
bylo vzájemně společensky
prospěšné organizovat při
drezurních závodech i sou-
těže pro handicapované
jezdce, ale v jistých přípa-
dech by bylo zcela reálné
umožnit handicapovanému
jezdci start i v klasické sou-
těži. Jedná se jen o vytvoře-
ní systému vzájemných
garancí, aby bylo možné
uznávat licence handicapo-
vaných jezdců pro start
v klasické drezúře. Každý
pochopí, že mnozí handica-
povaní jezdci mohou sice
v drezúře podat velmi stan-
dardní výkon, ale současné
zkoušky základního výcviku
by byly nad jejich možnosti.
Rozhodně je to pro mě, jako
člena ČJF, velmi zajímavý,
a po tomto školení a hlub-
ším seznámení s prací han-
dicapovaných jezdců i důle-
žitý moment, pro rozšíření sportovně jezdeckých
aktivit.“

V sekci školení klasifikátorů byla přítomna
naše vrcholná odbornice na tuto tématiku MUDr.
J. Kulichová. Ta nám vysvětlila problematiku
okolo klasifikace. „Handicapovaní jezdci jsou
podle svého postižení rozděleni do čtyř jezdec-
kých skupin. Na paralympijských hrách se soutě-
ží ve všech kategoriích. Po tomto školení bude-
me mít v ČR pět klasifikátorů z řad lékařů nebo
fyzioterapeutů s oprávněním provádět klasifikaci
při národních soutěžích, jednu klasifikátorku na
pozici poradkyně a jednu mezinárodní klasifiká-

torku. Klasifikace jezdců se
musí provádět každé dva
roky. Na mezinárodních
závodech musí být klasifiká-
tor přítomen a v případě
protestu či podezření prove-
de přezkum jezdce. Na
národních soutěžích by měl
být alespoň jako pozorova-
tel. Vyškolení pracovníka
s mezinárodním osvědče-
ním umožní ČR zařazení na
oficielní listinu a český pra-
covník tak bude moci praco-
vat i při zahraničních soutě-
žích. To opět pomůže další-
mu vzájemnému prohloube-
ní mezinárodních kontaktů
a naše začlenění do celo-
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PROSTĚJOV

V Praze Ctěnicích školila rozhodčí pro soutěže handicapova-
ných předsedkyně IPEC paní Jonquil Solt

Ve dnech 7.-9. dubna uspořádal jezdecký klub
Kvítek, v jezdeckém středisku zámeckého areálu
ve Ctěnicích v Praze 9 - Vinoři, seminář na téma
Jezdectví handicapovaných.

Seminář byl organizován ve spolupráci se
světovou organizací jezdectví handicapovaných
IPEC (International Paralympic Equestrian Com-
mittee), která sídlí v Británii a nejlepší současní
čeští odborníci pro jezdectví handicapovaných
přivítali ve Ctěnicích špičkové odbornice přímo
z centra IPEC. V prvé řadě předsedkyni organi-
zace paní Jonquil Solt, ale i její kolegyně, Christi-
ne Meaden a Inger Bryant.

Školení začalo již v pátek večer setkáním
účastníků v hotelu Coubertin v Praze na Straho-
vě, kam je přišel přivítat i člen VV ČJF J. Sedlá-
ček. V sobotu 8. dubna se pak pokračovalo již ve
Ctěnicích a vedle instruktorů a rozhodčích parad-
rezúry, kterým se věnovaly Jonquil Solt a Inger
Bryant, probíhalo i školení klasifikátorů. Ti mají
na starosti spravedlivé rozdělení handicapova-
ných jezdců do výkonnostních skupin.

Vedle pracovníků, kteří se věnují výhradně
práci s handicapovanými jezdci, byla školení pří-
tomna i přední česká rozhodčí a bývalá jezdkyně
drezúry L. Vítková. Tu jsme na závěr dvoudenní
práce požádali o zhodnocení školení z pohledu
odborníka se zkušenostmi z celé řady podob-
ných akcí zaměřených na klasickou drezúru:

„Myslím, že po odborné stránce bylo školení
velmi kvalitní a v podstatě by prospělo každému
drezurnímu rozhodčímu. Obě britské lektorky
mají zkušenosti s klasickou drezúrou a nezasko-
čil je žádný z dotazů.

Obě demonstrovaly jak je možné spojení obou
disciplin a v podstatě nám poskytly další námět
k přemýšlení nad tím, jak propojit soutěže handi-
capovaných a zdravých jezdců. Nejen, že by

světové struktury sportu handicapovaných bude
opět pevnější.“

Za britskou stranu jsme o zhodnocení požáda-
li předsedkyni IPEC paní Jonquil Solt:

„Za náš lektorský tým mohu vyjádřit jen uzná-
ní nejen za dobrou organizaci celého školení,
ale jsem ráda, že jsem poznala řadu vynikajících
instruktorů, rozhodčích i fyzioterapeutů pro práci
s handicapovanými jezdci. Musím říci, že ČR je
mezi zeměmi z bývalého východního bloku
v práci s handicapovanými jezdci poměrně velmi
daleko a handicapovaní jezdci jsou zde ve
výborných rukách. I když těžiště naší současné
práce směřuje především k organizaci paralym-
pijských her v Sydney, věřím, že jsme malým
dílem přispěly i k dalšímu zlepšení práce čes-
kých odborníků pro sport handicapovaných. Po
tom, co jsme zde viděly je zcela reálné, že by se
český jezdec mohl objevit na paralympijských
hrách 2004 v Aténách. V hodnocení svých
dojmů z Prahy nemohu vyjádřit než uznání
i Pražské informační službě, která rekonstrukcí
areálu ve Ctěnicích zachránila krásný historický
objekt a jsem ráda, že je určen hipologickým
účelům a že jej mohou využívat i handicapovaní
jezdci.“

Dodejme jen, že na závěr školení umožnil řidi-
tel Pražské informační služby pan Václav Novot-
ný všem účastníkům nahlédnout jako prvním do
připravované sbírky budoucí stálé expozice
muzea kočárů, jejíž otevření je ve Ctěnicích plá-
nováno na konec května.
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Svojí přítomností podpořila naše handicapova-
né jezdce i paní Marion Broucher, manželka
velvyslance Velké Británie v ČR (vlevo). Na
našem snímku se jí věnuje ekonomická i orga-
nizační manažerka akce Judita Křížová.

Další disciplina ve FEI
Generálního zasedání FEI v německém Main-

zu se za Českou republiku zúčastnila A. Pellaro-
vá a A. Kolářová. Protože jednání FEI probíhalo
ve dnech 11.-14. dubna, nebyly v době uzávěrky
Jezdce ještě k dispozici sumarizované materiály
ze zasedání. Generální sekretář ČJF A. Pellarová
nám zatím jen sdělila, že se rodina jezdeckých
disciplin ve FEI rozrostla o reining, což je jedna
z westernových disciplin (westernová drezúra).
Jak nám sdělila mluvčí Western Riding Club ČR
M. Martínková byla tímto přijetím mezi discipliny
FEI splněna formální podmínka Mezinárodního
olympijského výboru pro zařazení této discipliny
na pořad OH. Letos v Sydney bude tato disciplina
uvedena na programu jako ukázková a příznivci
westernu věří, že v roce 2004 již bude reining
zařazen jako plnohodnotná olympijská disciplina.
Pro informaci jen doplňme, že reining je pro wes-
ternové jezdce vrcholem umění při ovládání koně.
Reining se podobně jako drezúra jezdí podle
přesných reiningových úloh, kterých je v meziná-
rodních pravidlech šestnáct. Nejtěžší úlohy obsa-
hují nejtěžší prvky jako např. klouzavé zastavení
(siding stop), rychlé obraty okolo zadních nohou
(spin), obraty o 180 s následným nacváláním (roll
back) apod. Podrobněji se k zasedání FEI vrátí-
me v příštím čísle v rozhovoru s A. Pellarovou.

V Mělníku vítězný S. Motygin na koni PRADAR
ze stáje Pradar Chlaponice

R. Drahota a JAZA budou pravděpodobně
i v sezóně 2000 pokračovat ve svých úspěších

Mefrit Cup na Mělníku
Jaro patří ve středočeské oblasti kolbišti na

Mělníku a přes skutečnost, že v Praze na Troj-
ském ostrově probíhaly skokové soutěže v rámci
Dubnové ceny, viděli diváci ve třech dnech 17.-
19. dubna maraton celkem 464 startů! Divácky
nejzajímavější bylo pochopitelně sobotní vyvrcho-
lení soutěží -S- a nedělní prvé -ST- na otevřeném
kolbišti roku 2000.

K sobotnímu -S- nastoupilo 15 dvojic a diváci
viděli po 11 nulách v rozeskakování v podstatě
opakování soutěže. Nejrychlejší byl nakonec
R. Drahota v sedle JAZY ze stáje V. Opatrného
v Hořovicích.

V nedělním -S-, které předcházelo -ST-, již sta-
vitelka A. Tůmová malinko přitvrdila a pět bez-
chybných ze 17 dvojic toho bylo důkazem. Tento-
krát se z dvojnásobného prvenství radovali
zástupci hřebčína Měník Humburky, když zvítězil
J. Hatla se SAHIB KUBIŠTA a druhý skončil
s PRÁTEREM.

V soutěži -ST-, která byla postavena na počát-
ku sezóny velmi příjemně, se rozeskakování usku-
tečnilo jen těsně. Nula se podařila jenom nakonec
vítěznému S. Motyginovi s PRADAR z Chlaponic
a R. Drahotovi - JAZA (Opatrný). V dobrém světle
se však představila i silná skupina „čtyřkařů“
v jejímž čele nakonec skončil J. Jindra se SIRAH
(Sp.Poříčí). Na startu již nechyběla domácí
Z. Zelinková, která se několik dní před závody
vrátila z angažmá v Belgii. Ta měla v soutěži hned
tři zástupce a nejlépe se jí dařilo v sedle ROSE-
MARY (4 tr.body).

Zahájení v Hradci
Severní Morava zahájila sezonu 2000 na

otevřených kolbištích 8. dubna v Hradci nad
Moravicí. Hradečtí pořadatelé využili zrušení
závodů v Albertovci a pohotově vyplnili vzniklou
termínovou mezeru. Že to bylo potřeba dokáza-
la účast jezdců z 29 oddílů a téměř dvě stovky
startů.

Hlavní soutěží byl skok do 120cm a v roze-
skakování sedmi dvojic byl nejlepší O. Merva
s IRKA ALS AGRO z JK Amigo Francův Dvůr
Klokočov. Sice se nevyhnul penalizaci za pře-
kročení času, ale všichni ostatní již inkasovali za
chyby na skocích. Druhý skončil opavský
J. Zwinger (DIVER OIL TEAM) a třetí místo pat-
řilo V. Holému (HERNA) z Albertovce. -jge-

KRIS se těší domů
Cesta mezi evropskou elitu není rozhodně

snadná. Po prvním startu postihla našeho KRIS
KENTAUR, který je momentálně ve stáji
R. Tebbela a pracuje s A. Opatrným, drobná
zdravotní indispozice, která zabránila v další
sportovní prezentaci. Nyní je však vše v pořád-
ku a KRIS KENTAUR, ale i PANTA RHEI
a CRAZY BOY se chystají na konci dubna na
prestižní závody ve středisku R. Böckmanna
v Lastrupu. Zde je pro soutěžící vypsáno celko-
vě 11 těžkých parkúrů a tak se necháme pře-
kvapit, jak se bude naším koním dařit. Ihned
potom plánuje A. Opatrný návrat do ČR tak, aby
již stihnul start na CSI-C v Karlových Varech
(6.-8.5.).

Opět Doležal
a Chelberg

Vyvrcholení halové sezóny roku 2000 pro-
běhlo 7.-8. dubna v jezdeckém středisku Nová
Amerika. Pro soutěžící zde bylo připraveno
v sobotu skákání až do stupně -S- a v neděli
pak i první letošní soutěž -ST-.

V sobotním vyvrcholení se do rozeskakování
dostalo osm dvojic, ale pouze čtyři jezdci. R.
Chelberg (Žižka Praha) k němu totiž nastoupil
se všemi svými koňmi STALLA ARTOIS, LEO-
NIQUE a FRESKA a P. Doležal (Sparta Chotý-
šany) s FLORIDOU i BERCY. Právě tito jezdci
byli i v sobotním vyvrcholení nejlepší a P. Dole-
žal a R. Chelberg dokázali nulu dvakrát zopako-
vat. Vítězství si nakonec odnesl P. Doležal
s FLORIDOU před R. Chelbergem se STELLA
ARTOIS.

Nedělní program byl ještě lákavější a v závě-
ru byla připravena soutěž do 140 cm. Velmi
dobré výkony korunovalo pět jezdců do roze-
skakování a opět mezi nimi nechyběli R. Chel-
berg a P. Doležal. A opět byli oba tito jezdci nej-
lepší i mezi nejlepšími. Tentokrát si vítězství
odnesl rychlejší R. Chelberg s LEONIQUE C
a P. Doležal s BERCY se musel přes čisté
konto spokojit s druhou příčkou.

Jindra zůstal doma
Mezi naší skokovou špičkou při soutěžích na

Nové Americe chyběl J. Jindra. Absence úspěš-
ného skokového reprezentanta byla pochopitel-
ná, protože v sobotu 8. dubna se soutěžilo
v jeho domovské hale ve Spáleném Poříčí.

J. Jindra nejprve udělal domácím radost
dvojnásobným vítězstvím v rozdělené stylové
soutěži do 110 cm (MANA, HILMA S). Vyvrcho-
lením dne pak byla dvoukolová soutěž -L- +
zkrácené -S-. I zde byl J. Jindra (COWLEY) po
prvním kole mezi sedmi bezchybnými. Ve dru-
hém kole zopakoval nulu již jen on a R. Drahota
(JAZA) z Hořovic. Ten byl však rychlejší a tak si
závěrečné vítězství odvezli hořovičtí. Třetí až
pátou příčku získali jezdci se součtem 4 tr. body
v pořadí: O. Nágr - ANGLIE (Mariánské Lázně),
T. Navrátil - ASCOT-T (Navrátil) a J. Mentlíková
- GENETA (Úněšov).

Drobnosti
● Veřejný trénink se vydařil 8. dubna v Roudni-
ci u Hradce Králové, kterého se zúčastnilo
téměř 50 koní. Pořadatelem byl JK Dark Horse
Roudnice a odborný dohled měl vedle jednotli-
vých trenérů J. Procházka z Kladrub n.L.
● Seminář rozhodčích uspořádal v Hradeckém
jezdeckém klubu oblastní výbor Východních
Čech 9. května. Auditoriu téměř všech rozhod-
čích oblasti přednášel J. Kuška, kterého sumari-
zací hlavních změn pravidel doplnila I. Matouš-
ková.
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CSI Poděbrady
stejně i jinak

Jak jsme přinesli v minulém čísle, došlo ke
změně na postu pořadatele CSI Poděbrady. To
svěřila ČJF společnosti S&B. Zeptali jsme se
tedy představitele společnosti S&B a zástupce
stáje Tarpan Odolena Voda V. Hrnčiara na
několik podrobností.

I když by tato otázka měla směřovat spíš
k představitelům jezdecké federace, řekněte
nám nejprve co vedlo ČJF k odstoupení od
smlouvy o pořadatelství CSI s Jar. Staňkem
a k následnému pověření společnosti S&B.

Odpověď je skutečně na ČJF, co já vím, tak
pan Staněk neměl uzavřenou smlouvu s JK
Poděbrady a tak následně nedošlo k dohodě.

Vaše společnost má již několikaleté zku-
šenosti s pořadatelstvím velkých závodů.
Protože nemáte vlastní kolbiště, máte i zku-
šenosti s pořadatelstvím ve spolupráci
s jinými subjekty. Po Mělníku, Hradci Králo-
vé a Staré Boleslavi budete letos v Poděbra-
dech. Jak hodnotíte první jednání a vstříc-
nost „poděbradských“?

Po uplynulých jednáních se zástupci JK
Poděbrady mohu konstatovat velkou vstřícnost
a oboustranný zájem. Zatím probíhá zajišťování
CSI -C bez větších problémů a věřím, že i vlast-
ní průběh závodů připraví náš společný organi-
zační výbor ke spokojenosti všech účastníků.

I když máte bohaté pořadatelské zkuše-
nosti, chystáte se k prvním mezinárodním
závodům. V čem je to nová zkušenost pro
Vás a v čem bude CSI Poděbrady „nové“ pro
účastníky a diváky?

S přípravou mezinárodních jezdeckých závo-
dů je pochopitelně o něco víc starostí, ale
v podstatě je to stejné. Pořádání takovýchto
závodů je pro naší společnost TARPAN
s.r.o určitě důležitou zkušeností a možná i prv-
ním krokem k vytvoření nové tradice.

Žádné velké změny nechystáme, ale bude-
me se snažit zkvalitnit a rozšířit sortiment ve
stravování, což je jistě velkou bolestí na mnoha
našich kolbištích.

Jakou čekáte zahraniční účast?
Prozatím nedošly na ČJF všechny přihlášky

ze zahraničí, tudíž ještě neznáme  žádné
podrobnosti o zahraničních jezdcích.

Jaká bude Vaše úloha při CSIO a je pro
Vás CSI jakousi generálkou?

Odpověď na vaší další otázku je trochu složi-
tá. Účast naší společnosti TARPAN s.r.o při
CSIO bude taková, jaká by měla být celé jezdec-
ké veřejnosti, pokud chceme, aby byla tradice
pořádání CSIO v České republice zachována.
Myslím si, že bychom my všichni v čele s ČJF
měli takzvaně přiložit ruce k dílu a ne jenom kriti-
zovat, že ten či onen zkazil pořádání CSIO.

Na závěr doplňte některé zásadní informa-
ce z rozpisu CSI-C 2000 Poděbrady.

Pořadateli CSI-C 2000 jsou tedy TARPAN
s.r.o. Odolená Voda, JK Poděbrady a ČJF.

Závody jsou pořádány ve dnech 2. - 4. červ-
na 2000 v areálu JK Poděbrady.

Soutěže jsou vypsány od 130 cm do 150 cm
s celkovou dotací minimálně 170 000,- Kč.

Bližší informace k soutěžím či přihláškám
mohou být poskytnuty na tel.: 0602 368 243,
p.Beranová.

Dubnová cena
Trojský ostrov přivítal skokové i drezurní

jezdce ve dnech 15.-16. dubna. Sobota patřila
skokanům a neděle drezuristům.

Ke skokovým soutěžím se přihlásila početná
startovní pole a tak na jezdce i diváky čekal
desetihodinový maratón přesto, že všechny
soutěže byly dvoufázové. K hlavní skokové
120/130 nastoupilo 27 dvojic a přibližně v polo-
vině startovního pole se vedení ujal velmi dobrý
V. Hadžia s NASSIR z Tarpan Odolena Voda.
Když se již zdálo, že jej vítězství nemine, zada-
řilo se J. Bubnovi na koni CHERRY, který tak
sezónu zahájil vítězstvím v barvách stáje
L. Vondráčka. Na třetí pozici skončil J. Pechá-
ček v sedle nové akvizice stáje se jménem
VENEUR pocházející ze Švédska (foto dole).

Drezúrní neděle měla na programu soutěže
-L- až Sv. Jiří s celkově 39 starty. V soutěži
-JÚ 97- byla nejlépe hodnocena Š. Koblížková
s ÁRIÍ (JK Hlinovská) před K. Chelbergovou
v sedle nové posily stáje z NSR přivezeného
ABSOLUTA.

Mezi šesti soutěžícími ve Sv Jiří si nejlépe
vedla A. Henriksen s KAMÍRem z TJ Žižka
Praha.Milan Theimer a MAJÁLES při svém

premiérovém startu 2000 foto Olehla

Smůla na přeskáčku
Hned první měření sil našich jezdců vše-

strannosti N. Knopové (VAŽEC) a M. Theimera
(MAJALES) roku 2000 proběhlo na mezinárodní
úrovni, když se zástupci JK Amír Rudná pod
Pradědem vypravili ve dnech 8.-9. dubna k CIC
v rakouském Ebreichsdorfu.

Technické parametry soutěže byly pro zahá-
jení sezóny dobré: drezúra FEI CCI* rok 1998,
parkur do 115 cm, 12 překážek, 15 skoků
a cross-country : A: 2200 m (220 m/min),
D: 2470 m (520 m/min, 19 překážek, 24 skoků).

Do soutěže nastoupilo celkem 27 dvojic
z Rakouska, Švýcarska, Německa a ČR.

Po drezúrní zkoušce obsadila Knopová-
VAŽEC 7.místo, Theimer-MAJÁLES 23.místo.

V parkuru inkasoval M. Theimer 40 tr.b. za
pád a propadl se na poslední místo, zato
N. Knopová postoupila na 4.místo průběžného
pořadí po bezchybném absolvování. Bohužel
v cross-country si oba aktéři dávku štěstí vymě-
nili. M. Theimer přešel bez trestných bodů
a postoupil na celkové 19.místo, ale pro změnu
se tentokrát trestným bodům nevyhnula N. Kno-
pová. Její výpadek ze soutěžního rytmu zavinilo
přerušení soutěže na dobu 45 minut pro vážný
úraz jednoho ze soutěžících. Po opětovném
rozběhnutí soutěže se N. Knopová nevyhnula
dvěma zaváháním na překážkách, za které
obdržela 40 trestných bodů. Tím se propadla
celkově na 17.místo z celkově 22 dvojic, které
soutěž dokončily. Myslíme, že titulek článku je
poměrně výstižný.

Krásné počasí přivítalo v sezóně 2000 naše
jezdce všestrannosti, kteří se sjeli k první soutě-
ži roku do Koles. Pořadatelé využili možnosti,
kterou poskytují nová pravidla všestrannosti,
a seřadili jednotlivé discipliny zkrácených
národních soutěží do pořadí - sobota - drezúra,
parkur, neděle - terénní zkouška. Tato novinka
pravděpodobně získá všeobecnou podporu
a tak se dá předpokládat, že se i ve většině pří-
padů národních soutěžích přesune terénní
zkouška na neděli.

O víkendu 15.-16. dubna vládlo všude téměř
letní počasí a to přilákalo i do Koles množství
diváků, kteří mohli být se soutěžní nabídkou
spokojeni.

K soutěži -Z- nastoupilo 41 dvojic a po prvém
dni se vedení ujala P. Ludwigová s CENTIM
z 1. SPZ Pardubice. Jezdkyně nedala svým

soupeřům šanci ani po nedělním crosu a zvítě-
zila před R. Markovou - CLEMENTAIN (Remark
Poříčí) a M. Theimerem - BEAUTY (JK Amir
Rudná).

V soutěži -L- bylo osmnáctičlenné startovní
pole a po nedělním sčítání byl nejlepší J. Broža
- VIMY-K (Noki) před P. Myškou - KAPITOLA
(Měník) a G. Slavíkovou - MARKÝZO (Glod
Čejov). Dekorování proběhlo slavnostněji i pro
domácí P. Sůrovou, která skončila s CHÁNEM
na 7. místě, protože jí byl za výsledky v roce
1999 předán stříbrný výkonnostní odznak ČJF.

Za necelý měsíc bude v Kolesách první naše
mezinárodní soutěž všestrannosti CCI*
(19.-21. 5.). Víkend 15.-16. dubna prokázal, že
pořadatelé jsou výborně připraveni a možnosti
seznámit se s prostředím využila i většina
našich militaristů. -bar-

Všestrannost na slunci

Správně i právně
Odborné semináře k právním otázkám jez-

deckého provozu proběhnou v Brně a v Praze.
V pátek 28. dubna od 10.00 bude na téma
„Právní aspekty provozu jezdeckých stájí“ před-
nášet JUDr. G. Aberlová na Mendelově země-
dělské univerzitě v Brně a v sobotu 29. dubna
bude, opět od 10.00 hodin, přednáška opaková-
na v SOUz v Praze 5 ve Velké Chuchli. Přihláš-
ky a informace na tel.: 0603 269 705.
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Mezinárodně přátelsky
Ve dnech 15.-16. dubna se skupina jezdců sdru-

žená okolo P. Švece v jezdeckém středisku na
Nové Americe zúčastnila CSN v Klagenfurtu. Za ČR
se soutěží od 110 do 140cm zúčastnili: M. Holomek
DOUGLAS, M. Vítovec - GARET, M. Vítek - LEWI-
SIE, I. Adamičová - SEMTEX a P. Švec - BAVIERA.

Protože závody v Klagenfurtu nabídly všem jezd-
cům soutěže přijatelné úrovně, získali všichni naši
soutěžící umístění přesto, že k soutěžím nastupova-
la většinou velmi početná startovní pole. Nejlepšího
výsledku v nižších soutěžích dosáhl M. Vítovec,
který byl ve skoku do 120cm třetí (foto nahoře).

Pochopitelně nejtěžší soutěž čekala na P. Švece.
V sobotní kvalifikaci na Velkou cenu (150) podala
BAVIERA velmi dobrý výkon a jen chyba na posled-
ním skoku ji neumožnila bojovat o nejvyšší příčky.
P. Švec se přesto dostal mezi nejlepší k sobotní
Velké ceně, ale z té jej vyřadilo náhlé virové one-
mocnění provázené vysokými teplotami. A tak
nedělní program našich jezdců vyplnilo shánění léků
místo toho aby se BAVIERA utkala s rakouskou
špičkou v hlavní soutěži.

I tak byla naše ekipa dobře hodnocena a infor-
mace o českých jezdcích se dostala i do rakouské-
ho televizního zpravodajství.

Nové licence spřežení
Na závěr školení jezdců spřežení s J. Jelín-

kem, které bylo v mezinárodně uznávaném
stylu Achenbach uspořádáno v Nebanicích, pro-
běhly v neděli 9. dubna zkoušky základního
výcviku pro jezdce spřežení. Ke zkoušce
nastoupilo 7 frekventantů, kteří zvládli dobře jak
praktickou část (drezúra a překážková jízda) tak
teoretický test. Další kurzy s následnými zkouš-
kami se připravují na závěr sezony. Pro zájem-
ce o disciplinu spřežení je připravována praktic-
ká příručka v duchu metod a postupů Beno von
Achenbacha. Podrobné informace na
tel.: 0603 269 705.

Cesty ke koním
Širokou škálu adres a nabídek ve všech

hipologických oblastech přináší další vydání
Cest ke koním L. Gotthardové. Vedle většiny
prodejen z jezdeckými potřebami můžete nový
hipologický adresář získat přímo na adrese
autorky: Bezdědice 53, 267 24 Hostomice.

Nominační kriteria
na křižovatce

Tradiční jarní setkání jezdců spřežení spojené
s vyhodnocením Českých pohárů spřežení proběhlo
v sobotu 18. dubna tentokrát netradičně v Ostrovači-
cích u Brna.

Za poněkud překvapivé neúčasti téměř poloviny
členů komise spřežení přednesl zhodnocení sezóny
1999 E. Duda, který se ve své zprávě zaměřil přede-
vším na disciplinu dvojspřeží.

Dalším bodem jednání bylo stanovení kvalifikač-
ních kritérií pro Dunajsko-alpský pohár, národní šam-
pionáty a i světová mistrovství (v roce 2000 - čtyř-
spřeží Wolfsburg (GER) 22.-27. srpna, jednospřeží
Gladstone (USA) 18.-22. října).

Kolem těchto kritérií se rozvinula poměrně bouřli-
vá diskuse a účastníci jednání požadovali na zástup-
cích komise přesná a písemně zpracovaná nominač-
ní kritéria. Pro umožnění vyjasnění postojů přítom-
ných byla vyhlášena přestávka a po ní byly návrhy
těchto nominačních kritérií předběžně definovány.

Jakkoliv jsou návrhy na nominační kritéria přede-
vším na světové šampionáty teprve předběžné a po
definitivním zpracování budou ještě předloženy ke
schválení komisi spřežení a následně pravděpodob-
ně i VV ČJF zdá se, že v Ostrovačicích zvítězil komi-
sí spřežení propagovaný názor o povinných účas-
tech na nejvyšších domácích soutěžích.

Zde si neodpustíme komentář vznikající situace.
I když se na první pohled může zdát, že názor
„Chceš reprezentovat ČR v zahraničí - ukaž co umíš
doma.“, nepostrádá logiku, připravuje si komise
sama sobě zásadní nominační těžkosti.

V prvé řadě u soutěží spřežení je účast na závo-
dech velmi nákladná a v naší současné situaci může
být příliš mnoho soutěžních povinností, či startovních
povinností ve vzdálených regionech nad ekonomické
síly soutěžících. V druhé řadě je možné, že se start
na nějaké z českého pohledu důležité domácí soutě-
ži dostane do termínové kolize s nepoměrně důleži-
tější evropskou soutěží. Při letmém pohledu do
kalendáře to v prvním případě postihne čtyřspřeží.
Za diváky a fanoušky královny soutěže spřežení
poněkud předběhnu čas a jsem zvědav, jak by
postupovala nominační komise např. v případě, že
se český jezdec s dobrým výsledkem zúčastní CAI
čtyřspřeží v německém Donaueschingenu
(27.-30. 7.), který bude letos bezesporu generálkou
na světový šampionát, ale zákonitě se tedy nebude
moci účastnit našeho CAI v Nebanicích (21.-23.7.),
které je pro všechny jezdce v ostrovačickém návrhu
uváděno jako „povinné“.  Nechtěl bych být v kůži
nominačního komisaře, který bude potom obhajovat
kriterium „nebyls v Nebanicích, nepojedeš do Wolfs-
burgu“. Ale možná, že taková situace ani nenastane
a navíc si na přesnou definicí nominačních kritérií
ještě musíme počkat.

V závěru setkání byly vyhlášeny i výsledky 7. roč-
níku Českých pohárů, kdy ve dvojspřeží byl nejlépe
hodnocen J. Kohout z Denisa Bratronice. Tento jez-
dec vynikal v uplynulé sezóně především nebývalou
soutěžní aktivitou a zúčastnil se osmi z deseti pohá-
rových soutěží, včetně kuriózní účasti na dvou kom-
pletních závodech v jednom termínu v Kladrubech
n.L. a Kolesách. Těsně druhý skončil J. Nesvačil
a třetí příčka za rok 1999 patří R. Kalovi (oba Aranka
Doubravice).

Ve čtyřspřežích získala nejvíce bodů K. Kastnero-
vá (JK Martin Mor. Krumlov), která si také zaslouží
uznání za svoji soutěžní aktivitu a bodovala ve všech
pěti pohárových soutěžích. Stejně soutěžně aktivní
byl i druhý T. Barták (Favory Benice) a třetí příčka
patří Z. Jiráskovi (JK Robousy).

V Poháru jednospřeží patří jasné prvenství
J. Konířovi (Koníř Hrádek) před D. Myškou (Slatiňa-
ny) a T. Bartákem ml. (Favory Benice). C. Neumann

Sportovní 
kalendáfi

21.-23.4. Ostrava ZM-S
22.4. Přední Kopanina drez Z-ST
22.4. Poříčí-Mrač ZM-L
22.4. Bohdaneč ZM-L
22.4. Heřmanův Městec 

A(A+C)/1,2,4
22.4. Milotice ZM.L
22.-23.4. Stará Boleslav zrušeno
23.4. Poděbrady Z-L
23.4. Loštice Z-L
24.4. Hostomice drez.Z-L
29.4. Přední Kopanina drez. Z-T
29.4. Tlumačov V
29.4. Hostouň Z-L
29.4. Nebanice drez. Z-L
29.4. Liberec ZM-L
29.4. Kladruby n.L. drez. Z-L
29.4. Slavkov u Brna drez Z-S
29.4. Dubicko ZM-ZL
29.4.-1.5. Frenštát p.R. ZM-S, fin. ST
29.4.-1.5. Pardubice CN/Z-L
30.4. Stará Boleslav zrušeno
30.4. Heroutice ZM-L
30.4. Olšany drez Z-S
30.4. Brno-Líšeň ZM-L
1.5. Vlašim ZM-L
1.5. Heroutice ZM-L
1.5. Mariánské Lázně Z-S
1.5. Ústí n.L. drez L-ST
1.5. Slavkov u Brna ZM-S
1.5. Skaštice ZM-L, drez. Z-L
6.5. Čakovičky ZM-L
6.5. Tachov ZM-L
6.5. Hnanice ZM-ZL
6.5. Lhota p.Přel. ZM-L
6.5. Vyškov Z-ZL, drez. Z
6.-7.5. Praha - Gabrielka zrušeno
6.-7.5. Husinec Z-S
6.-7.5. Plzeň Z-S
6.-7.5. Stará Role drez Z-T
6.-7.5. Karlovy Vary CSI-C
6.-7.5. Vystrkov ZM-L
7.5. Poděbrady Z-S
7.5. Kutná Hora Z-L
7.5. Černožice ZM-L
7.5. Lanškroun ZM-L
7.5. Boskovice ZM-L
7.5. Henčlov ZM-L,drez.Z-L
7.5. Soběšice drez Z-S
7.5. Sobotín ZM-Z
7.-8.5. Heroutice ZM-S
8.5. Osnice ZM-L
8.5. Kunčice drez.Z-L

F. Sigismond (JK Žabčice) byl nejlépe hodnocen
v obou hlavních soutěžích Ceny Astora 8. dubna
na Přední Kopanině. Vítězství si dvakrát odnesl
s běloušem TIME OUT. Jednou byl navíc i druhý
s EXCALIBUR. a po druhé se mezi jeho dva koně
vklínila jen domácí J. Němcová. -čiš-
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Sportovní stáj
v Tuchoměřicích

n a b í z í :  
● ustájení koní, hala
k dispozici
● lisovanou slámu
100 Kč/q (kulaté balíky)

p ř i j m e :  
● ošetřovatele koní
Tel.: 0602 628 788

Jockey Club ČR ve spolupráci
s dalšími organizacemi zabývající-
mi se problematikou anglického
plnokrevníka pořádají na počest
stého výročí narození Prof. Václa-
va Michala mezinárodní konferenci
Chov anglického plnokrevníka.

Konference se koná ve středu
24. května na Mendelově zeměděl-
ské a lesnické universitě v Brně
a bude spojena s chovatelským

Pony mezi květy
Již podruhé v rámci Slavnosti

květů představí chovatelé malých
koní své nejlepší produkty. II. roč-
ník regionální výstavy pony pořádá
20. května v překrásném prostředí

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ny druhy vozíků možnost leasingu

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 08 PlzeÀ

Tel./fax: 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
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●● kvalita + rychlost
●● soudní AJ - NJ- expres
●● rodilí mluvčí
●● technické+odborné texty 
●● bez příplatku
●● výuka jazyků
●● kvalifikovaní lektoři
●● firemní výuka
●● intenzivní individuální výuka

Překladatelský servis 
skřivánek, s. r. o.

Milady Horákové 108, Praha 6
Tel: +42 02 333 20 561-2
Fax: +42 02 333 22 373

překlady,
tlumočení,
37 jazyků

V¯ROBA A PRODEJ
● PARKUROV¯CH P¤EKÁÎEK
OD ROKU 1999 I NA LEASING
● PRONÁJEM KOMPLETNÍCH 

PARKURÒ
● PRODEJNA JEZDECK¯CH 

POT¤EB

Masarykova 518/4a, 460 01 Liberec

Telefon: 048/271 03 44
Fax/zázn.: 048/511 01 47

Nejlepší spojení: 
● Autem z „výpadovky“ na Strakonice (Zbo-
rovská-Svornosti) a z Hořejšího nábřeží
(výpadovka do Prahy), možnost parkování.
● Metrem B: cca 300m od stanice Anděl,
výstup Anděl ulicí Na Bělidle a Na Celné
● Tramvají č. 4 a 7 do stanice Zborovská,
cca 150 m ulicemi Lidická, Svornosti, Na
Bělidle a Na Celné

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, 02/54 75 96

●● 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

Na univerzitě v Brně
o plnokrevnících mezinárodně

dnem, který uspořádá 25. května
Hřebčín v Napajedlích. S příspěvky
vystoupí na konferenci vedle našich
předních hipologů i odborníci
z Francie a Irska.

Přihlášky ke Konferenci je
možné zasílat do 15. května na
adr.: Oddělení chovu koní MZLU,
Zemědělská 1, 613 00 Brno.
Podrobné informace na tel.: 05/45
13 32 19 a 05/45 13 32 16.

zámeckého parku ve Valeči (okr.
Karlovy Vary) hřebčín Dollom.

Podrobnosti o výstavě, která
začíná v 10.00 hodin získáte na
adr.: I. Fialová, Babice 20, 353 01
Mar. Lázně. Na této adrese jsou
také do 6. května přijímány při-
hlášky vystavovatelů.
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20.12. 94. Tiskne JPM TISK, s.r.o. Na Popelce 19, 150 00 Praha 5. Grafické zpracování studio BESR, Na Popelce 19, Praha 5.

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

Od 1.11. 1999 v pro-
dejně v Třebíči prodej

veškerých jezdec-
kých potřeb na splátky

prostřednictvím DD finanční spo-
lečnosti 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

Masarykova 518/4a, 460 01 Liberec, 
tel.: 048/271 03 44, fax: 048/511 01 47.

Radotínská ulice 69, Praha 5
159 00 Velká Chuchle, tel.: 02/57 94 10 79 

Ostrovského 23, Praha 5
150 00 Smíchov, tel.: 02/51 56 15 83

Pozor, v obchodě v Praze 5 na Smíchově změna 
tel. čísla. Prodej zůstává i po dobu stavby tunelu 

Mrázovka nepřerušen

CN

●● kompletní sortiment jezdeckých potřeb

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

●● Prodám 3 l. černého valacha A1/1, po hřebci FALUN, KV 180 cm, nadějný pro skoky a drezu-
ru. Bez dostihových zkušeností. Tel.: 0312/659 152.

●● Prodám 5 l. valacha A1/1 po FALUN pro vyšší skokové soutěže. Tel.: 0312/659 152.
●● Přijmeme ošetřovatele/ku koní do TJ. Řidičský, cvičitelský průkaz vítán. Informace na tel.:

0435/62 32 77 nebo 0435/62 26 24.
●● Prod. 5l. val., o: 290 Walzerkönig (výk.-T-), m: po Taarlo (výk.-T-), dosaž. výk. -Z-. Rodinné

důvody. Tel.: 0603 286 700.
●● Prodám bederní deky pro koně, letní s připínací zimní vložkou, dále sedl. podložky, levně.

Tel.: 0606 225 798.
●● Prodám val. ČT, 8l. tm. plavák, skok -L-, drez. -S-. Vhodný i pro zač. jezdce. Do dobrých

rukou. Tel.: 02/44 91 16 70.
●● Prodám velmi pěknou 5l. kl. ČT, tm. hdka, skok. schop., 100% zdravá. Tel.: 0601 544 184.
●● Sportovní kůň Comon - Cobalt, JM 2498 Cifra po Servátor - nar. 10. 4. 87, k.v. 172 h. dosažen

skok S (doporučuji L),“profesor“, 100% zdravý. + sedlo Kentaur Ramiro na míru, 1/2 roku,
staré. Cena 45 000,- + 7000,- Kč. Tel.: 0603/24 96 47.

Veslařská 25, 637 00 Brno 
(v areálu Zemědělského družstva Jundrov) 

telefon 05/41 22 13 68, nebo 0602 595 292 
(naproti autosalonu Opel BS auto, tramvaj číslo 1, 3, 11)

Kompletní sortiment potřeb 
pro jezdecký sport

● možnost zásilkového prodeje Otvírací doba: 
● množstevní rabat Po - Pá 10.00 - 18.00
● výhodné ceny So 9.00 - 12.00

Nová 
prodejna 

Jezdeckých potřeb 
v Brně

Nová Amerika hala 7.-8.4. -Z- koně
1.rokem (9) 1. Doležal R. - ANGELIKA (Draž-
kovice), stupň.obt.do 110 (37) 1. Doležal R. -
AHRIMAN (Kutná Hora), -L- (35) 1. Hruška -
RAMIR FERRAM, 2. Humplík - MANDY

CIMINGA (oba Op. Kat.), 3. Matějka - LIPKA
UNIREN (Chomutov), -S- (21) 1. Doležal P. -
FLORIDA (Chotýšany), 2. Chelberg - STELLA
ARTOIS (Žižka), 3. Doležal P. - BERCY (Cho-
týšany), -ZL- (24) 1. Tretera - NIKITA (Trete-
ra), stupň. obt. do 120 (22) 1. Hruška - LERY
(Opa.Kat.), -ST- (17) 1. Chelberg - LEONI-
QUE (Žižka), 2. Doležal P. - BERCY (Chotý-

šany), 3. Hatla - SAHIB KUBIŠTA (Měník), 4.
Matějka - KAŠMIR (Wrbna), 5. Doležal P. -
FLORIDA (Chotýšany).

Hradec nad Moravicí 8.4. -ZM- děti (4) 1.
Přibylová - ŽIKAR (Hamříková stáj), koně star-
tující 1.rokem (21) 1. Biolková - MARION (Tro-
janovice), -Z- 4l. (11) 1. Merva - AQUIDO
A (Francův Dvůr), děti + jun. (15) 1. Dorčáko-
vá - OCEÁNIE (Dolní Domaslavice), ostat.
(49) 1. Živníček P. - DAK (Hradec n.M.), -ZL-
děti + jun. (10) 1. Feher - MIRELA TOM
(Op.Kat.), ostat. (59) 1. Zwinger - TUDOR
JÖKABAU (Op.Kat), -L- (23) 1. Merva - IRKA
ALS AGRO (Francův Dvůr), 2. Zwinger -
DIVER OIL TEAM (Op.Kat.), 3. Holý - HERNA
(Albertovec).

Drásov 8.4. -Z- (37) 1. Klouda - VOKARA
(Drásov), -ZL- (25) 1. Přibyl - VOKARA (Drá-
sov), post.obt. do 120 1. Tretera - ARINA
(Tretera).

Tursko 8.-9.4. -Z- styl dvojice (6) 1. Plimlo-
vá - SEŇORITA (Poříčí), -Z- (12) 1. Zbořil -
TERMINÁTOR, -ZL- (12) 1. Vondráček -
NELSON (Vondráček), -L- (4) 1. Buben -
HENESSY (Vondráček).

Přední Kopanina 8.4. Cena Astora drezúra
-Z- (6) 1. Kružíková - BARNEY (Certa Brno), -
L- (6) 1. Šedá - WATERPASS (Ideas Brno), -
YÚ 98- (6) 1. Sigismondi - TIME OUT, 2.
Sigismondi - EXCALIBUR (JK Žabčice), 3.
Kružíková - PRINT (Certa Brno), -JÚ 97- (3) 1.
Havelková - SIMON (Př.Kop.), -YÚ 98- (7) 1.
Sigismondi - TIME OUT (JK Žabčice), 2. Něm-
cová - HOROSKOP (Př.Kop.), 3. Sigismondi -
EXCALIBUR (Žabčice).

Spálené Poříčí hala 9.4. dvouf.sk.
100/110 koně 2.rokem (16) 1. Papoušek J.-
GOLD (Srnín), -ZL- styl dvojice 1.odd. (12) 1.
Jindra - HILMA S (Spálené Poříčí), 2.odd. (15)
1. Jindra - MANA (Spálené Poříčí), -L+S- 1.
Drahota - JAZA (Opatrný), 2. Jindra - COW-
LEY (Sp.Poříčí), 3. Nágr - ANGLIE
(Mar.Lázně).

Mělník 14.-16.4. -ZM- děti styl jezdce (11)
1. Rosická - ALTIUS (Iros), -dvouf.sk.

100/100 1. odd. (39) 1. Bardonová - PEGGY
(Bardon-Hauzr), 2.odd. (32) 1. Bardonová -
CIMBURA (Bardon-Hauzr), dvouf.sk.
100/110 1.odd. (35) 1. Vančura - SAFÍR
(Hořovice), 2.odd. (29) 1. Zatloukalová - LIM
(Ústí), -ZM- děti styl jezdce (8) 1. Bieliková -
FATMA (Krupka), dvouf.sk. 100/110 (57) 1.
Chýle - ROMMEL (Zákupy),
dvouf.sk.110/120 1. odd. (35) 1. Antonová -
BENNY EX 2 (Antonová), 2.odd. (27) 1. Dra-
hota - EROTIKA (Loděnice), -L- (35) 1. Ditl -
JETRO (Bost), 2. Lasabová - CAREVNA
(Vaňha), 3. Luža - SANDY (Němčovice), -S-
(15) 1. Drahota - JAZA (Opatrný), 2. Hatla -
SAHIB KUBIŠTA (Měník), 3. Zelinková - KAS-
KÁD (Mělník), dvouf.sk.100/110 (34) 1.
Vobořilová - LAMA (Měník),
dvouf.sk.110/120 (47) 1. Vančura - LARIGO
(Opatrný), -L- (43) 1. Zelinková - MATEA
(Mělník), 2. Smíšek - ELASTIK (ČJK KV), 3.
Luža - SANDY (Němčovice), -S- (17) 1. Hatla
- SAHIB KUBIŠTA, 2. Hatla - PRATER
(Měník), 3. Balcarová - MAKEBO (CJK KV), -
ST- (13) 1. Motygin - PRADAR (Chlaponice),
2. Drahota - JAZA (Opatrný), 3. Jindra -
SIRAH (Sp.Poříčí), 4. Dietl - JETRO (Bost), 5.
Zatloukalová - AROT (Ústí).

Praha Trojský ostrov 15.-16.4. Dubnová
cena dvouf.sk. 100/110 1.odd. (37) 1. Jan-
dourek - OTEY (St. Boleslav), 2. odd. (35) 1.
Plimlová - SULIKA (Poříčí), dvouf.sk. 110/120
1. odd. (35) 1. Vondráček - GRANT∞S (Vond-
ráček), 2.odd. (35) 1. Jandourek - MARCO
POLO DUBLET (St. Boleslav), dvouf.sk.
120/130 (29) 1. Buben - CHERRY (Vondrá-
ček), 2. Hadžia - NASSIR (Tarpan), 3. Pechá-
ček - VENEUR (Pecháček), drez. -JÚ 93- (19)
1. Hrdličková - LALIQUE (Hlinovská), -JÚ 97-
(14) 1. Koblížková - ÁRIE (JK Hlinovská), 2.
Chelbergová - ABSOLUT, 3. Baštová - NENY
(obě Žižka), St. Georg (6) 1. Henriksen -
KAMÍR, 2. Chelbergová - POZOR (obě Žižka),
3. Koblížková - ÁRIE (JK Hlinovská).

Kolesa 15.-16.4. všestrannost -Z- (41) 1.
Ludvigová - CENTIM (1.SPZ), 2. Marková -
CLEMENTAIN (Remark), 3. Theimer - BEAU-
TY (Amír), -L- (18) 1. Broža - VIMY-K (Noki),
2. Myška - KAPITOLA (Měník), 3. Slavíková -
MARKÝZO (Čejov).

Mikulov 15.4. -ZM- 4l. (6) 1. Bílovská -
ROMERO (Holič), -Z- (23) 1. Továrek - ADRIA
(Prokeš), -ZL- (13) 1. Šedá - NICOLA (Ideas
Brno).


