němci (8) a Belgií s Dánskem (12). Pro druhé
kolo bylo uplatněno pravidlo o startu tří nejlepších
jezdců z prvého kola a absenci rozeskakování.
Švédové již svůj výkon nezopakovali. Němci při-
dali opět 8 tr. bodů a z obou kol docílili 16 bodů.

CSIO Poznaň



rencí souhrnných známek a zde byla lepší Raku-
šanka.

Bohužel žádný z ostatních jezdců z naší dre-
zurní špičky nepředvedl téměř nic co by naznači-
lo nějaký výrazný výkonnostní směr do budouc-
na. Pokud by se měly výkony zobecnit, tak našim
koním na obdélníku nejvíce chybělo přilnutí, které
je nahrazováno mocným vzpřímením, bohužel
bez kontaktu s hřbetní linií. Tato daň za snahu
o urychlení soutěžního postupu se v některých
případech již i postarala o vstup do výkonnostní
slepé uličky.

Pomineme-li však toto základní zklamání, byla
závěrečná soutěž -Kür IM I- hezkou tečkou za
celým konkúrem. Většina jezdců má již svůj volný

program velmi dobře chore-
ograficky sestaven a začíná
se zde rýsovat poměrně
velmi slušný prostor pro
atraktivitu takové soutěže
i před širší veřejností.

Brno plné
rozhodčích

Skutečným centrem se
však CDI** Brno stalo pro
drezúrní rozhodčí. Vedle
mezinárodních odborníků
z Polska a Ruska, kteří
spolu s naší E. Nesňalovou
a P. Sedláčkem hodnotili
výkony jezdců, a proti kte-
rým nebylo v drtivé většině
případů žádných námitek,
se sjela do Brna i desítka
dalších našich soudců k dal-
šímu dílu společné práce
s J. Lawinem. Netřeba
dodávat, že společně tříbe-
ný pohled na výkony jezdců
je nejlepším školením a stej-
ně tak byla práce s komuni-
kativním J. Lawinem hodno-
cena.

Pohostinný pořadatel
I když se ani pořadatelé nevyhnuli drobným

organizačním nepřesnostem, nelze si opět nepo-
všimnout celkové pohostinnosti v areálu Panská
Lícha. Snaha o další zvýšení atraktivity závodů
a vymýšlení nových programů bylo korunováno
přítomností vrtulníku a šestice vyvolených se
dokonce mohla prolétnout nad Brnem. V sobotu
pak proběhlo společenské setkání na brněnské
přehradě a většina hostů přijala pozvání k příjem-
nému posezení na parníku.

Většina zúčastněných si tak musela z Brna
odvézt příjemné pocity, které by mohly ve své
konečné podobě pomoci při budování drezurní
tradice areálu Panská Lícha, i když na letošní
ročník nebudou pořadatelé, po nucené progra-
mové redukci, vzpomínat rádi. C. Neumann
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ekipy dorazila pouze dcera slavného otce Zsofia
Dallos s LEONARDO. Kdo si ale myslel, že
jméno Dallos je zárukou nějakého výrazného
předvedení, byl řádně zklamán. Skoro si myslím,
že vyslání takového zástupce, který měl být urči-
tou náplastí a omluvou za absenci po dlouho
předjednané účasti, bylo pro pořadatele až poně-
kud ponižující. Rozházený projev plný chyb by
divák u takové stáje nečekal.

CSIO Poznaň

Stejný celkový výsledek, ale rychlejší součet
časů se objevil na kontě Belgie, která si tak při-
psala na své konto body za prvenství. Třetí skon-
čilo Dánsko (20) a za ním se seřadilo Švédsko,
Rakousko, Francie, Švýcarsko, Polsko a na konci
skončila Itálie.

Pohár národů v norském Drammen byl po
vítězství v Helsinkách ve znamení irského skandi-
návského turné. Opět si zde nejvíce bodů odne-
slo Irsko, které s celkovou nulou zvítězilo před
Němci (4), Belgičany (8), Norskem (15), Holand-
skem, Dánskem, Itálií a Japonskem.

Po těchto kolech je na čele celkové klasifikace
Samsung Nations Cup 1999/2000 Irsko se 41
body následováno Švýcarskem (36), Francií
(34,5), Itálií (32), Belgií (30) a Holandskem (22).

V. Beuerlein - AMADEUS M -čiš-

Od jediného zástupce ze Slovenska (Z. Dani-
el), který má velmi dobrého koně (DAN) se něja-
ký výrazný výkonnostní posun nepředpokládal
a tak zbyla divákům zvědavost na výkony našich
jezdců. Bohužel do Brna nedorazila s koňmi
Š. Koblížková ani A. Henriksen, které musely ze
zdravotních důvodů soutěž odvolat.

Jak bylo již řečeno, pilířem naší současné dre-
zúry zůstává K. Chelbergová. Bohužel ta nyní
startuje na vyšší úrovni jen na POZOROVI. Tento
kůň je sice zkušeným matadorem, ale zdá, se že
jeho výkonnost již o mnoho neporoste.

Druhé kolo soutěže (IM I) znamenalo opět
vítězství pro V. Beurlein, i když tentokrát jen
velmi těsně. Stejným počtem bodů byla totiž
ohodnocena i K. Chelbergová a při dekorování
obou vítězek ex equo zazněly i obě hymny, ale
nakonec se přišlo na paragraf mezinárodních
pravidel, která pamatují i na takový případ prefe-

Velká cena 
Litomyšle

To, že se Jiří Skřivan jako pořadatel jezdec-
kých závodů vydal jednoznačně cestou připravit
divákům vedle sportovní podívané i dalším pro-
gramem vyplněný čas, je již dostatečně známé.
Ve dnech 16.-18. června však posunul pořadatel-
skou laťku opět o něco výše a zdá se, že bude
moci zanedlouho pořádat pořadatelská školení.

Nejenže se mu daří pro své jezdecké závody
zajistit atraktivní partnery, včetně městské zastupi-
telské elity, ale vedle slušného komfortu pro diváky
se mu tentokrát při dalším ročníku Velké ceny Lito-
myšle podařilo vyplnit tři dny sportovně hodnotnou,
ale přitom i divácky velmi atraktivní podívanou.

Do té rozhodně patří zařazení soutěže typu
Derby, která na našich kolbištích bohužel zcela
chybí, a nebo je natolik obtížná, že je určena
pouze militaristickým specialistům. Oproti tomu
kurs sobotní soutěže do 130 cm v Litomyšli splnil
vše, co může divák od takového závodu očeká-
vat. Zajímavý kurs s delšími cvaly vedený i mimo
standardní kolbiště, zařazení přírodních překážek
s využitím terénních nerovností, ale přitom přija-
telnou obtížnost, která není vůči parkurovým spe-
cialistům nefér. To vše bylo příčinou výrazného
diváckého, ale i jezdeckého zájmu a J. Skřivano-
vi bylo odměnou vítězství v sedle opět velmi
dobře vypadajícího LABE JEFFA.

Stejně tak večerní soutěž masek byla přede-
vším značně zábavnou podívanou a dokázala, že
i na jezdeckých soutěžích se může publikum
bavit, aniž by byla ohrožena sportovní úroveň či
důstojnost jezdeckého sportu.

Vyvrcholením celého třídenního skákání byla
dvoukolová soutěž -ST + zkrácené T-. V prvním kole
viděli diváci pouze dvě nuly. Jednu v podání domácí-
ho J. Skřivana v sedle LABE JEFFA a druhou
S. Hošáka s GRANDINOU C startujícího za Mustang
Havířov. Čtveřice dalších jezdců z celkového čtnácti-
členného pole byla zatížena jen jednou chybou a tak
bylo druhé kolo dostatečně dramatické.

Soutěžící nastupovali v obráceném pořadí a
tak byla zajištěna i výsledková gradace. Zkráce-
ný parkůr do 150 cm možná některé překvapil.
Rozměrově byly skoky skutečně „pohárových“
kvalit a tak se nikdo nedivil, že chyby na kontě
jezdců přibývaly. Největší potíže dělal skok č.2,
který byl poněkud nešťastně postaven. Nejen, že
směr nájezdu směřoval „do diváků“, ale koním
pravděpodobně vadila i rozměrná reklama v jeho
průhledu na ochozu kolbiště.

Bohužel dvěma chybám se nevyhnul ani LABE
JEFF, shodila i SIRAH J. Jindry a PANTHA RHEI
A. Opatrného. Tím se utvořila skupina tří jezdců z
celkovými 8 tr. body a diváci začali doufat v roze-
skakování. Všem však vzal vítr z plachet
S. Hošák, který po nule v -ST- přidal na své
konto již jen 4 tr. body a stal se tak vítězem Velké
ceny Litomyšle a po Velké ceně Ostravy a Velké
ceně Poděbrad tak završil svůj obdivuhodný jarní
hattrick. Další místa obsadili J. Jindra - SIRAH
(Sp.Poříčí), A. Opatrný - PANTHA RHEI (Opatr-
ný) a se 4. místem se musel spokojit J. Skřivan a
LABE JEFF LB TECH. Na jeho adresu, ale
pochopitelně i celého organizačního týmu, však
přesto za letošní třídenní Velkou cenu Litomyšle
posíláme gratulaci.

Cena Klatov
Ve dnech 24.-25. června se na kolbišti V ráji

konal další ročník z předlouhé historie Velkých
cen v Klatovech. Již po 41. se zde bojovalo
o vítězství ve skokových soutěžích.

Sobota patřila naší nadějné mladé jezdkyni
M. Roubalové na CAPTAIN, která zvítězila ve
skoku -L- i -S-. V -S- skákání bojovala o vítězství
s A. Opatrným, který se stihnul vrátit z Polska
a na první den Klatov přivezl dvojici QUENTA
a CRAZY BOY. CAPTAIN byl však rychlejší než
QUENTA a tak si musel A. Opatrný počkat na
neděli.

Ten den byla na programu především dvouko-
lová Cena Klatov (-S+ST-). Po prvém kole byla
z patnácti startujících čtveřice bezchybných.
Vedle A. Opatrného na COLUMBIA a CARDINAL
to byl ještě M. Matějka s KAŠMIR a Z. Krpela na
LOVEN.

Druhé kolo -ST- bylo pro dotační prémii samo-
statně hodnoceno. Startovalo 13 dvojic a diváci
viděli dva bezchybné výkony a lepším časem si
prvenství na své konto připsal M. Matějka
s KAŠMIR před A. Opatrným a COLUMBIÍ. Třetí
nejlepší byl Z. Krpela, který s LOVENEM sice
také neshodil, ale inkasoval 1 tr. bod za čas.

Po dvou celkových nulách se tedy o prvenství
v Ceně Klatov rozeskakovalo a zde byl rychlejší
naopak A. Opatrný (COLUMBIA), který zvítězil
před M. Matějkou (KAŠMIR).

Vítězného S. Hošáka dekoruje zástupce
hlavního partnera závodů ředitel CAC Lea-
sing Hradec Králové V. Kovář



roce především zaměřit. I když má dnes televize
pochopitelně dominantní úlohu, chceme komuni-
kovat se všemi médii. Smluvně zajištěnu máme
již spolupráci s Vydavatelstvím Ekonomia a.s.
(Hospodářské noviny, Ekonom) a Českým roz-
hlasem jako hlavními mediálními partnery.

Mediální prezentace je jedna věc, ale důleži-
té je i to co je prezentováno. Jaký program
k prezentaci chcete tedy nabídnout, aby CSIO
Poděbrady upoutalo zájem diváků?

I když jsem nyní v jezdecké společnosti téměř
tři roky, věřím že mojí výhodou je, že nejsem
nijak zatížen tradičními způsoby organizace jez-
deckých závodů. Odbornost celé organizace
bude garantovat, vedle ČJF a Jar. Sedláčka v roli
ředitele závodů, P. Švec. Jinak budujeme organi-
zační tým z lidí, kteří mají zkušenosti z podobný-
mi akcemi, ale nejsou propojeni s jezdeckým
sportem. Doufám, že se nám podaří vyplnit čtyři
dny zajímavým programem, který do ochozů
poděbradského kolbiště přiláká dostatek diváků.
I když je celá řada nápadů ještě v jednání, již
dnes mohu prozradit, že na závodišti bude velko-
plošná obrazovka, chybět nebudou kočáry a další
ukázky jezdeckého sportu. Prezentovat se budou
i handicapovaní jezdci, kterým věnujeme výtěžek
ze vstupného. Tradičně divácky slabý čtvrtek
bude věnován občanům s trvalým bydlištěm
v Poděbradech a lázeňským hostům.

Nejen proto, že máme v gastronomii velké zku-
šenosti bude výrazná péče
věnována i gastronomické-
mu zázemí celé akce. V pro-
vozu bude hlídaný dětský
koutek se skutečně 100%
odpovědností za svěřené
děti apod. V jednání je
i exhibiční show jednoho
zajímavého sportu, ale to
bych také ještě nechtěl pro-
zrazovat, i když doufám, že
všechna jednání úspěšně
dokončíme.

V každém případě CSIO
2000 letos bude. I když je
naše pozice s datem vstupu
květen 2000 velmi obtížná
věřím, že se nejen vše
podaří, ale hlavně že bude
položen základní kámen
skutečně kvalitní organizaci
v dalších letech. Organizaci,
kdy již nebude nutné impro-
vizovat, ale ve standardním
předstihu vše dostatečně
kvalitně připravit a v klidu
zajistit. Do letošního přeci
jen hektického ročníku jsme

však šli nejen proto. Po katastrofických jarních
úvahách jsme se rozhodli vzít na sebe tuto odpo-
vědnost i pro zachování důvěryhodnosti ČR
v rámci mezinárodní jezdecké federace. Věřím,
že se to díky spolupráci všech zúčastněných
podaří.„ Děkujeme za rozhovor.

ZPRÁVYZE ZAHRANIČÍ
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CSIO bude
Jak jsme uvedli v čísle 10/2000 organizátorem

CSIO Poděbrady bude firma Equitop. Protože se
v jezdeckých kruzích jedná o méně známý sub-
jekt, oslovili jsme majitele společnosti M. Vítovce
a požádali ho nejen o představení sama sebe,
ale současně i o představení svých záměrů pro
české CSIO 2000.

„Mojí hlavní činností bylo až do letošního roku
podnikání v technologickém vybavování gastro-
nomických provozů a mnozí z diváků jezdeckých
soutěží na Nové Americe či majitelé Jezdecké
ročenky 1999 již znají firmu Gama Holding. Před
třemi lety jsem však začal jezdit na koni a jezdec-
ký sport mě natolik oslovil, že moje pracovní akti-
vity dostávají poněkud jiný směr. Firma Equitop
by se v budoucnu měla zabývat již výhradně
hipologickými činnostmi. Po téměř roční spolu-
práci s P. Švecem na Nové Americe jsme se roz-
hodli přenést aktivity do Prahy. Od 1. července
se firma Equitop stává majitelem jezdeckého are-
álu v Praze - Tursku. Vedoucím celého provozu
a především budoucího sportovního centra bude
P. Švec a novou informací pro všechny chovatele
je, že se v areálu v Tursku uskuteční již i letošní
100 denní test plemenných hřebců.

M. Vítovec

Z toho co jsem řekl je zřetelné, že základním
partnerem v naší podnikatelské činnosti v jezdec-
tví je P. Švec. Spolu s ním jsme organizovali
první velké halovky na Nové Americe (Cena
Gama Holding s.r.o.) v letošním roce a tam jsme
také byli kontaktováni prezidentem ČJF Jar.
Pecháčkem, který zde projevil obavu o osud
letošního CSIO. Po přibližně šestitýdenním, pře-
devším finančním, průzkumu jsme se rozhodli
CSIO uspořádat.“

Říkáte finančním průzkumu. Je jasné, že
vše je dnes především otázkou peněz. Řekně-
te nám něco o výšce rozpočtu a jak se Vám
podařilo finance zajistit?

„Rozpočet pro CSIO 2000 je přibl ižně
6 000 000,- Kč. I když máme již řadu smluv
s partnery podepsaných, ty nejdůležitější dosud
chybí. V každém případě však máme zajištěny
téměř 4 miliony a to pokrývá krizový rozpočet,
který hovoří o 3,5 milionech. Pochopitelně jedná-
ní se sponzory jsou velmi komplikovaná, protože
letošní marketinkové rozpočty a plány jsou již
hotovy a přicházet za kýmkoliv v polovině roku je
velmi neobvyklé. I proto jsme si smluvně dohodli
s ČJF pořadatelství dalších pěti ročníků, protože
jediným argumentem při letošních jednáních je
nabídka dlouhodobé spolupráce.

Jedním z hlavních problémů CSIO je tele-
vizní přenos. Již v loňském roce byla mož-
nost televizních přenosů na ČT díky souběhu
s OH zpochybněna. Jak se vám daří jednání
na této scéně?

„V této chvíli máme zajištěnu výrobu záznamu
ČT a tím i výrobu sestřihu pro Eurosport. To je
nejdůležitější. Velmi dobře se rozvíjejí i jednání
z TV3, která však bude teprve v září dokončovat
celoplošné pokrytí a tak nevíme, zda to pro CSIO
stihne. V každém případě však vidíme, že celko-
vě byla v minulosti opomíjena právě propagační
činnost. Na tuto oblast se chceme v letošním

Oblastní 
šampionáty

Středočeši a Praha v Boleslavi
Ve Staré Boleslavi bylo 17. června uspořádáno

sdružené Mistrovství ve skocích pro děti, juniory
a mladé jezdce středočeské oblasti a Prahy.

V parkuru stupně -Z- si mezi 37 dětmi středo-
české oblasti nejlépe vedla Z.Líkařová na ROXA-
NA 6-352 z JK Heroutice. Dětí z Prahy bylo devět
a zvítězila V. Rosická na KRAŤUKOVA PERLA
ze stáje IROS. Hezké bylo druhé místo V. Krajní-
kové na DEKLINÁTOR z JK Čs. Film Praha,
která tak přidala do letošní sbírky další medaili po
zlatu a bronzu v Mistrovství dětí v drezúře.

Mezi středočeskými juniory (-L-) zvítězil
O. Zvára na VARINA (JK Ostrov) a mezi pražský-
mi byl nejlepší K. Polák na SYNDY (Kocanda).

Vyvrcholením byla společná soutěž mladých
jezdců Prahy a středočeské oblasti (-L-) kde si po
rozeskakování čtyř dvojic nejlépe vedla L. Gah-
lertová s CIMINA JOLANKA (JK Dubeč).

Mistrovství Prahy
Skokový šampionát Prahy uspořádala TJ

Žižka ve dnech 24.-25. června v Praze na Troj-
ském ostrově v rámci Červnové ceny. Pro muže
byla připravena dvoukolová soutěž -S-, kde si
mezi sedmi dvojicemi nejlépe vedl R.Chelberg
s LEONIQUE C, který zvítězil před J. Pecháčkem
na VENEUR (oba 2x 0). Třetí se umísti l
V. Hadžia s CANTUS T z Tarpan Odolena Voda.

Vyvrcholením závodů byla soutěž -ST-, kde
viděli diváci rozeskakování tří dvojic. Se dvěma
koňmi se do něho probojoval čerstvý mistr Prahy
s koňmi LEONIQUE C a FRESKA a velmi
dobrým soupeřem mu byla juniorská jezdkyně
K. Bardonová ze stáje Bardon - Hauzr.. Ta se
umístila po bezchybném rozeskakování na dru-
hém místě a její forma je dobrým příslibem před
juniorským šampionátem.

Mistrovství severní Moravy
Ve stejný víkend soutěžili na kolbišti v Hradci

nad Moravicí ve skokových soutěžích děti a junio-
ři o tituly severní Moravy a Slezka.

Mezi dvaceti juniorkami (ZL+L) byla po roze-
skakování nejúspěšnější L. Gladišová (AMAR-
CORD GLADIŠ) před B. Višinkovou (AC ATOM).
juniorů se objevilo na startu dvanáct a z obou kol
(L+L) byl bezchybný jen T. Bajnar a hned se
dvěma koňmi. Titul získal s RAMON NICE
HORSE pro Baník Ostrava a stříbro s MGT
GOLD RIVER pro MGT Ostrava. Mladí jezdci byli
na startu jen čtyři (L+L) a zde si nejlépe vedl
domácí P. Živníček na DAK.

Převahu prokázala juniorská mistryně L. Gladi-
šová v poslední soutěži, kdy s koňmi JERME-
TIEU a AMARCORD GLADIŠ obsadila prvá dvě
místa v soutěži -S-. -jge-

Mistrovství východních Čech
Šampionátový víkend byl i v Hradci Králové,

kde se sešli drezúristé i skokané. V drezúře si
titul odnesl J. Buben na koni BORN (Zádolí).
Sportovně technické podmínky skokových soutě-
ží předepsaly ženám dvoukolovou soutěž -L+S-
a mužům -S+S-. V ženách si nejlépe vedla
K. Kottková na NEON (Vitasport Veselá) před
I. Černou z Málek Boháňka, která obsadila druhé
(ALFA) i třetí (LATERNA) místo.

Mezi muži byl hned dvakrát nejlepší J. Hatla,
první se SAHIB KUBIŠTA a druhý s LATINUS,
z hřebčína Měník a třetí pozici si vybojoval
M. Málek na COURAGE z Boháňky. J. Hatla si
pak připsal na své konto i vítězství v závěrečném
-ST-. Zde se mezi jeho SAHIB KUBIŠTA a LATI-
NUS však stačila vklínit ještě Z. Zelinková na
ROSEMARY. Té se dařilo i v sedle koně stáje
Bost JETRO, se kterým zvítězila v soutěži -S-
a uvidíme, zda se můžeme těšit na zvyšující se
výkonnost této dvojice na jejímž konci by mělo
být ME v maďarské Hortobagy.

Severočeši v Liberci
Skokoví senioři severních Čech se sešli ve

stejném čase v Liberci a zde museli muži pro zisk
oblastních kovů překonat jedno -S- a ženy -L-.
Mezi muži si nejlépe vedl V. Pauzr s VÁŽKOU
(Dubá) a mistryní SČ oblasti se stala T. Zamrazi-
lová - MARIO z BEC Louny. I v Liberci bylo na
programu -ST- a zde se musel nový mistr oblasti
sklonit před R. Housou, který byl s LOPEZ 11 na
prvním a s STARJET na 2. místě.

Juniorská naděje K. Bardonová s DENDY
jako jediná potrápila R. Chelberga při závě-
rečném -ST- při pražském šampionátu
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Kdo byl ve Weidenu
V době naší uzávěrky se naši skokoví repre-

zentanti právě chystali do Weidenu. I když si na
výsledky z Německa musíme počkat do příště
víme, že ČR reprezentovala mocná ekipa ve slo-
žení J. Jindra - SIRAH, MANA KENTAUR
a COWLEY, A. Opatrný - QUENTA, PANTHA
RHEI, CRAZY BOY a KRIS KENTAUR, O. Nágr -
ANGLIE a LIZETTE, P. Doležal - ROMINA,
R. Chelberg - LEONIQUE C a českou drezúru
zastupoval D. Komenda a PASTEL.

Amazonka Kolín
I když skokové soutěže určené výhradně

ženám pořádají i jiní pořadatelé, kolínské závody
s názvem Amazonka si v průběhu tří let získaly
největší popularitu. Ve dnech 24.-25. června
uspořádala stáj Václav již 4. ročník a v průběhu
obou dní viděli diváci  přes 250 výhradně dívčích
startů.

Titul Amazonečka 2000 určený dětem získala
v soutěži -ZM- mezi 16 dvojicemi D. Holíková na
RITĚ z Ramiro Žabovřesky.

Ženy a dívky soutěžily o titul Amazonka 2000
ve skoku do 130cm. Na 23 koních nastoupilo
k soutěži 16 jezdkyň. Základní kolo vyčlenilo ze
startovního pole pět nejlepších dvojic. R. Dvořá-
ková (Cavalier Rynárec) se do rozeskakování
dostala s oběma svými koňmi DUKAR a BEA-
TRICE. Že její postup nebyl náhodný potvrdilo
i konečné vítězství s DUKAREM, kdy jako jediná
absolvovala i rozeskakování s nulou. Na druhém
místě skončila E. Kornalíková s BONEY
M (NOKY Hostomice) před domácí M. Prokůpko-
vou (VINAJ).

R. Dvořáková - DUKAR

CCI** klepe na dveře
Rozpis CCI** Humpolec 2000 a MČR ve vše-

strannosti seniorů 2000 byl zaslán na oblastní
sekretariáty ČJF a zde je zájemcům k dispozici. Jak
nám sdělil pořadatel JK Humpolec, v rámci CCI**
bude vypsána i národní soutěž -L-, která se bude
konat v případě menšího zájmu o CCI**. Přednostní
právo startu v této soutěži mají účastníci CCI**
a MČR. Bližší informace mohou zájemci získat na
tel.: 0367/533 337 mezi 8.00 - 9.00 hodinou.

Finové v Kladrubech?
Prvé mezinárodní soutěže spřežení sezóny

byly na programu o víkendu 30.6.-2.7. Účastnic-
kou zajímavostí při CAA Kladruby nad Labem
bylo určitě Finsko, ze kterého se do soutěže jed-
nospřeží přihlásilo pět jezdců a jeden zástupce
i do soutěže dvojspřeží. Na informaci o tom, zda
Finové do Kladrub skutečně dorazili, si však
musíme počkat do příštího čísla. Jinak byla sou-
těž jednospřeží (celkově 12 jezdců) opět oboha-
cena i o S. Auracher z SRN. Mezi 13 dvojspřeží-
mi mělo vedle finského jezdce přihlášeno zástup-
ce i Německo a spřežení dorazilo i ze Slovenska.

Soutěž čtyřspřeží měla mít sedm jezdců
a spolu s pěti českými zástupci soutěží, stejně
jako vloni, F. Auracher a G. Knodel ze SRN.

ČJK v Úněšově
Letní jezdecké závody v Úněšově se ve dnech

17.-18. června staly téměř jednoznačnou záleži-
tostí pro jezdce Českého jezdeckého klubu z Kar-
lových Varů. Nejprve M. Balcar (KAVAL) zvítězil
v oblastním přeboru dětí (drez. + skok -Z-) a po
něm i v soutěži -ZM-. Z. Žíla ze stejné stáje byl
úspěšný také dvakrát a získal pro ČJK dvouf.ská-
kání 110/120 cm s CHIRGIZ a s LOGIKOU pak
mezi 28 dvojicemi i soutěž -L-. V závěrečném -S-
obsadili jezdci ČJK v konkurenci 17 koní hned
prvá dvě místa, když zvítězil O. Smíšek s ELAS-
TIK před D. Balcarovou na MAKEBO.

Drobnosti
●●   Jeden zajímavý jezdecký přesun se odehrál

ve stáji Bost, která nyní sídlí v Hořovicích a jejíž
koně jezdí A. Opatrný. J. Ditla vystřídal na místě
pomocného jezdce K. Papoušek ze Srnína.

● Na pražském šampionátu zvítězil P. Doležal
ve dvoufázovém skákání 120/130cm s koněm
FINN KURÝR a v prvním -S- byl druhý v sedle
ROMINY. Ze startovní listiny byli škrtnuti koně
stáje Sparta Chotýšany a P. Doležal startoval za
Sportovní stáj Doležal. Zdá se, že se tak naplnily
pověsti, které prorokovaly definitivní odchod
P. Macha z jezdeckého sportu. Jak nám sdělil
P. Doležal, spolupráce byla ukončena ze strany
stáje Sparta Chotýšany náhle a všichni koně
odvezeni, pravděpodobně do zahraničí.

Náchodský
chovatelský den

V neděli 11. června uspořádali náchodští cho-
vatelé XI. ročník chovatelského dne a přehlídky
mladých koní. Přes tropické vedro byla účast
diváků tradičně velká a jim bylo předvedeno přes
70 klisen. Chovatelský den byl zpestřen sportov-
ními ukázkami, soutěží o nejsilnějšího koně dne,
westernovým programem ad. -bar-

Koně v Přerově
Ve dnech 5.-6. července se uskuteční na

výstavišti v Přerově samostatná výstava koní.
Svaz chovatelů koní Moravy a Slezska chce takto
kromě výstavy všech hospodářských zvířat, pořá-
daných každé dva roky, uskutečnit samostatnou
specializovanou výstavu koní. Výstava v Přerově
má výrazné chovatelské ambice a hlavním zamě-
řením výstavy budou klisny s hříbaty ČT, chlad-
nokrevných plemen, pony a starokladrubské
vrané klisny. Hlavní předvedení těchto kategorií
je plánováno na 5. července.

Z kolekce tříletých klisen bude určena šampi-
ónka výstavy a i klisny postupující na finále pře-
hlídky tříletých klisen Moravy a Slezska do Tlu-
mačova (26.8.)

Sportovní kvalitu výstavy zajistí další kolo KMK,
které je na programu 6. července. Nebudou chy-
bět ani ukázky spřežení, soutěž v tahu a připravo-
vána je i Jízda krále Ječmínka, která spojuje cho-
vatelské ukázky s hanáckým folklórem.

Výstava je po oba dny otevřena od 8.00 hodin.

Sportovní 
kalendáfi

4.-6.7. Kolesa CN/Z-L
5.-6.7. Poděbrady Z- PREM.S
5.-6.7. Radíč Z-S
5.-6.7. Mirotice Z-S
5.7. Nechanice Z-L
5.7. Brno-Žebětín Z-S
6.7. Plzeň KMK Z-S
6.7. Slavkov u Brna drez. Z-L
6.7. Přerov KMK Z-S
7.-9.7. Karlovy Vary MČR J/Y S,D
8.-9.7. Tursko zrušeno
8.-9.7. Jemčina L-T
8.-9.7. Tlumačov ZM-L
8.-9.7. Frýdek-Místek Z-S
8.7. Čakovičky ZM-L
8.7. Unhošť ZM-ZL
8.7. Páterov HL-HS
8.7. Hrádek drez. Z-S
8.7. Kladruby n.L. Z-S
8.7. Dolní Moravice Z-S
8.7. Jeseník Z-L
9.7. Budíškovice ZM-L
14.-16.7. Opava PREM. MČR sen. S/D
15.7 Jemčina ZM-ZL
15.7 Kunčice drez. Z-S
15.7 Cheb-Háje ZM-L
15.7 Janov Z-L
15.7 Roudnice ZM-L
15.7 Horní Město ZM-S
15.-16.7. Louňovice ZM-L
15.-16.7. Bernartice ZM-PREM.S
16.7. Slabce Z-L
16.7. Rakvice Z-ZL
16.7. Sázava Z-L
21.-23.7. Nebanice CAI-A/1,2,3
21.-23.7. Úněšov CN/Z-L
21.-23.7. Opava KMK Z-S
22.7. Heroutice KMK Z-S
22.7. Tábor drez.Z-S
22.7. Ústí n.L. Z-S
22.7. Kolesa Z-ZL
22.7. Jihlava-Hybrálec KMK Z-S
22.7. Jeseník Z-L
23.7. Hradec n.M. L-PREM.ST
23.7. Šumperk ZM-L
23.7. Žirovnice ZM-S

Slavnosti koní
Krásné jezdecké odpoledne připravil i
18. června zaplněnému závodišti v Chlumci
nad Cidlinou Petr a Libuše Půlpánovi z hřeb-
čína Ostrov. Bohatý program korunovaný
úspěšnou dražbou tří koní ozdobili svojí pří-
tomností nejen jezdci z řad známých osob-
ností, ale především patron rodinného ple-
mene chlumeckých isabel hrabě Radslav
Kinský. -foto gott-

V Hostomicích zrušeno
Jezdecká stáj Hostomice - Bezdědice ozna-

muje, že z technických důvodů jsou zrušeny
závody ve všestrannosti, které se měly konat
8.-10. září.

Voltiž na Orionu
JO TJ Orion Praha uspořádal 3. června voltižní

závody převážně pro nižší voltižní skupiny. Pre-
miérově si zde zasoutěžili cvičenci z JK Liberec
a potěšitelný byl i návrat na voltižní scénu cvičen-
ců ze Straškova.

Stejně jako loni se staly závody i příležitostí
pro handicapované cvičence v paravoltiži a do
Prahy přijeli soutěžit s domácími handicapovaní
jezdci z Hlučína a Olomouce. Zpestřením závodů
byla exhibice našeho nejúspěšnějšího voltižéra
D. Blažka, který zde sice vystupoval v roli roz-
hodčího, ale ukázal, že cvičit nezapomněl.



Dárek k narozeninám
Postava předsedy hiporehabilitační

společnosti J. Dudka je známá nejen
celé hiporehabilitační společnosti ale
i široké voltižní veřejnosti. V průběhu
posledních 12 let vložil spolu s ostat-
ními nadšenci nemalé úsilí do budo-
vání jezdeckého centra „Dětský ranč“.
Je tu opravdu malý ráj pro všechny
děti, které zde mohou trénovat voltiž
a ostatní jezdecké disciplíny. Pro
mentálně a tělesně postižené děti se
zde provádí hiporehabilitace a para-
voltiž. Nyní vstoupil Dětský ranč Hlu-
čín i na pořadatelskou scénu a 17.
června uspořádal první voltižní závo-
dy.

V soutěžích závodilo 13 skupin a 17

-5-

Sportovní stáj
v Tuchoměřicích

n a b í z í :  
● ustájení koní, hala
k dispozici

p ř i j m e :  
● ošetřovatele koní
Tel.: 0602 628 788EEEEQQQQUUUUIIIISSSSPPPPOOOORRRRTTTT    ----     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: 019/745 19 14

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

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

FIRMA JH PLUS CZ s.r.o.
nabízí cca 50 typů kočárů za koně

● maratonské vozy ● drezurní ● lovecké, WIS a WIS
● landauer, Victoria ● pro volný čas, atd. 

● dle individuální objednávky
Dodáme kočáry za pony, velké koně, malé koně, podle přání 

zákazníka. Dodací lhůta 30 dní od objednávky, 6 měsíců záruka. 

Podrobnosti se dozvíte na

čísle 0602 453 497

Adresa: 
JH PLUS CZ s.r.o. 
Na Svobodném 37 

Kolín VI, 280 00

jednotlivců z 9 oddílů. Soutěž skupin byla
vypsána v kategoriích B,C a D a vítězi se
staly skupiny TJ Slovanu Frenštát, hřeb-
čína Albertovec a SK Mušketýr Ostrava.
V ženách si nejlépe vedla I.Vaverková
(Frenštát) a mezi muži byl nejlépe hod-
nocen D. Jablonský (Sviadnov).

Soutěžili i cvičenci v paravoltiži a zde
byla první domácí B. Hermanová před

J. Němcem (Voltiž Tlumačov) a L. Kody-
mem (Orion Praha).

I přes nestálé počasí vládla v průbě-
hu závodů příjemná atmosféra a pře-
kvapení jsme zažili při konečném deko-
rování, když družstvo hlučínských
nastoupilo s blahopřáním trenérovi
J. Dudkovi, který 19.června slavil své
abrahamoviny. -han-

NOVÉ TELEFONNÍ 
ČÍSLO:

02/57 32 94 38

SERVIS PRO VÁS 
A VAŠEHO KONĚ

ROZŠÍŘENÁ PRODEJNA V PRAZE
Na Celné 8, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Tel.+Fax: 02/57 31 67 82, 02/57 32 94 38

●● Zdvojnásobená prodejní
plocha

●● Rozšířený sortiment pro
jezdce a koně

Otvírací doba: Po-Pa: 9.00–18.00
So: 9.00–13.00

e-mail: equiservis@equiservis.cz
http://www.equiservis.cz

ZÁSILKOVÝ PRODEJ Z BAREVNÉHO KATALOGU
Další prodejna: 
Chovatel-equiservis, Habrmanova 52, Plzeň - Slovany, T+F: 019/74 450 78

Od 1.11. 1999 v pro-
dejně v Třebíči prodej

veškerých jezdeckých
potřeb na splátky pro-

střednictvím DD finanční společ-
nosti Ostrava. Dále zavádíme 

prodej koní na splátky.
V současné době vychází nový,
český katalog jezdeckých potřeb
firmy Equisport. Na požádání
zašleme dobírkou.
Naše zboží můžete nakupovat také
v internetovém obchodě 

http://www.equi-shop.cz 
a připravuje se otevření našeho
obchodu s jezdeckými potřebami
na internetu v obchodním domě
Vltava 2000.
Podrobnější informace - objednáv-
ky, na adrese: 

EQUISPORT Žižkova 505 
Třebíč 674 01

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

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

Stáj Vasury
nabízí výcvik koní a jezdců,
pronájem tréninkových ploch,
ustájení v nově vybudovaných
boxech, možnost využití haly.
Dále nabízíme k prodeji spor-
tovní koně, vhodné pro začína-
jící jezdce, a koně k rekreační-
mu ježdění. Možnost výcviku
koně pro voltiž.

Telefon 0457/63 71 15 
po 20.00 hodině.



Výsledky

Inzerce

- 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
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P R E M I U M  Q U A L I T Y
D O G  A N D  C AT  F O O D

ŠPIČKOVÁ 
GRANULOVANÁ KRMIVA 

PRO PSY A KOČKY
Výhradní registrovaný dovozce: 
Kanadská obchodní společnost, 

Osecká 319, 751 31 Lipník nad Bečvou,
tel./fax: 0641/77 33 41 nebo 77 33 42

Dále nabízíme výcvik a ustájení koní ve stáji p. Jana Bubna

Prodejna 
jezdeckých potřeb 
HAPPY HORSE 
v Karlových Varech (areál
dostihového závodiště)
nabízí kompletní sortiment
jezdeckých potřeb. 
Zasíláme i na dobírku.
Otvírací doba: 
pondělí - pátek 9.30 - 18.00
sobota           9.30 - 13.00

Naše adresa: Happy Horse, Jaroslava Haškovcová
kpt. Jaroše 29, 360 06 Karlovy Vary.

Tel.: do prodejny: 017/43 275
mobil: 0602 41 52 06, privat: 0468/58 52 95

●● Prodám dvě klisny A1/1, výborný původ, vhodné pro chov a rekreaci, nízká cena. Tel.: 0603 214 996.
●● Prodám 6l. plavku po ROX DE LA TOUCHE, polosestru ALOISE, velmi pěkná, vyšší, pro zkušeného jezdce

nebo do chovu. Tel.: 0643/436 100 večer.
●● Prodám holandského teplokrevníka, KWPN, 12 let valach, šiml, hodný, dobře jezditelný. Výkonnost S, ST.

Pouze vážný zájemce. Telefon 0603 17 40 39.
●● Prodám valacha,6l.,tm.šiml,o:FRÜHESCH, drez.st.-L-. Cena dohodou.Tel.: 066/721 18 81.
●● Nabízíme 6l. hřebce, hnědák, hodný, přiježděný. Inf.na tel.: 0468/58 52 95.
●● Prodám černé drez. sedlo TRAINER, 2roky staré, hluboké, dobrý kontakt s koněm. Pův. cena 20 500,- pro-

dejní cena 10 000,- nebo dohodou. Tel.: 0602/375 807 Lenka.
●● Prodám 4l. kl. ČT, m: ARIE po 2306 Amon, výkonnost drezúra -T-, o: BENTLEY (KWPN) výkonnost drezúra -T-,

skok -ST-, mohutná, charakterní, sportovní předpoklady, lehce jezditelná. Cena dohodou. Tel.: 0602 163 287.

Louny 3.6. -ZM- děti (6) 1. Matějková -
DENISA, ml. koně (14) 1. Jakešová -
GABEN, dvouf.sk. 100/110 (45) 1. Šoupal -
ASHTON, -ZL- (41) 1. Strádal - LORETA, -L-
(21) 1. Hrbková - DAFNÉ, 2. Lasabová -
KIKINA, 3. Urban - OLAF.

Brno-Žebětín 4.6. -Z- (59) 1. Zapletalová -
MARKET (Eliot), -ZL- (55) 1. Veselá - FER-
NANDO (Eclipse), -L- (15) 1. Toth - LIVIE
(Aberl).

Šumperk 9.-11.6. všestrannost -L- ZP 1.
Krobotová - TRY WALT (Šumperk), 2. Pavlin
- HELIOS (H.Heřmanice), 3. Vrtek - SKIEN
(Šumperk), -ZL- SP 1. Konečná - FLEJTA 2.
Konečná - SYMPATIKA (Loučany), 3. Jarolím
- BEST PLAN (St.Boleslav), -Z- SN 1. Dudík -
PRESTIGE (Loučany), BP 1. Smitalová -
LORD (Mohelnice).

Nechanice 10.6. drezúra -Z 2- jun. (13) 1.
Pourová - DOLLY, ost. (15) 1. Buben - MÁJA,
-L 2- (20) 1. Heiserová - SAVANA, -L 3- (10)
Horáčková - GAMA.

Kolesa 10.6. -Z- (40) 1. Lupínek - ALEG-
RO (SOU Kladruby ), -ZL- (38) 1. Růžičková -
VESNA (Černíkovice).

Nový Dvůr u Brna 10.6. -ZM- (44) 1. Čer-
nohorský - ALADA KALEK (Kalek), -dvouf.sk.
100/110 (52) 1. Naďová - DENY 5 (Předkláš-
teří), dvouf.sk. 110/120 (40) 1. Skřivan -
TAKOBERY CAC LEASING (Manon).

Litomyšl 16.-18.6. stupň.obt.do 120 (29)
1. Opatrný - QUIENTA (Bost), stupň.obt. do
130 (20) 1. Skřivan - LABE JEFF LB TECH
(Manon), 2. Opatrný - CRAZY BOY (Bost), 3.
Navrátil - ASCOT-T (Navrátil), -L- (20) 1.
Zelinková - BEIBUT (Mělník), 2. Navrátil -
ASCOT-T, 3. Navrátil - MICKEY (Navrátil), -
S- Derby (19) 1. Skřivan - LABE JEFF LB
TECH (Manon), 2. Opatrný - QUENTA (Bost),
3. Jindra - MANA KENTAUR (Sp. Poříčí), -
L+finále do 135cm- 1. Drahota - JAZA (Opa-
trný), 2. Opatrný - COLUMBIE (Bost), 3.
Navrátil - ASCOT-T (Navrátil), -ST+finále do
150- (14) 1. Hošák - GRANDINA C (Havířov),
Jindra - SIRAH (Sp.Poříčí), 3. Opatrný -
PANTHA RHEI (Opatrný), 4. Skřivan - LABE
JEFF LB TECH, 5. Skřivan - LABE JAMES
CAC LEASING (Manon).

Stará Boleslav 17.6. -Z- 1.odd. (31) 1.
Matunová - ORLÍK (Hlaváč), 2. odd. (32) 1.
Doušková - LADY (Poříčí), -ZL- (6) 1. Polák -
MARIO (Kocanda), mistrovské soutěže
v referátu.

Hostomice 17.6. -ZM- děti (8) 1. Brutovský
- POL (Benešov), ml.koně (35) 1. Hlaváčková
- HERBI (Uhříněves), dvouf.sk.100/110
1.odd. (46) 1. Zítková - DEBORA (Stašov), 2.
odd. (49) 1. Mayer - DENIS (Zmrzlík),
stupň.obt. do 120 (54) 1. Petr - TOP GUN
(Opatrný), -L- (22) 1. Papoušek K. - DILLY
(Srnín), 2. Hrabák - BEDOKUR, 3. Hrabák -
TWIGI (SzeŠ Hořovice).

Úněšov 17.-18.6. obl. přebor dětí -drez.
Z + skok Z- (19) 1. Balcar - KAVAL (ČJK
KV), 2. Míčková - LEON (Míčková), 3. Lahod-
ná - GOJÁR (Děpoltovice), -ZM- děti (23) 1.
Balcar - KAVAL (ČJK KV), -dvouf.sk.
110/120 (33) 1. Žíla - CHIRGIZ (ČJK KV),
stupň.obt. do 120 (24) 1. Veselovská -
SANDY (Donthová), -Z- 4l. (8) 1. Strnadová -
LEON (Hoštětice), dvouf.sk. 110/120 (36) 1.
Plimlová - DUKÁT (Poříčí), -L- (28) 1. Žíla -
LOGIKA (ČJK KV), 2. Nágr - PICADOR
(Mar.Lázně), 3. Lahodná - ČIRIN (Děpoltovi-
ce), -S- (17) 1. Smíšek - ELASTIK, 2. Balca-
rová - MAKEBO (oba ČJK KV), 3. Mayer -
BART (Lučkovice).

Kolín 24.-25.6. Amazonka 2000 -ZM- děti
(16) 1. Holíková -RITA (Žabovřesky), 4l. (15)
1. Fišerová - WAIKIKI (Václav Kolín), dvouf.
sk. 100/110 1. odd. (43) 1. Prokůpková -
STEFFANY (Václav Kolín), 2. odd. (44) 1.
Vobořilová - DUBLETA (Měník), -ZL- (57) 1.
Holíková - RITA (Žabovřesky), -ZL- (25) 1.
Pekárková - PARÁDA (Lysá), stupň. obt. do
120 (34) 1. Lasabová - ARIKA (Vaňha), -S-
(23) 1. Dvořáková - DUKAR (Rynárec), 2.
Kornalíková - BONEY M (Hostomice), 3. Pro-
kůpková - VINAJ (Václav Kolín).

Praha 24.-25.6. Červnová cena dvouf.sk.
110/120 (46) 1. Žák - JURÁŠEK
(Hektor),dvouf.sk.120/130 (45) 1. Doležal -
FINN KURÝR (Doležal), 2. Chelberg - STEL-
LA ARTOIS (Žižka), 3. Voksa - LYNCH (Tar-
pan), -S- (26) 1. Motygin - AKROBAT (Pra-
dar), 2. Doležal - ROMINA (Doležal), 3. Moty-

gin - PRADAR (Pradar), dvouf.sk. 120/130
(13) 1. Pecháček - PAPAYA (Pecháček), 2.
Pariser - FINN VAL (Messenger), 3. Macáno-
vá - LISETTE (Tecton), -S- (17) 1. Pecháček
- VENEUR (Pecháček), 2. Chelberg - LEONI-
QUE C (Žižka), 3. Voksa - LYNCH (Tarpan), -
S+S- Přebor Prahy (7) 1. Chelberg - LEONI-
QUE C (Žižka), 2. Pecháček - VENEUR
(Pecháček), 3. Hadžia - CANTUS T (Tarpan),
-ST- (11) 1. Chelberg - LEONIQUE C (Žižka),
2. Bardonová - DENDY (Bardonová - Hauzr),
3. Chelberg - FRESKA (Žižka), 4. Motygin -
PRADAR (Pradar), 5. Doležal - ROMINA
(Doležal).

Hradec n.Moravicí 24.-25.6. -Z- (24) 1.

Živníček - PRIWAT (Hr.n.M.), stupň. obt. do
110 (26) 1. Nákelná - DEKORT (Nákelný), -
ZL- (23) 1. Zuvač - MERLIN A (Stealy Vítko-
vá), -L- (14) 1. Zuvač - MERLIN A (Stealy Vít-
ková), 2. Špalková - LADA (Baník), 3. Zuvač -
JUDE (Stealy Vítková), -S- (9) 1. Gladišová -
JERMETIEU, 2. Gladišová - AMARCORD
(Gladiš), 3. Kincl - BOREC (Horní Město).

Klatovy 24.-25.6. -ZL- (27) 1. Smaha -
CUGETA (Smaha), -L- (29) 1. Roubalová -
CAPTAIN (Roubal), 2. Leuchter - JAIPUR
(Tachov), 3. Kubošová - KORIDA (Klatovy), -
S- (11) 1. Roubalová - CAPTAIN (Roubal), 2.
Opatrný - QUENTA (Opatrný), 3. Černý -
REBELANT II (Slavia VŠ Plzeň), dvouf.sk.
120/130 (7) 1. Jindra - KREDA-S (Sp.Poříčí),
-ST- (13) 1. Matějka - KAŠMIR (Wrbna), 2.
Opatrný - COLUMBIE/CARINA (Opatrný), 3.
Krpela - LOVEN (Klatovy Luby), 4. Pěchou-
ček - KEVIN (Tachov), 5. Opatrný - CARDI-
NAL (Opatrný), -S+ST- (13) 1. Opatrný -
COLUMBIA/CARINA (Opatrný), 2. Matějka -
KAŠMIR (Wrbna), 3. Krpela - LOVEN (Klato-
vy Luby), 4. Opatrný - CARDINAL (Opatrný),
Pěchouček - KEVIN (Tachov).

Hradec Králové 24.-25.6. dvouf. sk.
110/120 1. Pejosová - SITA (Trutnov), -L-
(33) 1. Smíšek - ELASTIK (ČJK KV), 2. Šou-
pal - ALOIS (Pardubice), 3. Černá - ALFA
(Boháňka), stupň. obt. do 120 (24) 1. Žíla -
SHARON (ČJK KV), -S- (31) 1. Hatla -
SAHIB KUBIŠTA, 2. Hatla - LATINUS
(Měník), 3. Sojka - GALIA (Topol), -S- (31) 1.
Zelinková - JETRO (Bost), 2. Vachutka -
RAQUEL (Bohdaneč), 3. Hatla - SAHIB
KUBIŠTA (Měník), -ST- 1. Hatla - SAHIB
KUBIŠTA (Měník), 2. Zelinková - ROSEMA-
RY (Mělník), 3. Hatla - LATINUS (Měník).

Liberec 24.-25.6. -Z- (55) 1. Hanuš -
RARITA (Vlkava), -ZL- (40) 1. Moudrý -
VENEZIA (Moudrý), -L- (20) 1. Zamrazilová -
MARIO (Louny), 2. Hrbková - DAFNÉ (Úpoři-
ny), 3. Šretr - BADY FIALOVÁ (Ústí), -S- (18)
1. Voslařová - PEGAS (Voslař), 2. Housa -
FESTA, 3. Šimun - QUEBEC (oba Seco
Praha), st.obt. do 110 1. Palička - GAČ
(Vys. Libeň), -L- 1. Koželuh - POSEIDON
(Větrný ranč), 2. Bečvář - LUCIANO (Nisa
Jablonec), 3. Kuklová - ČITA (JK Liberec), -
S- 1. Pauzr - VÁŽKA (Dubá), 2. Zamrazilová
- MARIO (Louny), 3. Moudrý - ESPRIT
(Moudrý), -ST- 1. Housa - LOPEZ 11, 2.
Housa - STARJET (Seco Praha), 3. Pauzr -
VÁŽKA (Dubá).


