
hodováních snadná, především při plánování
Pohárových výjezdů. Oproti loňskému roku došlo
na naší reprezentační scéně k několika zásadním
změnám. V prvé řadě citelně chybí koně stáje
Bost. Z dlouholetých tradičních Pohárových jistot
letos definitivně vypadla SIRAH. Tato klisna měla
značné potíže při startu v Rakousku a její majitel
se rozhodl zcela kategoricky. SIRAH jde po mno-
haleté reprezentační službě do chovu. Nyní se
jen rozhoduje ve volbě jejího partnera a v nejuž-
ším výběru skončili dva adepti. Jedním je AKTIV,
ke kterému má bezesporu vztah jeho bývalý jez-
dec a poslední jezdec SIRAH J. Jindra, a pak
hřebec CAPITOL (ERC Mnětice), kterého prefe-
rují chovatelští poradci stáje ve Spáleném Poříčí.

V každém případě
SIRAH již na kolbišti
neuvidíme.

Zdravotní potíže,
které nakonec vyvr-
cholily operací hlezna,
měl i další špičkový
kůň J. Jindry CON-
TENDER. I když se
vše vyvíjí j iž velmi
dobře, letošní sezóna
je pro CONTENDERA
pryč. Jedničkou ve
stájí Spálené Poříčí se
tak stala velmi dobrá
RAMBELA, které asi-
stuje COWLEY, kteří
tak budou mít práce
až nad hlavu. Čtveři-
ce do soutěží Sam-
sung Nations Cup
Series se tak bude
letos dávat dohroma-
dy obtížně.

V každém případě
budou opět letošními
„tahouny“ P. Doležal
a A. Opatrný, kteří mají
koní s nejvyšší výkon-
ností nejvíce. Pohárově
sekundovat jim bude
moci ze zkušenějších
jezdců nejspíše M.

Matějka s KAŠMIREM. Nad čtvrtým do družstva
se však vznášejí otazníky. Po hladkém návratu
do formy by to snad mohl být S. Hošák s RADE-
GASTEM, J. Skřivan na LABE JAMES a v přípa-
dě formy by se mohl o pohárovou premiéru
pokusit i V. Hruška na ÚSKOK. Z tohoto výčtu je
však patrné, že české pohárové družstvo roku
2001 bude mít úlohu nadmíru těžkou a je otáz-
kou, kdy se k pohárovému startu vůbec odhodlá. (Pokračování na str. 2)
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PROSTĚJOV

V. Tretera - LUSSI, letošní vítěz VC Poděbrad

Velká cena Poděbrad již podruhé v režii spo-
lečnosti Tarpan Odolena Voda byla na progra-
mu ve dnech 1.-3. června a stala se jako již tra-
dičně téměř úplnou inventurou české skokové
špičky. Slovo „téměř“ je na místě zejména
proto, že ve stejném termínu se dva čeští repre-
zentanti P. Doležal a A. Opatrný spolu s R.
Chelbergem vydali hájit naše barvy na CSI
Wroclav, viz čl. CSI Wroclav. V Poděbradech
také chyběl další reprezentant S. Hošák. Jeho
RADEGAST BIOFAKTORY měl potíže se
zubem, které ho provázely již v Ostravě. Zánět
hrozil přerůst ve vážný problém, pokud nedojde
k zásadnímu léčení. Podle vyjádření majitele je
však již vše opět v pořádku a RADEGAST se

opět vrátí na naše kolbiště. Obejít se však bude
muset reprezentace bez druhého koně S. Hošá-
ka GRANDINY. Ta opustila ČR a naopak posílí
slovenskou ekipu, když byla prodána do Košic.

Reprezentační vrásky
Závody v Poděbradech vůbec napověděly, že

letošní úloha nového muže na čele skokové
komise Z. Goščíka nebude při nominačních roz-

Mladí rostou
CSN Poděbrady bylo i prověrkou pro naše

juniory a mladé jezdce. Ty k účasti v Poděbra-
dech vyzval juniorský trenér Jiří Pecháček, který
sice jezdce za výkony v Poděbradech chválí, ale
zda to bude stačit na nejtěžší mezinárodní měře-
ní je otázka. V nich mají zatím naši junioři a mladí
jezdci smůlu. Nejprve bylo zrušeno CSIJ/Y Neu-
beeren/Grossbeeren a v Poděbradech jsme se
dozvěděli, že i náhradou za něj vybrané CSI Hor-
tobagy. Pokud se nic nestane tak se naše nastu-
pující jezdecká generace vydá k měření sil se
zahraničními jezdci na CSIJ/Y Homberg/Ohm
(3.-5. srpna) a pozvání dorazilo i k účasti na
CSIJ/Y Babenhausen (7.-9. září).

Ve vzduchu visí zatím ne zcela jasně vyřčená
ambice účasti na ME mladých jezdců a juniorů ve
španělském Gijon (18.-22. července). Z mladých
jezdců se v Poděbradech možná v nominační
ambici ujistila M. Roubalová na CAPTAIN ze
stáje JK Roubal Plzeň. Ta dokázala v sobotním
-ST- porazit všech 36 soupeřů, včetně M. Matějky
na KAŠMIR v rozeskakování. Svoji formu potvrdi-
la i ve druhém -ST- v neděli, kde opět po roze-
skakování skončila pátá. V každém případě bude
úloha J. Pecháčka, který by měl o naší eventuelní
účasti ve Španělsku rozhodnout, obtížná. Za prvé
sebou účast na ME bez mezinárodní zkušenosti
přináší vždy jistá rizika, ale navíc se musí výborná
plzeňská dvojice připravit na to, že ve Španělsku
bude soutěž podobná té poděbradské tak zahajo-
vacím skákáním.

Naopak pro ME je pravděpodobně definitivně
ztracena Z. Zelinková s NASSIR. Ta měla opět
stejně jako v Ostravě po dobrém prvním dni
v následných soutěžích potíže a příčinou jsou
asi zdravotní problémy. Naopak koněm znač-
ných možností ze stáje Tarpan Odolena Voda
se začíná jevit CORRADO-T. Určitě však ještě
ne pro letošní rok.

Soutěží do 140 cm se dobře účastnily i ju-
niorky V. Macánová (LISETTE), K. Bardonová
(MORNING STAR STING, DENDY) a L. Gladi-
šová (JERMETIEU, AMARCORD GLADIŠ). Ani
jejich výkonnost však pravděpodobně nebude
pro evropskou šampionátovou soutěž letošního
roku ještě stačit.

Zpátky do Poděbrad
V prvních zahajovacích soutěžích se předsta-

vila rozsáhlá startovní pole a soutěž do 130 cm
se musela dokonce dělit. Konkurenci našim
jezdcům nakonec dělali pouze jezdci ze Sloven-
ska, kteří přivezli, stejně jako do Brna, i své
ruské přátele. Vedle J. Hanulaye a bratrů Tuga-
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(Dokončení ze str. 1)

Velká cena Poděbrad
novů jsme se mohli opět pozdravit z dřívějším
reprezentačním partnerem R. Noskovičem
a vidět i mladší slovenské jezdce J. Slávikovou
a R. Šila. Nakonec však všechna vítězství
zůstala doma. Nejčastěji se radovali opavští,
když J. Hruška zvítězil s LORIETOU v -S-
a s LERY byl druhý. S LERY mu patřilo vítězství
i v sobotní volbě dráhy do 140 cm a k tomu
ještě přidal umístění v nejtěžších soutěžích
s ÚSKOKEM.

V prvé 140 byl však nejlepší M. Matějka na
KAŠMIR, který pak podával velmi dobré výkony
i po další dny. I když to tak na první pohled
nevypadalo, podrobily soutěže v Poděbradech
výkonnost jezdců a koní řádné zkoušce. Zda za
to mohl poněkud těžší terén, či poměrně dlouhé
kursy na naše poměry velkém kolbišti, je otáz-
kou. Faktem zůstává, že diváci viděli mnoho
chyb. Stavitelka A. Tůmová se to snažila
v sobotu zkompenzovat poněkud snazšími
skoky a nakonec za to sklidila kritiku J. Hanu-
laye. Pro soutěže do 140 cm se tak zvyšovalo
a následkem byly již zmíněné pouhé dvě nuly
v sobotním -ST- (M. Roubalová - CAPTAIN a
M. Matějka - KAŠMIR). V nedělním -ST- na již
osychajícím kolbišti jich pak bylo již devět. Zde
vzal všem jezdcům vítr z plachet J. Pecháček
na VENEUR. Ten nastupoval do rozeskakování
jako první a odvážnou až riskantní jízdou bez
chyb docílil výborného času. Tím dostal všech-
ny své konkurenty pod tlak a tak se nula v roze-
skakování povedla již jen Z. Žílovi na GENETĚ
z Českého jezdeckého klubu Karlovy Vary,
avšak v podstatně horším čase.

Bleskový konec
K vyvrcholení závodů nedělní soutěži -T- se

odhodlalo 19 dvojic (6 ze Slovenska). Začátek
byl naplánován na 14.00 hodin a tak se dalo
předpokládat, že pozdější příchozí toho ze sou-
těže -T- mnoho neuvidí. Vše ještě urychlila sku-
tečnost, že se diváci nedočkali rozeskakování.
Nedočkali se ani osamoceného bezchybného
výsledku a tak letošnímu vítězi stačily k prven-
ství 4 trestné body. Jako jedinému se to podaři-
lo V. Treterovi na LUSSI ze Sportovní stáje Tre-

tera Loukovice. Letošní ročník Velké ceny
Poděbrad se tak stal pravděpodobně prvním,
kdy výsledek 9,5 bodu ještě stačil na sedmou,
finančně dotovanou příčku.

Hlavním úskalím celého kursu byl poměrně
těžký trojskok (oxer, kolmý skok, oxer), vždy
s jedním cvalovým meziskokem, který byl navíc
až na samotném závěru opět poměrně dlouhé-
ho kursu (lim. čas 90 vteřin). Zde chybovala vět-
šina koní, kteří pak velmi často rezignovali
i v posledních dvou skocích oxer a kolmý skok.
Z tohoto pohledu byly všechny výkony se

dvěma shozeními již velmi dobré
a vedle slovenských jezdců V. Tuga-
nova (BORIS DU MELNIRE), R.
Noskoviče (GRANDEUR) a J. Hanu-
laye (RITUÁL) je předvedli Z. Žíla na
ROSEMARY (3. místo), M. Matějka
na KAŠMIR (4.), J. Hruška - ÚSKOK
(5.) a J. Jindra - RAMBELLA DES-
COR (6.). V. Tretera tak převzal
cenu za prvenství ve Velké ceně
Poděbrad v 15.00 hodin.

Program závodů pak patřil již jen
méně zajímavé volbě překážek do
130 cm se žolíkem. Tu navíc poměr-
ně záhy rozhodl kvalitní a rutinova-
nou jízdou L. Jandourek na OTEY ze
Staré Boleslavi a bylo téměř jasné,
že jeho výsledek nebude překonán.

I když je to věc neustálé diskuze,
a i včasný konec závodů, zvláště
jsou-li přítomni jezdci ze zahraničí,
by měl být pořadatelskou slušností.
Téměř stejně časně skončila VC
v Poděbradech i vloni a tak by stálo
za úvahu zda nevypočítat soutěž
tak, aby končila tak okolo 16.00
s vyvrcholením ve Velké ceně. Ta je
zásadní tečkou za celými závody
a závěrečné soutěže již většinou jen
zážitek z nejtěžších klání rozmělňují.

V každém případě byli i letos
pořadatelé z Tarpan Odolena Voda
schopní a pohostinní hostitelé a do
Poděbrad na „jejich“ CSN jistě opět
každý rád dorazí. C. Neumann

Mladí jezdci na
Slovensku

Ve dnech 18.-20. května se uskutečnil první
kontrolní výjezd mladých skokových jezdců do
Bratislavy. TJ Žižka Bratislava zde pořádala tra-
diční Memoriál pplk. L. Myslíka. Za ČR se sou-
těží zúčastnila L. Gladišová s koňmi KASTA-
NĚTA a JERMETIEU a L. Poláková na KAS-
KAD a RAINBOW STAR. Ve dvou dnech absol-
vovaly naše jezdkyně třináct startů v soutěžích -
L- až -S-, z nichž vytěžily celkem pět umístění.

V hlavní soutěži „Memoriálu pplk. L. Myslíka„
do 130cm s rozeskakováním startovalo 42 dvo-
jic. Na již tradičně technicky náročném parkuru
udělala L. Gladišová na KASTANĚTA jedinou
chybu a skončila na 13. místě. Stejný výsledek
docílila i L. Poláková na KASKAD, která byla
čtrnáctá. L. Gladišová na JERMETIEU pak s
8 tr. body skončila na 28. příčce.

Podle hodnocení Z. Goščíka předváděly obě
jezdkyně plynulé jízdy v dobrém kmihu a hlavně
vyjádřil uspokojení nad kvalitními závody s dob-
rou konkurencí, které přesně splnily zamýšlený
cíl kontaktu se zahraniční konkurencí na nároč-
ných parkurech, ovšem ve velmi kvalitním pro-
středí.

Vichřice nad Trojákem
TJ Žižka Praha oznamuje, že Červnová

cena TJ Žižka Praha, která byla plánována na
23.-24. června se nekoná. Důvodem tohoto
rozhodnutí jsou následky větrné smršti, která se
nad Císařským ostrovem přehnala ve čtvrtek
31. května. Termín konání Mistrovství Prahy
seniorů a ml. jezdců ve skocích bude stanoven
v nejbližší době.

Mladí ve Skašticích
Za účasti 47 juniorů a dětí se ve dnech 2.-

3.6.konalo ve Skašticích u Kroměříže Mistrov-
ství Jihomoravské oblasti ve skoku.

Autor parkurů pan J. Hrabálek postavil velmi
korektní parkury pro kategorie dětí, juniorů do
16 let, juniorů do 18 let, pro soutěž družstev -
juniory 14-18 leté a pro pony. Také přátelské
soutěže (s výjimkou skoku -S-) byly určeny
pouze pro tyto kategorie. Jezdecká mládež jižní
Moravy měla tedy svůj svátek. Oblastními sko-
kovými mistry se ve svých kategoriích stali:
pony - Buriánková - GIRA (JS Domašov), děti -
Aberl - TANORE (JK Aberl), junioři 14-16 let -
Vokřálová - CHERLEY (JK Panská Lícha), juni-
oři 16-18 let - Dobrovolná - JURÁŠEK (JJ Fors
Předklášteří) a v družstvech JK Ideas Brno (viz
výsledky). -nes-

L. Jandourek je v dobré formě. S OTEY
zvítězil v závěrečné soutěži v Poděbradech
a o týden později se stal přeborníkem Stře-
dočeské oblasti (S+S)  na OLZA v Kladně.

Organizační zatížení VC Poděbrad bylo tradičně vedle
šéfa společnosti Tarpan V. Hrnčiara na J. Beranové
a J. Beníškovi

Kdo na startu
CDI** v Brně?

První vrchol drezurní sezony CDI** Brno (15.-
17.6.) připravili brněnští pořadatelé v areálu
Panská Lícha. V pondělí 11. června byla na
definitivních jmenovitých přihláškách tato
jména: Slovensko - R. Kohút - MAGIK, Maďar-
sko - Z. Dallos - LEONARDO, G. Komjáthy -
JEGYES, Polsko - M. Morsztyn - DONOSTIO,
ODYSEJ, R. Stepniewska - LEO, JOHNNIE
WALKER, Z. Skowronska - GOLDAMOS,
BARYSHNIKOV, J. Dysarz - SOFIX, TURYN,
J. Wloczewska - CELEBES, Německo - M. -
J. Schlederer - CHABLIS D’AMOUR, A. Böhm -
ARACHIS, CHAMPAGNER, PROSECCO,
Rakousko - V. Beurlein - AMADEUS M,
K. Kuprian - ENTERTAINER 2 a z České
republiky - V. Šretr - VISLA ROSSERVIS,
I. Ronisová - TIFFANY, K. Chelbergová -
POZOR, Š. Koblížková - RASPUTIN, F. Sigis-
mondi - EXCALIBUR, TIME OUT, Š. Charváto-
vá - DREAM DANCER, M. Škardová - PERE-
BOR a H. Jeřábková - KAMILA, HELIO.
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CSI - W Wroclav
Silné stáje našich dvou jezdců z čela repre-

zentace P. Doležala a A. Opatrného umožňují
v letošním roce těmto jezdcům stíhat nejen
domácí vrcholy, ale současně cestovat za sou-
těžemi do zahraničí. Termínový souběh CSI
Wroclav a CSN Poděbrady je však tentokrát
donutil k rozhodování. Nakonec zvítězily mezi-
národní závody v Polsku s možností zisku bodů
do Světového poháru (CSI-W). Spolu s nimi se
do Wroclavi vypravil tradičně i stájový kolega
P. Doležala R. Chelberg.

Do Wroclavi tak dorazili jezdci a koně z cel-
kem devíti států, i když se vedle kompletní pol-
ské špičky jednalo z ostatních států převážně
o jednotlivce. Vedle Poláků tak mohli diváci ve
Wroclavi vidět po jednom zástupci z Irska, Bel-
gie, Litvy, Běloruska, USA (R. Chelberg) či SRN.

Od nás přicestovalo celkem devět koní.
A. Opatrný přivezl koně ČOKOLÁDA, SILVIO
a ANDOLPH, P. Doležal BEACH GIRL, CURI-

ER CARIES a LEONIQUE a R. Chelberg starto-
val s koňmi AKTIV, FRESKA a LE CORDIAL.

Zahajovalo se v pátek nejprve do 130 na čas
a potom klasickou soutěží do 140 cm.. Nejprve
byl A.. Opatrný a SILVIO (0) šestý před R. Chel-
bergem na LE CORDIAL (0), který skončil
sedmý. V těžší soutěži si šesté místo vysloužila
BEACH GIRL s P. Doležalem po výkonu 0 a
4 tr. body v rozeskakování.

Sobota měla na programu nejprve dvoufázo-
vé skákání 130/140. Zde si nejlépe vedl
P. Doležal a LEONIQUE, kteří byli po dvou
nulách devátí. Další tři koně z naší stáje SILVIO,
FRESKA a AKTIV po výkonu 0+4 obsadili místa
ve druhé desítce.

Druhou soutěží byla volba dráhy do 150 cm
se žolíkem. I zde se uplatnili všichni a za vítěz-
ným J. Zagorem na ELF z Polska byl A. Opatr-
ný druhý s ČOKOLÁDOU, R. Chelberg čtvrtý na
LE CORDIAL a P. Doležal šestý na CURIER .

Závěrečnou mohutnost
nikdo z našich nešel a stala
se vítěznou pro dva polské
jezdce na výšce 205 cm.

Nedělní poslední šanci
do 130 absolvovala FRES-
KA se 4 tr. body a pak při-
šly na řadu závěrečné sou-
těže. V klasické soutěži do
140 cm se trojice R. Chel-
berg na LE CORDIAL,
A. Opatrný - SILVIO a
P. Doležal CURIER CARI-
ES dostala mezi sedm bez-
chybných a nakonec z toho
bylo jedno čtvrté (LE COR-
DIAL - 0 v rozeskakování),
jedno páté (CURIER CARI-
ES - 0) a jedno sedmé
(SILVIO - 4) místo.

Závěrečná Velká cena
se, podle polských zvyklos-
tí, poněkud odpoutala obtíž-
ností od ostatních soutěží
a připravila všem jezdcům
velmi těžké chvilky. Důka-
zem toho byly jen dvě nuly
na kontě polských jezdců
J. Zagora (ELF), který
nakonec zvítězil a G. Kubi-
aka (ORKIS). Z „našich“ si
nejlépe vedl R. Chelberg na

AKTIV a důkazem obtížnosti je, že jeho 8 tr.
bodů stačilo na páté místo. P. Doležal nastoupil
s LEONIQUE, pro kterou však byla soutěž příliš
obtížná a tak P. Doležal po chybách vzdal.
A. Opatrný se rozhodl pro ANDOLPH, ale ani
tento zkušený matador si ze soutěží neporadil
a i A. Opatrný vzdal. Závěrečná soutěž se tak
po vcelku velmi úspěšném průběhu závodů, kdy
byli jezdci z ČR stále vidět, nedopadla podle
přestav a uvidíme jak se bude forma našich
nejaktivnějších dvojic vyvíjet dále.

O Poznaň nebude zájem
Nyní se naši jezdci soustředí na domácí sou-

těže a prvním plánovaným výjezdem bylo uva-
žováno CSIO v Poznani. Vzhledem ke zkuše-
nostem s obtížností tohoto konkuru, a datu jeho
konání (19.-22. července), týden po národním
šampionátu, z účasti v Polsku pravděpodobně
sejde. P. Doležal si v tomto termínu nalezl závo-
dy v Bavorsku se třemi -T- parkury a tak je
možné, že se spolu s ním vydají do SRN i další.
Je tedy pravděpodobné, že prvním CSIO bude
Budapešť (2.-5. srpna).

Aleš Opatrný je stále na našich kolbištích jedničkou. O víkendu
9.-10. června stihnul nejprve v sobotu zvítězit ve VC Kladna
(-ST-) na PANTA RHEI před P. Doležalem na ROMINĚ, LEO-
NIQUE, T. Navrátilem - QUENTA EQUISTRO a K. Papouškem
na KARDINAL. V neděli mu pak patřila hlavní soutěž Memoriá-
lu J. Navrátila v Plzni (-ST-) na ABC JESSICA před jeho dru-
hým koněm CRAZY LOVE (foto). Třetí skončil J. Jindra na
COWLEY KENTAUR (Sp.Poříčí). Foto -holc-

Na Borech počtvrté
TJ Jezdecká společnost Plzeň-Bory uspořá-

dala letos již čtvrté závody (2 x hala) a ve dnech
9.-10. června to byl 37. ročník Memoriálu Jindři-
cha Navrátila a zároveň Oblastní mistrovství
seniorů Zpč. oblasti v parkurovém skákání.

Tentokrát přijelo na kolbiště za plzeňskou
věznicí 46 oddílů a celkem 128 koní. Sportovně
technické podmínky oblastního přeboru byly
možná poněkud obtížné a dokumentuje to sku-
tečnost, že se přihlásilo k soutěži žen (-S+S-)
pouze 6 žen a oba parkury dokončily pouze
čtyři a v soutěži mužů (-S+ST-) startovaly
dokonce jen čtyři dvojice a dokončili jen dva
jezdci. Přebornické tituly seniorských skokanů
v západních Čechách tentokrát získali V. Žera-
víková na TOSCA (Farma Lentur) před K. Vese-
lovskou - SESION (Kavka Fojtov) a I. Švejdo-
vou - GAMBRINUS (Roline Cheb) a v mužích Z.
Žíla - GENETA (ČJK KV) před M. Pěchoučkem
- KEVIN L (JK Tachov).

Vyvrcholením dvoudenních závodů bylo pre-
miované -ST-, ke kterému nastoupilo 14 dvojic.
Bezchybně dokončilo 5 dvojic a dvojnásobné
vítězství si z Plzně odvezl A. Opatrný na ABC
JESSICA před CRAZY LOVE. Třetí skončil J.
Jindra na COWLEY KENTAUR (Sp.Poříčí) před
Z. Žílou na GENETA (ČJK KV) a opět J. Jindrou
na RAMBELA DESCOR.

Jezdectví pro
vzdělance

V těchto dnech vydává Národní hřebčín
v Kladrubech nad Labem slíbenou v pořadí
druhou publikací Norberta Záliše v cyklu
Scripta Equestrica s Názvem Jezdectví pro
vzdělance. Příznivci textů Hovory o drezúře
i jeho noví čtenáři v novelizované podobě
jako Scripta Equstrica No. 1 tak dostávají
další díl nejen úvah a zamyšlení nad jezdec-
kým sportem, ale i praktických postřehů
z výcviku koní. Již po prvních stránkách četby
tohoto textu je jasné, že i tato publikace míří
ke kořenům klasického jezdectví. Studium
textu ve mně asociovalo myšlenky dlouho
přemítané a dovolte mi pokusit se o shrnutí
toho všeho, co mě při četbě textu N. Záliše
napadá.

Na přelomu tisíciletí jsme v jezdectví svěd-
ky fenoménu soutěžení. Své ovoce tak přiná-
ší téměř stoletá práce FEI, která spolu s prací
národních federací triumfuje rozmachem
závodního, převážně skokového jezdectví.
Vedle velkolepých výkonů extraelitních jezd-
ců a koní sebou přináší i masový rozmach
jezdeckého sportu, dokumentovaný záplavou
tisíců soutěže chtivých jezdců. Výjimkou není
ani ČR, kde nárůst soutěžních koní a jezdců
překonává i ty nejoptimistější představy.

Možná že ne všichni stejně intenzivně, ale
pravděpodobně všichni pozorujeme, že toto
úzké zaměření současného jezdectví přináší
i jistá rizika. Uspokojení soutěžních nároků
mas jezdců se zcela vymyká jakékoliv divác-
ké přitažlivosti, začíná být velmi náročné
organizačně, klade stále větší požadavky na
koně i na samotné soutěžící a pro mnohé je
i ekonomicky neúnosné. Hlavní negativum,
které však masové soutěžní jezdectví přináší,
je stále se stupňující preference výkonnosti
nad znalostí. Touha soutěžit tak stále více
předbíhá touhu učit se. Po léta se tak jaksi
nenápadně vnáší na naše, ale myslím, že na
všechna kolbiště světa kvantita na úkor kvali-
ty. Navíc se většina účastníků sportovního
procesu vzájemně utvrzuje, že je to tak
v pořádku. Masové jezdectví se stále hlouběji
dostává do jednosměrné uličky, která se ještě
před lety zdála být spásou. Do uličky, která
jezdcům a koním nenabízí žádnou jinou alter-
nativu než soutěž a podle mého soudu v ní
začíná být stále těsněji.

Důkazem, že se zdaleka ne všichni koně-
chtiví lidé chtějí s takovým pojetím ztotožnit
dokazuje i nebývalý rozmach alternativních
forem jezdeckého sportu jako je westernové
ježdění, či stále větší okruhy jezdců hledající
spásu ve studiu nových netradičních pojetí
výcviku koní a ochotných naslouchat novým
nestandardním výcvikovým postupům.

A přitom klasické jezdectví, jehož kořeny
sahají hluboko do uplynulých staletí, v sobě
ukrývá vše po čem jezdci podvědomě touží.
Bohužel k mnohým z nich toto poznání
nepronikne a je nahrazeno pocitem, že bez
závodů není jezdectví. Pochopení, že je tomu
právě naopak a že soutěž může přinést sku-
tečný požitek právě jen pokud se nalézá na
konci celé řady jezdeckých poznání, může
pozornému čtenáři zprostředkovat i publikace
Jezdectví pro vzdělance.

V každém případě je poučenému čtenáři
velkou inspirací, i když jeho četba není roz-
hodně snadnou záležitostí. Jezdectví pro
vzdělance by tak mohlo být pro české čtenáře
jedním z prvních kroků k rozvinutí diskuse
o novém jezdectví se spoustou znovu pozná-
vaných objevů. Jezdectví bez Damoklova
meče věkového stresu a je lhostejno zda koně
či jezdce, jezdectví bez nemilosrdného cpaní
všech koní do soutěžních šablon, jezdectví
pro poznání a rozvoj nejkulturnějšího pohybu,
který kdy civilizace objevila. C. Neumann

Zrušená drezura
TJ TATRAN Ústí n.L. a stáj V.J.Š. Ústí n.L.

oznamují, že z technických důvodů byly zrušeny
drezurní závody plánované na 22. července
2001 v Ústí nad Labem.
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Sportovní 
kalendáfi

15.-17.6. Všemily ZL-T
15.-17.6. Litomyšl L- PREM.ST,T
15.-17.6. Brno-Soběšice CDI** PREM.
16.6. Kluky zrušeno
16.6. Hostomice Z-L
16.6. Úněšov ZM-S
16.6. Kroměříž Z-S
16.6. Horní Město ZM-L
16.6. Hrabová ZM-L
16.6. Telč ZM-L
16.-17.6. Mělník ZM-L
16.-17.6. Hořice ZL-S, drez.L-S
17.6. Slavkov u Brna zrušeno
17.6. Boskovice ZM-L
17.6. Klokočov KMK ZM-L
22.6. Mělník KMK ZM-L
22.-24.6. Loštice CAN-B/1,2
23.-24.6. Praha ZL- PREM.S,ST
23.-24.6. Mělník ZM-S
23.-24.6. Písek KMK ZM-L
23.-24.6. Klatovy ZL- PREM.ST
23.-24.6. Louny Z- PREM.S, drez. Z-L
23.-24.6. Hradec Králové

ZL- PREM.ST, drez. L-S
23.-24.6. Brno - Žebětín Z- PREM.S
23.-24.6. Třebíč - Bažantnice

Z,drez. Z-L + paradrez.
23.-24.6. Ostrava - Stará Bělá Z-S
23.-24.6. Pardubice KMK Z-S
23.6. Moravany V
23.6. Rakovník ZM-L
23.6. Přeštěnice Z-L
23.6. Žďár n.S. - Grunt Z-L
24.6. Loštice Z-ZL
29.-30.6. Brno (hala BVV) S-ST
30.6. Záryby ZM-ZL
30.6. Benešov - Černý les ZM-L
30.6. Bělčice ZM-ZL
30.6. Klatovy Z-L
30.6. Liberec Z-S
30.6. Brozany ZM-L
30.6. Černožice ZM-L
30.6. Kolesa drez. Z-L
30.6. Olšany drez. Z-S
30.6. Drásov Z-L
30.6. Dolní Moravice ZM-L
30.6. Hamry ZM-L
30.-1.7 Praha drez. Z-T
30.-1.7. Kolín (Amazonka) Z-S
30.-1.7. Chlaponice Z-PREM.ST
30.-1.7. Opava L-PREM.ST
1.7. Drásov V
1.7. Jemčina L-ST
1.7. Brno - Soběšice Z-L
1.7. Třebíč - Polánka Z-L
1.7. Dešná Z-L
3.7. Opava KMK ZL-S
5.7. Radíč ZM-L
5.7. Chlum Z-L
5.7. Přelouč Z-S
5.7. Brno -Žebětín Z-S
5.7. Hradec n.M. drez. Z-S
5.-6.7. Poděbrady Z-S
6.7. Mirotice Z-S
6.-8.7. Kolesa CN/Z-L
6.-8.7. Moravský Krumlov Z-ZL
6.-8.7. Frenštát p.R.

MČR skok, drez.J/Y
7.7. Unhošť ZM-ZL
7.7. Čakovičky ZM-L
7.7. Jemčina ZM-L
7.7. Hustířany Z-L
7.7. Tlumačov ZM-L
8.7. Čakovičky drez. Z-L
8.7. Hrabová ZM-L
8.7. Sázava Z-L

Ve Staré Roli o tituly
Ve dnech 2.-3. června proběhlo ve Staré Roli

u Karlových Varů mistrovství Západočeské
oblasti ve skocích a drezúře juniorů a mladých
jezdců. Na start soutěží se postavili jezdci
a koně z celkem 25 subjektů.

Program byl soutěžemi natolik naplněn, že
se muselo začínat již v 8 hodin a končilo se
v sobotu v půl osmé a v neděli téměř v šest
hodin večer. Přesto zvládli organizátoři závody
dobře, což zdůraznili ve svém hodnocení, jak
místopředseda ČJF a technický delegát soutěží
M. Mentlík, tak i hlavní rozhodčí M. Šímová.

Z mistrovských titulů se ve Staré Roli radova-
li ve skocích: ml. jezdci - D. Balcarová (MAKE-
BO) z ČJK Karlovy Vary, junioři - V. Straka
(MORAVA) ze Stáje Straka Němčovice. V drez-
úře jun. pak domácí E. Čmolíková (MANGIA).

Podruhé v Hradci
Druhé letošní skokové závody pořádali 9.-10.

června v Hradci nad Moravicí. Vyvrcholením
byla soutěž -S-, ke které nastoupilo 22 dvojic.
Šesti jezdcům se podařilo absolvovat základní
parkur bez chyb. V rozeskakování se pak roz-
hodlo mezi dvěma čistými výkony a rychlejším
časem zvítězil J. Schmid na ASCOLI (Empresy
Dolní Benešov) před J. Valou na FINN ARNOLD
(Spolfinn Bruntál). Třetí skončila B. Višinková na
CHARLIE z Bukanýr Kuželka. -jge-

Kriterium v Albertovci
Druhé kolo seriálu Albertovských letních kri-

térií proběhlo v sobotu 2. června. Téměř ideální,
byť poněkud chladnější počasí provázelo jezdce
z obou moravských krajů.

Hlavní pozornost publika patřila pochopitelně
hlavní soutěži -S-. Ze 17 dvojic se čtyři probojo-
valy do rozeskakování. V něm nakonec zvítězil
J. Kincl na BOREC z Horymas Horní Město
před T. Bajnarem na DIAS z Baníku Ostrava.
další dvě místa patřila jezdcům z Opavy Kateři-
nek J. Zwingerovi (TUDOR JÖKABAU) a
V. Hruškové (SCARLET OIL TEAM). -jge-

Jeníkov plný kočárů
Hřebčín Jeníkov u Hořic v Podkrkonoší byl

1.-3. června pořadatelem soutěží spřežení.
Soutěžila jednospřeží a dvojspřeží a dostavilo
se celkově 20 soutěžících (2x10).

Mezi jednospřežími si nejlépe vedl J. Koníř
z Hrádku, který zvítězil díky jasně nejlepšímu
výkonu v drezuře i v maratonu. Na druhém
místě skončila P. Dušková (JK Robousy) a třetí
příčka patřila T. Bartákovi z Benic.

Ve dvojspřeží to již tak jednoznačné nebylo.
Nejlepší drezuru měl L. Vyrtych z Ml. Boleslavi.
Díky maratonu se však na čelo po dvou dnech
dostal Z. Jirásek (Robousy), který nezaváhal ani
v parkuru a zvítězil. L. Vyrtych se tak musel spo-
kojit s druhým místem před J. Hroudou (Němčice).

Skákání u Nežárky
První letošní závody na otevřeném kolbišti

pořádá TJ JO Novosedly nad Nežárkou v Jem-
čině 23. června. Skokové soutěže od -L- do
-ST- jsou bohatě dotovány a vypsán bude
i skok mohutnosti a doprovodný program. Par-
kury staví A. Tůmová a tak se bude jistě v Jem-
čině na co dívat. Pořadatelé zvou ke sledování
soutěží všechny příznivce jezdeckého sportu.

J. Vala patří v soutěžích na severní Moravě
letos k velmi často úspěšným jezdcům. Na
snímku v sedle FINN GRANIT, se kterým byl
druhý v -ZL-. -jge-

V Děčíně poprvé
První parkurové závody v Děčíně se konaly

v neděli 3.června v jezdeckém areálu Střední
zahradnické a zemědělské školy Libverda. Závo-
dy pořádal JK Větrný Ranč Rychnov ve spolu-
práci s JK RGM Libverda. I přesto, že děčínští
absolvovali premiéru, měly závody velmi dobrou
sportovní i společenskou úroveň. Kvalitní pískový
povrch kolbiště, ale i opracoviště spolu s korekt-
ně postavenými parkury stavitele P.Koželuha,
vyhovoval většině účastníků, kterých bylo na 90
koní z 24 jezdeckých společností. Hlavní závod
se stupněm obtížnosti -L- se dvojím rozeskako-
vaním se pak stal odměnou domácím jezdcům
a koním, když zvítězila S. Batíková na FRONTA
před P. Koželuhem na TIFFANY. -alt-

Výkonem, na který jsme u něho byli vždy zvy-
klí, a druhým místem v soutěži -S- oslavil své
16. narozeniny hnědák LOVEN v sedle s
J. Zahrádkou, který je jen o dva měsíce starší.Policie soutěžila

Mistrovství policie České republiky se konalo
ve dnech 8.-9. června v Brně - Medlánkách. Za
účasti 21 příslušníků z 5 oddílů jízdní policie ČR
se uskutečnily soutěže drezurní, skokové
a terénní. Mistrem policie ČR i vítězem GP poli-
cie ČR se stala nprp.D. Kuřítková na koni
MAJOR z pořádající JK SKP Kometa Brno. -nes-

Blahopřejeme...
... jezdci a trenérovi Antonínu Svobodovi
ze Sadské k 70. narozeninám, které oslavil
5. června.
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Kdo kde?
Jak jsme se již zmínili, víkend

15.-17. června bude či byl, podle
toho kdy k vám Jezdec dorazí, ve
znamení přetahované mezi dvěma
vrcholnými skokovými soutěžemi.
Prvou je dnes již tradiční Velká
cena Litomyšle s dvoukolovým
vyvrcholením soutěže -ST- a finá-
lem do 150cm a druhou je oblastní
přebor ve Všemilech, kde pořada-
tel dodatečně vypsal také skoko-
vou soutěž stupně -T-. 

I když jsme se původně domní-
vali, že startky obou soutěží budou
díky tomu výrazně chudší, nako-
nec se pořadatelům podařilo zís-
kat velmi silná startovní pole.

Pro start v hlavní soutěži Lito-
myšli se rozhodlo více než deset
jezdců s téměř dvaceti koňmi. Na
startovní listinu se zapsali přede-
vším jezdci z Moravy např.:
S. Hošák (RADEGAST, GRAF
CZECH), V. Tretera (LUSSI,
ASTOR), K. Lamich (CREDIT), V.
Hruška (ÚSKOK), L. Masár (NEW-
PORT NESTOR). Dále pak výcho-
dočeši P. Vachutka (RAQUEL), M.
Málek (DUXA, KURÁŽ), M. Šoupal
(GRANNA ARGENTINA, ALOIS),
ale i jezdci vzdálenějších stájí J.
Jindra (RAMBELA, COWLEY) nebo
hořovičtí R. Drahota (JAZA ARA-
GON). Pochopitelně nebude chybět
i J. Skřivan (LABE JAMES, QUAY-
ANE ORLING a MISS ORLING).

Všemilům dali přednost A. Opa-
trný (ANDOLPH, PANTA RHEI,
JESSICA), P. Doležal (BEACH
GIRL, ROCK ’A ’ROLL, LEONI-
QUE), R. Chelberg (AKTIV, FRES-
KA, LE CORDIAL), M. Matějka
(KAŠMIR), a zájem projevili i jezd-
ci ze Saska. Do Všemil se chystali
i J. Pecháček, Z. Žíla, Z. Zelinko-
vá, T. Navrátil či L. Poláková.

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

Pozor, změna tel. čísla
Tel.: 0608 977 985

Inzerce
●● Prodám starší přívěsy na koně se SPZ. Tel.: 0603 879 980.
●● Prodám líbivého vraníka, 7l., val. po Quoniam II-146, m: výk. - S-,

KVP 173, charakterní, proježděný, vhodný i pro ženu, dorost., se
sport. lic. výk. -Z-, -ZL-. Tel.: 0648/430 173 po 20.00 hod.

●● Hledáme ošetřovatele koní do stáje v SRN v blízkosti hranic, dobré
plat. podmínky, umíme česky. Tel.: 0049 171 15 14 585.

●● Ustájím koně 20 km od Prahy, kval. box. ustájení, individ. péče,
perfektní jízárna, travn. výběh, parkur, drezura, vyjíždky - Brdy.
Tel.: 0603 486 500.

●● Umožním ježdění na 5l. val. A1/1 za 200 Kč/hod., ustájení na Praze 9,
umožním i pronájem ve vlastní stáji. Tel.: 0602 975 289.

Pronájem přívěsu - 2 koně 

1/den - 600,- Kč, v. 750,- Kč

Tel.: 0602/386 905
Praha - Úvaly

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

Pozvánka do
Holandska
Evropský šampionát ve skocích

seniorů se blíží. Po britském Hick-
steadu v roce 1999 zahájí dvouletý
šampionátový cyklus nového století
holandský Arnhem. Od středy 27.
června budou o titul nového mistra
Evropy bojovat jezdci a koně
v Papendal Nations Sports Centre.
Evropský šampionát ve skocích
seniorů v Arnhem je v pořadí již 26.
a popáté je jeho pořadatelem
Holandsko. Naposledy to bylo
v roce 1989 v Rotterdamu, kdy se
stal evropským šampionem J. Whi-
taker na legendárním bělouši MIL-
TON. Informace o blížícím se šampi-
onátu získáte na internetové adrese:

www.ecshowjumping.com

Stáj Pradar Chlaponice zve na
Cenu Prácheňska 29.6.-1.7.
přebor jihočeské oblasti ve sko-
cích za účasti rakouských jezd-
ců, otevřené soutěže Z-ST.

Informace: Z. Motyginová
0602/215331, www.pradar.cz

Ludger
exceloval

V červnu se již naplno rozebě-
hla světová soutěž národních týmů
Samsung Nations Cup Series.
První víkend se konalo švýcarské
CSIO St. Gallen (1.-4. 6.) a druhý
víkend CSIO Lisabon a CSIO
Modena (7.-10.6.).

V St. Gallen si konečně připsalo
k dobru vítězství německé druž-
stvo ve složení L. Nieberg (LORO
PIANA ESPRIT), M. Ehning (FOR
PLEASURE), L. Beerbaum
(GLADDYS a F. Sloothaak (JOLI
COEUR) s konečným součtem 4
body. K tomuto výsledku přispěli
především L. Beerbaum a L. Nie-
berg s oběma čistými koly.

Druzí skončili domácí Švýcaři
(celkem 12) kde byl dvakrát čistý
vítěz finále Světového poháru
T. Fuchs (TINKA’S BOY) a na třetí
příčce skončilo Švédsko (16).

L. Beerbaum přímo ze St. Gal-
len odcestoval koučovat další
německý tým na CSIO Modena,
kde už na něho čekal CHAMPION
DU LYS a trojice S. von Ronne
(CHANDRA), M. Michaels Beer-

baum (STELLA) a M. Merschfor-
mann (CAMIREZ). I zde byl, podle
žebříčku FEI, současný jezdec
číslo jedna ústřední postavou
a dovedl k vítězství i tento tým,
kterému pomohl opět dvěma nula-
mi. Na záda Němcům se tentokrát
dívali Irové, kteří ovšem skončili
druzí se stejným výsledkem 8 tr.
bodů, ale s horším součtem časů
ze druhého kola. S výrazně větším
odstupem (26 bodů) získali třetí
místo Holanďané před Francií,
Švýcarskem a domácí Itálií.

Naopak dobrá zpráva pro Itálii
dorazila do Modeny z Lisabonu,
kde italský tým číslo dvě pozvedl
opět italskou vlajku na nejvyšší
příčku, když si jezdci N. Chiaudani
(DARIOSO BLEU, N. Marzichi
Lenchi (LEO K), C. Pitzianti (GSA-
RET a B. Chimirri (ORTWIN) při-
psali pohárové vítězství za výsle-
dek 4 tr. body.  Druzí Britové již
měli 13 a Švýcaři na třetí příčce 16
tr. bodů. Čtvrté skončilo Irsko před
Belgií a Francií.

Soutěž Samsung Nations Cup
Series vede po jedenácti kolech
Itálie se 36 body před Německem
a Švýcarskem (31), Francií (28)
a Belgií (27).
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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

Litomyšl 30.5. KMK -Z- (32) 1. ROY
BOY - Doležal R. (Jezbořice), -ZL- (28) 1.
OSCAR - Eim (Tlumačov), -L- (9) 1.
FARADAY - Hošák (Mustang Havířov), ost.
soutěže -ZM- (30) 1. Hadžia - VOLONTER
- T (Tarpan), -Z- (27) 1. Kucharovič -
LOTUS 3 (Markvartice), -ZL- (9) 1. Tretera
- CYPRIS (Tretera), -ZM- (9) 1. Motyčka -
JUMPER (J+M), -Z- (37) 1. Lesák - SAND-
RA (Pucher), -ZL- (34) 1. Lesák - SANDRA
(Pucher).

Poděbrady 1.-3.6. dvouf. sk. 120/130
1. odd. (43) 1. Sojka - GALIA (Hippo
Topol), 2. Motygin - AKROBAT (Pradar), 3.
Vachutka - LUGANA (Bohdaneč), 2. odd.
(40) 1. Motygin - SCREAM PRADAR (Pra-
dar), 2. Hlaváčková - VANESSA (Hlaváč-
ková), 3. Lamich - SHARON OIL TEAM
(Opava Kat.), stupň. obt. do 140 (42) 1.
Matějka - KAŠMIR (Wrbna), 2. Hruška -
ÚSKOK (Op.Kat.), 3. Masár - NEWPORT
NESTOR (Newport University), -S- 1. odd.
(34) 1. Hruška - LORIETA, 2. Hruška -
LERY (Op.Kat.), 3. Jindra - HERIET
ESENT (Sp.Poříčí), 2.odd. (38) 1. Skřivan -
FLOCON ORLING (Manon Orling), 2. Tre-
tera - ASTOR (Loukovice), 3. Motygin -
SCREAM PRADAR (Pradar), volba dr. do
140 (20) 1. Hruška - LERY (Op.Kat.), 2.
Tuganov - BROKER (SR), 3. Kubrický -
KATHY FIDES AGRO (Amigo Sedlnice), -
ST- (37) 1. Roubalová - CAPTAIN (Roubal
Plzeň), 2. Matějka - KAŠMIR (Wrbna), 3.
Šoupal - GRANNA ARGENTINA (1. ŠPZ
Pardubice), 4. Zelinková - CORRADO-
T (Tarpan), 5. Kubrický - AUTONOM
FIDES AGRO (Amigo Sedlnice), -ST- (46)
1. Pecháček - VENEUR (Pecháček), 2.
Žíla - GENETA (ČJK KV), 3. Hanulay -
CAMPINO (SR), 4. Motygin - SCREAM
PRADAR (Pradar), 5. Roubalová - CAPTA-
IN (Roubal), -T- (19) 1. Tretera - LUSSI
(Loukovice), 2. Hanulay - RITUÁL (SR), 3.
Žíla - ROSEMARY (ČJK KV), 4. Matějka -
KAŠMIR (Wrban), 5. Hruška - ÚSKOK
(Op.Kat.), volba př. do 130 (33) 1. Jan-
dourek - OTEY (St.Boleslav), 2. Lamich -

DIVER OIL TEAM (Op.Kat.), 3. Vachutka -
LUGANA (Bohdaneč).

Albertovec 2.6. -ZM- (9) koně 1. rokem
1. Majetný - ZION (Klokočov), děti 1. Rep-
per - HAJDY (Eliot Ostrava), -Z- koně 1.
rokem (6) 1. Holý - CHARISMA (Alberto-
vec), děti + jun. (7) 1. Repper - SHAHIR
(Eliot Ostrava), ost. (25) 1. Hrušková -
HERNA (Starý Mlýn), -ZL- 5l. (6) 1. Živní-
ček - REP (Hradec n.M.), děti + jun. (8) 1.
Nákelná - DEKORT (Nákelný), ost. (24) 1.
Zuvač - TOPKA (Stally Vítková), -L- 6l. (6)
1. Nákelná - DEKORT (Nákelný), ost. (24)
1. Henšel - REZNAK (Baník), -S- (17) 1.
Kincl - BOREC (Horní Město), 2. Bajnar -
DIAS (Baník), 3. Zwinger - TUDOR JÖKO-
BAU (Op. Kat.).

Humpolec 2.6. poř. JK SzeŠ Havl.
Brod KMK -Z- 1. CORREGIO - Nágr
(Mar.Lázně), -ZL- 1. ATLAS - Nágr
(Mar.Lázně), -L- 1. LABYRINT - Vachutka
(Bohdaneč), ost. soutěže -Z- 1. Molík - MY
TIME CARUE (Žirovnice), -ZL- 1. Březina -
DONATA (Benešov), -ZL- 1. Meruňková -
HURON (Havl. Brod), -L- 1. Meruňková -
HURON (Havl. Brod), 2. Dvořáková -
MONČA (Rynárec), 3. Kovářová - ULI-
ČNÍK (Hipo Jihlava).

Praha 2.6. Orion drezura -Z- děti, jun.,
ml. jezdci (12) 1. Pacholíková - PENTA
(Jesenice), Wunschová - ALMAZ (Orion
Praha), Ptáčková - KIPI-A (Mesenger
Praha), -Z- 1. odd. (10) 1. Richterová -
ALADIN (Wrbna), 2. odd. (15) 1. Ptáčková
- KIPI-A (Mesenger Praha), -L- 1. odd. (11)
1. Richterová - ALADIN (Wrbna), 2. odd. 1.
Pešková - MYSTEKMAN (Elán Praha).

Ptice 2.6. -ZM- děti (9) 1. Válková -
LYELL (Slavia Ptice), 4l. (10) 1. Hynek -
LORD ALEX (Úholičky), -Z- (52) 1. Vantro-
ba - CASTANĚTTA-D (Vidovice), -ZL- (30)
1. Vantroba - CASTANĚTTA-D (Vidovice).

Skaštice 2.-3.6. MJmO ve skoku
pony-ZLPB- (4) 1.Buriánková - GIRA (JS
Domašov), děti -ZM+Z- (6) 1. Aberl -
TANORE (JK Aberl), junioři 14-16 let -
Z+ZL- (11) 1. Vokřálová - CHERLEY (JK

Panská lícha), junioři 16-18 let -ZL+L-
(11) 1. Dobrovolná - JURÁŠEK (JJ Fors
Předklášteří), družstva (14-18 let) -Z- (4
družstva) 1. JK Ideas Brno (Šedá - QUA-
RELLA, Hanusová - UNIE, Jestřábová -
ZAK), přátelské soutěže -ZM- děti (8)
1.Ostřížková - OR (JK Ideas Brno), -Z- (21)
1. Machovcová - SVRATKA (JK Rufa), -
ZL- (4) 1. Jarka - GORDON (JK Haná), -Z-
(19) 1. Machovcová - SVRATKA (JK Rufa),
-ZL- (11) 1. Jarka - GORDON (JK Haná), -
L- (4) 1.Dyntarová - GAMONA (JK Bertík),
-S- (7) 1. Eim - PORTER (JK Tlumačov), 2.
Šedá - NIKOLA (JK Ideas).

Hostouň 2.6. -Z- koně 1. rokem + juni-
ory na koních bez omezení (40) 1. Fenclo-
vá - DALEKÁ (Egrensis Cheb), -Z- (58) 1.
Kůst - GILLY (Domažlice), -ZL- (42) 1.
Leuchter - JAIPUR (JK Tachov), -L- (11) 1.
Svobodová - SIR 5 (Stáj Svobodová), 2.
Štruncová - SIRAH (Tachov-Respo), 3.
Otradovec - LA TOYA (Stáj Otradovec).

Stará Role 2.-3.6. drezúra -L1- jun.
a 5l. (9) 1. Jirsová - CORÁDO (Jirsová
Novosedly), děti (8) 1. Juricová -
BORUSCHKIN (Děpoltovice), -L5- (13) 1.
Komenda - NADĚJE (Caballo Plzeň), -JU-
(8) 1. Komenda - NADĚJE (Caballo Plzeň),
-JU- (4) Komenda - PASTEL (Slavia VŠ
Plzeň), -JU- obl. přebor jun. (5) 1. Čmolíko-
vá - MANGIA (JK Stará Role), -YU- (6) 1.
Komenda - PASTEL (Slavia VŠ Plzeň),
skoky -ZL- (42) 1. Straka - MORAVA (Stra-
ka), -L- (34) 1. Kadlec - SAMURAJ (Kanič-
ky), 2. Smíšek - ELASTIC (ČJK KV), 3.
Straka - MORAVA (Straka), volba př. do
110 (30) 1. Kadlec - SAMURAJ (Kaničky),
-L- (31) 1. Smíšek - ELASTIC, 2. Szapana-
os - TARA (oba ČJK KV), 3. Mayer -
MOON SANTA (Lučkovice), -S- (18) 1.
Balcarová - MAKEBO (ČJK KV), 2. Cho-
choloušová - DICK (Kočík Stružná), 3.
Luža - ELEN (JK Plzeň), -L+L- obl. přebor
jun. (8) 1. Straka - MORAVA (Straka), 2.
Lahodná - SHARON (Děpoltovice), 3. Rédl
- NARCIS (Bernartice), -L+S- obl přebor
ml. jezdci (7) 1. Balcarová - MAKEBO, 2.
Balcarová - PRADAR (ČJK KV), 3. Kavka -
SANTEE (Kavka Fojtov).

Děčín- Libverda 3.6. -Z- 1.odd. (27) 1.
Pospíšil - NADINE (Stáj Dvůr Židovice),
2.odd. (28) 1.V. Šoupal - LAGUNA
KOMONT (JK Horní Habartice), -ZL-
1.odd. (32) 1. Zatloukalová - LIM (TJ TAT-
RAN Ústí n.L), 2.odd. (26) 1. Pospíšil -
SHERON (Stáj Dvůr Židovice), -L- 1. Batí-
ková - FRONTA, 2. Koželuh - TIFFANY
(oba JK Větrný Ranč Rychnov), 3. Voksa -
CHEROKEE (Stáj Voksa).

Hradec n.M. 9.-10.6. -ZM- koně 1.
rokem (17) 1. Hrůzková - SYMPATIKA 1
(GEM Kunčičky), děti (6) 1. Stojčevová -
NUGET (Baník), -Z- koně 1. rokem (18) 1.
Bajnar - SALWADOR (Baník), děti + jun.
(33) 1. Surový - IRON (Opava Kat.), sen.
(27) 1. Křivka - CITA (Bruzovice), -ZL- děti
+jun. (33) 1. Višinková - PARAWELA
(Bukanýr Kuželka), sen. (40) 1. Živníček -
VARPA (Hradisko), -L- (35) 1. Višinková -
CHARLIE (Bukanýr), 2. Hruška - GEJŠA
DELIKAN (Opava Kat.), 3. Živníček - REP
(Hradec n.M.), -Z- koně 1. rokem (4) 1.
Kubrický - JESSIE (Amigo), děti + jun. (8)
1. Machutová - TRAMÍN MARTEX (Špal-
ková), sen. (15) 1. Dorňák - ČAPOR (Pod-
lesí), -ZL- děti + jun. (17) 1. Rožnovský -
NORTH 1 (Rožnovský), sen. (22) 1. Dvo-
řáčková - LOGAR (Vors), -L- (38) 1. Sch-
mid - ASCOLI (Empresa Dolní Benešov),
2. Lamich - CIKÁDA A, 3. Zwinger -
RUMBA (oba Op.Kat.), -S- (22) 1. Schmid
- ASCOLI (Empresa Dolní Benešov), 2.
Vala - FINN ARNOLD (Bruntál), 3. Višinko-
vá - CHARLIE (Bukanýr).

Brno - Líšeň 9. - 10.6. KMK -Z- (15) 1.
ALABAMA - P. Vachutka (Bohdaneč), -ZL-
(15) 1. AMOR - Tretera (Loukovice), -L- (8)
1. ALOUBE A - Fialka (Amigo), další soutě-
že -ZM- (21) 1.Kudláčková - BIRTHY (JK
Roba), -Z- limit. 1. odd. (28) 1.Višňovská -
MANILA (Frigotex Hustopeče), 2. odd. (38)
1.Slušný - SPORTLAND (stáj Mohelníko-
vá), dvoufáz.sk.110/120 (53) 1.Kupsa -
VITA (Bořitov), -L- (21) 1.Tretera - MATES
(Tretera), -ZM- (15) 1. Budínová - ZEUS
(Moravan), -Z- (20) 1.Eim - OSKAR (ZH
Tlumačov), -ZL- (6) 1.Bajnar -LADA (Baník
Ostrava).

Plzeň - Bory 9.-10.6. volba dráhy do
100 cm (39) 1. Luža - SHONEY (JK
Plzeň), -ZL- 1. odd. (32) 1. Leuchter - JAI-
PUR (JK Tachov), 2. odd. (33) 1. Svobodo-
vá - SIR 5 (Stáj Svobodová), -L- (41) 1.
Mašek - VINICE (Stáj Dajbych), 2. Luža -
ÚHLAVA (JK Šlovice), 3. Kozová - ALI-
GÁTOR (Svržno), -S- (17) 1. Žíla - GENE-
TA (ČJK K. Vary), 2. Zahrádka - LOVEN
(Faunus Strakonice), 3. Pěchouček -
KEVIN L (JK Tachov), dvoufázové skáká-
ní 120/130 (27) 1. Opatrný - LA VIE (Stáj
Opatrný), 2. Kozová - ALIGÁTOR (Svrž-
no), 3. Navrátil - ATHLETTO (Bost), -S-
(25) Memoriál J. Navrátila 1. Navrátil -
QUENTA EQUISTRO (Bost), 2. Opatrný -
CRAZY LOVE, 3. Opatrný - ROCKET 71
(Stáj Opatrný), -ST- (14) 1. Opatrný - ABC
JESSICA, 2. Opatrný - CRAZY LOVE (Stáj
Opatrný), 3. Jindra - COWLEY KENTAUR
(Spálené Poříčí), 4. Žíla - GENETA (ČJK
K. Vary), 5. Jindra - RAMBELLA DESCOR
(Spálené Poříčí).

Brno Soběšice 9.-10.6. Mistrovství
JmO v drezuře - děti -Z 3- (4) 1.Bojadziso-
vá - MAGRETA (TJ Pegas), junioři do 16
let -L 4- (3) 1. Jančářová - PORTHOS (JK
Hvězdlice), junioři do 18 let -L 5- (7)
1.Kohutová - BALETKA (MJS), mladí jezd-
ci -JU-97- (3) 1.Sigismondi - EXCALIBUR
(JK MZLU Brno), jezdci-pony -Z 1- (6)
1.Erbeková - BLACK (MJS), přátelské sou-
těže -L 1- (7) 1. Dvořáčková - VÁNEK
(Vors Ostrava), - L 5- (5) 1.Kollárová -
GAVORA (JO Dolní Domaslavice), -JU-97-
(6) 1.Dvořáčková - ORINOKO (Vors Ostra-
va), -SG-00- (4) 1.Chelbergová - POZOR
(Žižka Praha), 2. Sigismondi - EXCALIBUR
(JK MZLU Brno), -L 4- (6) 1.Kollárová -
GAVORA (JO Dolní Domaslavice), -YD-98-
(4) 1.Sigismondi - EXCALIBUR (JK MZLU
Brno), -SG-00- (6) 1.Chelbergová -
POZOR (Žizka Praha), 2. Sigismondi -
EXCALIBUR (JK MZLU Brno), 3. Kružíko-
vá - PRINT (JK Certa Brno), -JD-97- (4)
1.Sísová - CENTRBILL (TJ Městská policie
Brno), -L 1- (9) 1. Skripová - PRIMA (JK
Skrip), -Z-1- -pony (4) 1.Erbeková - BLACK
(MJS).

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-Pá: 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

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

Výsledky


