
(Pokračování na str. 3)(Pokračování na str. 2)

·ampionáty zahájeny

IX. roãník                        ãíslo 14 13. 7. - 26. 7. 2001

Pot řeby  pro  jezdecký  spor t
Výroba-Ve lkoobchod
Prodejna a velkoobchodní sklad:
Domamyslická 59, 798 01 Prostějov

Tel./Fax: 0508/362 267, 0508/362 483
Tel.: večer: 0508/332 107, mobil: 0602 72 10 15

Prodejna Brno: 
Veveří 109, PSC 618 00, Tel.: 05/41 21 16 17

PROSTĚJOV

Červencová medailová žeň byla zahájena ve
dnech 6. až 8. července šampionátem juniorů
a mladých jezdců ve skocích a drezúře, který
uspořádal Slovan Frenštát pod Radhoštěm. Tak
jak je ve Frenštátě pravidlem kvalitní organizace,
sehraný organizační tým a navíc pravé letní
počasí to vše přispělo k úspěšnému mistrovství.

Oproti minulým letům soutěžili chlapci a dívky
v obou disciplinách i kategoriích dohromady.

V drezurní juniorské soutěži se potvrdila slova
drezurního manažera Z. Beneše, který předpoví-
dal výrazný nárůst počtu startujících. Do Frenštá-
tu skutečně dorazilo na české poměry neuvěřitel-
ných 17 juniorů, kteří měli předepsány dvě kola
stupně -S-. Ve všech soutěžích (včetně zahajo-
vací) zvítězila L. Půlpánová na DAF ONDRÁŠ
z TJ Equus Kinsky, která se tak stala letošní
první mistryní ČR. Stříbrnou medaili si odvezl
R. Carva na ARIE (JK Troja Praha) a bronz zís-
kala M. Škardová s PEREBOR (Havl. Brod).

V kategorii mladých jezdců, pro které byly při-
praveny dvě úlohy -ST-, soutěžili jen čtyři jezdci
a bezkonkurenčně zvítězil brněnský F. Sigismon-
di na EXCALIBUR před H. Pelikánovou na
PAMÍR (JK Pavlík Pocínovice) a K. Vobořilovou
na KANT (Přední Kopanina).

Skokové soutěže se vydařily na výbornou pře-
devším tím, že se v obou kategoriích o medaile
rozeskakovala trojice jezdců a tak byly souboje
napínavé až do samotného nedělního závěru.

Mezi juniory bylo na startu 52 dvojic a o tituly
se rozhodovalo ve dvoukolové soutěži -L- a -S-.
Po obou kolech se od ostatních oddělila trojice
bezchybných, která se o medaile utkala v roze-
skakování. V něm nakonec rozhodoval skutečně
čas, protože všichni jezdci měli po chybě a titul si
odnesla K. Polachová s FANY (PZOO Caro Aš)
před M. Roubalovou na CAPTAIN (JK Roubal
Plzeň) a V. Zahrádkou na LOVEN (JK Faunus
Strakonice).

V kategorii mladých jezdců byla na programu
opět dvě -S- a ze soutěže 22 dvojic dokázala
opět přesně jen medailová trojice absolvovat
základní kola s nulou. Nula se objevila i na kontě
prvních dvou z rozeskakování zlatého J. Papouš-
ka na GOLD (JO Srnín) a stříbrné D. Balcarové
s PRADAR (ČJK Karlovy Vary). Bronzová medai-
le zbyla na L. Polákovou s RAINBOW STAR
(Polák Strakonice).

O tituly se závodilo i v soutěži týmů (-L+L-)
a těch bylo ve Frenštátě sestaveno sedm. Zde
byly dvě první medaile jasné hned po základních
kolech a zlato získali jezdci Moravskoslezské
oblasti před Středočechy. O bronz spolu v roze-
skakování bojovali jezdci ze západních a sever-
ních Čech a lépe si vedli Západočeši.

Skoková spokojenost
O své pocity ze šampionátu se s námi podělil

Jiří Pecháček, který má u nás mladé skokany na
starosti: „Celkově jsem s průběhem i podávanými
výkony velmi spokojen. V juniorské kategorii se
dokonce ukázalo, že prvé kolo stupně -L- bylo
pro většinu startujících až příl iš snadné.
V budoucnu se jistě nevyhneme úvahám o zvý-
šení nároků, ale uvědomuji si, že to sebou nese
úvahy o zvýšení požadavků i na mladé jezdce
a pochopitelně i ženy a zde možná není situace
tak jasná.

Nyní se pokusíme i o zahraniční zkušenost. Na
CSIYJ-A Homberg/Ohm jsou nominovány junior-
ky M. Roubalová (CAPTAIN) a L. Gladišová
(AMARCORD) a mladá jezdkyně Z. Zelinková
(CANTUS T, CORRADO T).“

Junioři vedou
Specielně k průběhu drezurních soutěží se

vyjádřila vrchní rozhodčí E. Nesňalová: „Pro
letošní mistrovství byla nutná kvalifikace a průběh
soutěže ukázal její oprávněnost. I tak však lze

rozdělit startující do tří sku-
pin. V první části jsou ti
dobří, kteří bojují o první
místa. Následuje neutrální
střed a pak je závěrečná tře-
tina jezdců, kteří bojují
o poslední umístění. Ne že
by všichni z této skupiny
neměli ve Frenštátě co
dělat, ale u těch opravdu
posledních je diskutabilní jak
vůbec kvalif ikaci udělali.
V juniorech je potěšitelný
nárůst kvalitních koní a vidět
jsou již i jezdci, kteří do dre-
zůry vkládají skutečně úplně
vše, ať je to čas, peníze,
práce a cokoliv dalšího.
Jmenovitě je třeba zmínit
L. Půlpánovou, R. Carvu
a M. Škardovou. Překvape-
ním byla i přítomnost mla-
dých 15-16 letých jezdců
jako S. Ronisová. Ta máMistr ČR pro rok 2001 v kategorii skoky - mladí jezdci

J. Papoušek - GOLD -holz-

ME Arnhem
Zatímco česká

skoková špička star-
tovala na závodech
v Brně, Opavě či
Chlaponicích, evrop-
ská elita se sešla
v holandském spor-
tovním centru v Arn-
hem. Zde bylo na

programu ve dnech 27. června až 1. července
Mistrovství Evropy ve skocích seniorů. Šampi-
onátové skokové soutěže byly doplněny řadou
dalších soutěží včetně drezurních. 

Celá jedna skupina byla vyhrazena soutě-
žím juniorů a další mladým jezdcům. Právě
proto vlála na jednom stožáru v Arnhem
i česká vlajka, protože k soutěžím mladých
jezdců se do Holandska vypravila ekipa z Tar-
pan Odolena Voda.    Z. Zelinková s koňmi
CANTUS T a CORRADO T se tak stala účast-
nicí alespoň rámcových soutěží dalšího svého
evropského šampionátu.

Protože sportovní areál v Arnhem není jez-
deckým střediskem, vyrostlo kolbiště i celé
zázemí šampionátu na jeho okraji na zelené
louce s pomocí montovaných staveb a tribun.
Vzhledem k nabitému soutěžnímu programu,
k jehož naplnění se přihlásilo přes 400 koní,
dosáhlo především stájové stanové městečko
úctyhodných rozměrů.

Stále ve hře
Naše nejlepší jezdkyně současnosti neměla

rozhodně pozici v Holandsku snadnou. I když
se její závodní možnosti v novém působišti
výrazně zvětšily, oproti svým věkově srovnatel-
ným západoevropským konkurentům, jsou
stále jen velmi malé. V každém případě koně
stáje Tarpan udělali se Z. Zelinkovou výkon-
nostní vzestup a oba holštýnští hřebci naznačili
již v Poděbradech značné skokové možnosti.
Především pak CORRADO T, kterému však
bezesporu bude ve skutečně vysokém sportu
vadit jeho téměř nesportovní robustnost. Dou-
fejme však, že se přeci jen s postupujícím
časem jeho zpracovanost zvětší a hřebec tak
bude moci využít svůj skokový potenciál.

V Holandsku byl pro oba koně připraven
seriál soutěží mladých jezdců. Začínal ve čtvr-
tek soutěží do 130 cm. Z celkově 24 startují-
cích skončil CANTUS T po jedné chybě na 14.
a CORRADO T se 12 tr. body na 19. místě.

V pátek se již jejich cesty rozdělily. CAN-
TUS startoval v Nobel Intervet Cup (140)
a skončil na 21. místě (21 bodů). CORRADO
v Bouw Prijs (130) byl výrazně úspěšnější, ale
i tak mu jedna chyba musela stačit jen na 23.
příčku.

Sobotní závěr pak znamenal pro CANTUSE
20. místo v Intervet Cup (135) za 10 bodů
a pro CORRADO v Nobel Prijs (140) 27. místo
s výsledkem 16 bodů.

O zhodnocení výkonů jsme požádali vedoucí
naší minivýpravy J. Beranovou: „Vzhledem
k obtížnosti parkurů jsme s výkony našich koní
spokojeni. Startovat na takových závodech je



středí a letos si diváci mluvené slovo v hale příliš
nevychutnali.

V tomto prostředí v rámci denních programů
mohli diváci sledovat skokové soutěže -S- a -ST-
a mini-maxi, které byly určeny zvaným jezdcům.
V obou klasických si vítězství odnesl S. Hošák na
GRAF CZECH (stáj Csabi - foto vpravo). Divácky
vděčné mini-maxi vyhrál na výšce 190 cm
M. Matějka na EFKUSWEG (stáj Wrbna). Přes
úspěšnost S. Hošáka se bohužel v Brně opět
obnovily zdravotní problémy RADEGAST BIO-

FAKTORY (bolesti zubů a hlavy)
a ten se již pravděpodobně do konce
sezony na kolbišti neobjeví.

Vedle těchto kvalitně dotovaných
soutěží vypsali pořadatelé i řadu sou-
těží pro westernové jezdce včetně
i nové oficielní discipliny FEI reiningu.

Hlavním lákadlem výstavy však
byla večerní show. V Brně již mají za
sebou dvě zkušenosti a tak se po loň-
ských poučeních dalo očekávat přiblí-
žení k současným evropským večer-
ním programům. Jak již bylo řečeno
s výjimkou ozvučení připravili pořada-
telé velmi kvalitní prostředí s technic-
kým zařízením pro světelné efekty
a rozměry předváděcí plochy, která
umožnila téměř vše. Již tato akce
musela organizátory výstavy ekono-
micky značně zatížit a rozhodně bych
nechtěl být v kůži ekonomického ředi-
tele Brno Trophy.

Je jasné, že na nějaké nácviky
večerního show, či dokonce placená
vystoupení výstava v českém hipolo-
gickém prostředí nemá prostředky.
Přesto však možná čekali diváci od

večerního představení více. Přes několik velmi
podařených vystoupení postrádalo večerní před-
stavení švih a velmi často vypadávalo z rytmu.
Pořadatelé jako by se báli vyplnit plochu více
koňmi a na tomto velkolepém kolbišti uspořádat
akcemi naplněná vystoupení. A tak diváky zdvihl
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velmi dobré zázemí ve své matce, nyní i kvalitní-
ho koně a vše zúročila šestým místem v konku-
renci 17 dvojic. Velmi pěkným sedem překvapila
M. Vaňhová z Prahy, která však bohužel soutěž
psychicky neunesla.

Pokud se jedná o mladé jezdce, zde je bezkon-
kurenčně nejlepší F. Sigismondi s EXCALIBUR,
který tak potvrdil i svoji nominaci na ME mladých
jezdců, kam si myslím po právu jako jediný patří.“

Jedeme na Evropu
O podrobnosti nominace na ME v drezúře

jsme požádali manažera drezurní komise
Z. Beneše: „Ve Frenštátě jsme se specielně kvůli
evropským nominacím sešli při užším zasedání
VV ČJF a bylo rozhodnuto, že se naši jezdci
zúčastní jak ME juniorů tak ME mladých jezdců.
Obě tato mistrovství pořádá stejný pořadatel
v německém Iserlohnu. Junioři přijdou na řadu
první 19.-22. července, mladí jezdci o týden
později 26.-29. července. Za ČR budou mezi
evropskými juniory startovat M. Škardová
(PEREBOR) z Havlíčkova Brodu a L. Havelková
na SIMON z Přední Kopaniny. Vedoucím tohoto
zájezdu bude B. Rejnek. O týden později odces-
tuje do Iserlohnu F. Sigismondi a EXCALIBUR,
kteří se zúčastní ME mladých jezdců.

Pokud se týče frenštátského mistrovství jsem
skutečně nadšen především juniory. Nejen jejich
početním nárůstem, ale i výkony těch nejlepších.“

O celkové hodnocení frenštátského šampioná-
tu jsme požádali hlavního rozhodčího a preziden-
ta ČJF pana Jar. Pecháčka: „Pokud jde o úroveň
juniorů a mladých jezdců ve skákání, myslím, že
byla celkově velmi dobrá, pochopitelně přede-
vším té prvé poloviny. Důkazem je i rozeskaková-
ní o medaile. Pokud jde o drezuru, nejsou sice
výkony na super úrovni jakou bychom si přáli, ale
doufám, že tam již směřují. Potěšitelný je nárůst
počtu jezdců v juniorské kategorii. Po organizační
stránce je myslím ve Frenštátě vidět, že se pořa-
datelský tým opírá o kolektiv lidí s velkými zkuše-
nostmi a tak vše probíhalo hladce. Přálo počasí,
dobrá byla i půda, zpočátku bylo vlivem předcho-
zích dešťů horší opracoviště, ale v průběhu závo-
dů se vše vylepšilo.“ -jge-

Začátek prázdnin mohli všichni příznivci zvířat
přivítat návštěvou mezinárodní chovatelské
výstavy Propet, která se uskutečnila ve dnech
29.6. - 1. 7. na brněnském výstavišti. Pro jezdce
a milovníky koní byla zajímavá především tím, že
již po třetí zde byli vystavováni i koně a v rámci
výstavy proběhly i jezdecké závody ve skokových
a westernových soutěžích. Po dva večery mohli
také diváci sledovat koňskou večerní show, která
se konala v centrálním Z pavilonu brněnského
výstaviště.

Brno Trophy 2001

Každý, kdo dosud nenavštívil brněnské výsta-
viště, musí být ohromen jeho světovostí. Možná
právě v jezdecké společnosti je nás více, kteří
jsme sice již několikrát viděli výstaviště v Essenu,
Hamburku či v minulém roce v Hannoveru, ale
Brno nám doposud unikalo. Proto je krásným
zjištěním, že ČR má výstaviště světových para-
metrů srovnatelné právě se zmíněnými evropský-
mi výstavními centry.

Přes značnou expanzi obliby jezdectví v ČR
však stále ještě nedisponujeme u nás trhem,
který by dokázal zaplnit tak obrovskou výstavní
plochu. Pořadatelé Propetu se proto vydali ces-
tou spojení s ostatními chovateli a vedle téměř
dvou stovek koní se na výstaviště vešlo pohodlně
i několik stovek psů na výstavě Intercanis, včetně
divácky atraktivních parkurů psů agility - foto
dole. V letošním roce pak nově i výstavy koček
a papoušků. I tak byla řada pavilonů neobsazena
a z hipologického hlediska tak čeká brněnské
výstaviště teprve na svoji šanci.

Koňská část výstavy se nazývala Brno Trophy
a koním patřila centrální kruhová hala, pavilon
Z, pravděpodobně jedna z nejhezčích výstavních
hal světa. Pořadatelé zde zřídili kvalitní kolbiště
o rozměrech téměř 30 x 70 m, čímž naznačili
skutečně světové možnosti haly. Dvě tribuny pro
celkem 3000 sedících diváků a ochozy pro další
tisíce nabízejí skutečně obrovské možnosti
a v takovém prostředí by se daly pořádat halové
soutěže světového charakteru. Problémem
zůstává ozvučení tak akusticky náročného pro-

Velká cena Opavy
Poslední významnou zkouškou před národním

seniorským šampionátem v Hradci Králové byla
letos Velká cena Opavy, která se jela na kolbišti
JK Opava Kateřinky v sobotu a neděli 30.6. a 1. 7.

Díky dohodě mezi ČJF a SJF není vzájemný
start jezdců našich zemí na národních závodech
problém a tak startovní listiny opavských soutěží
obohatili i jezdci ze Slovenska, v čele se sloven-
skou jedničkou J. Hanulayem. Stejně jako do
Poděbrad dorazili spolu s ním i ruští jezdci bratři
Tuganovové, kteří startují se slovenskými licen-
cemi. Naopak v letošním roce řada špičkových
českých jezdců využila plně závodních možností
v průběhu června a Opavu, která je již skutečně
těsně před národním šampionátem, ze svých
plánů vypustila. Druhým vážným konkurentem
Opavy byla ve stejném termínu velmi dobře doto-
vaná soutěž Brno Trophy, která se jela na brněn-
ském výstavišti v rámci výstavy zvířat Propet
2001. Slovenští jezdci tak měli úlohu ulehčenu a
hráli v Opavě prim.

Potvrdil to již průběh prvního vrcholu závodů
Malé ceny Opavy soutěže stupně -S- (do 130
cm). Ze 40 startujících dvojic postoupilo po bez-
chybném výkonu deset jezdců do rozeskakování
a na prvých místech skončil právě J. Hanulay na
koni CHVOROST, následován bratry Vjačesla-
vem a Vladimírem Tuganovými na koních BROO-
KER a CARTAGO 2000.

Podobný scénář pak měla i o stupeň vyšší
Velká ceny Opavy (-ST-).

Z 34 startujících dokázalo základní kurs překo-
nat bez chyb šest dvojic. Hned čtyři z nich byli
slovenští jezdci. První, o deset cm zvýšené roze-
skakování zvládli čistě již jen tři slovenské dvoji-
ce. Po dalším zvýšení se nakonec vítězem letoš-
ního ročníku VC Opavy stal J. Hanulay (Slovan
Háje Bratislava) na koni RITUAL, který prošel
jako jediný celou soutěží bez chyb. Na druhém
místě skončil jeho kolega M. Štangel na MARIS-
KA (Šamorín) před Vjačeslavem Tuganovem na
BROOKER (Slovan Háje Bratislava). Čtvrtá příč-
ka patřila opět M. Štangelovi s druhým koněm
BORIS DU MERLIN a teprve páté místo zůstalo
v ČR zásluhou domácího jezdce z JK Opava
J. Hrušky na ÚSKOK. -jge-

ze sedadel snad jen P. Vozáb, který po reprezen-
tativním zahájení se starokladrubskou čtyřkou ve
známém kostýmovaném provedení, předvedl
kladrubáky v akci s maratonským kočárem, či
vystoupení moravských chladnokrevných zápřa-
hů a nebo závod čtyřkolky a koně, i když o vkus-
nosti amerických obleků koňských účastníků by
se dalo diskutovat.

V každém případě má prostředí brněnského
výstaviště obrovský potenciál a mnohý návštěv-
ník výstavy Propet 2001 si jen povzdychl nad tím,
zda Česká republika má dost vystavovatelů
i návštěvníků na tři velké koňské výstavy ročně. 

C. Neumann



● Další kvalifikační kolo pro finále soutěží
Zlaté podkovy se konalo ve dnech 6.-8. července
v Kolesách. Na starty čtyř soutěží všestrannosti,
v rámci kterých se jelo i oblastní mistrovství
východních Čech, se do Koles dostavilo celkem
88 dvojic.

Pořadatelé tentokrát zařadili do tratí krosů
nové dostihové překážky jako například velkou
dostihovou vodu či hadí příkop. Náročná tak byla
trať především pro mladé koně, ale většina se
zhostila svého úkolu dobře.

V soutěži nadějí nakonec
po terénní zkoušce vypadlo
pět dvojic a zvítězila R. Dvo-
řáková na CORRADO
z Cavalier Rynárec. Soutěž
o Bronzovou podkovu byla
jedinou, kterou nevyhrála
jezdkyně a na poslední chvíli
zde M. Kremlovou na FLEJ-
TĚ (Loučany) překonal
L. Vrtek ml. s DIRANO
(Horní Heřmanice). Zajíma-
vostí této soutěže byl i nej-
mladší účastník závodů,
dvanáctiletý D. Musil na koni
JUNICA z Glod Čejov, který
skončil na 7. místě. Stříbrná
podkova patřila dvojnásob-
ně J. Vobořilové (Měník),
která s koňmi LITERA a
LAMA vedla od prvého dne.

Na startu hlavní soutěže
se shromáždilo 24 dvojic.
V terénu nedokončili čtyři
jezdci, včetně loňského finá-
lového vítěze P. Vereše na
PAMELE, který spletl kurs.
Nedokončil také J. Cipra na
LAGUNA (Pilníkov) a bohu-
žel ten jediný připravil veteri-
nárním lékařům práci. Po
pádu se musela LAGUNA

ošetřovat, ale doufejme, že bude brzy vše
v pořádku.  Z celkového vítězství se nakonec
radovala I. Konečná na SYMPATIKA (Loučany),
kterou po celou soutěž pronásledovala domácí
P. Sůrová s NIGES. Ta se sice musela spokojit
s druhou příčkou, ale stala se mistryní VČ oblasti.

Tým R. Heidenreicha ml. připravil pro jezdce
náročné tratě s mnoha novými skoky. Bohužel
tak jak je v Lošticích obvyklé i tentokrát provázelo
jezdce a pořadatele velmi nepříznivé počasí, pře-
devším pak při sobotních terénních zkouškách.
Naštěstí nemusely pořadatelé přistoupit k redukci
tratí a v neděli se i počasí
umoudřilo a tak závěr byl již
příjemnější.

V hlavní soutěži ZP zvítě-
zila systémem start - cíl
I. Konečná na SYMPATIKA
(JO Pegas Loučany) před P.
Krejsou na QUINT (Fitmin
Helvíkovice) a K. Diringerem
- AMIKUS K (JK Žabčice).
K. Diringer se objevil na
startu nejtěžší soutěže nově
i v sedle bělouše TARZANA
(dříve R. Marková), kterého
dostal do treninku z JK Poří-
čí nad Sázavou. Premiéra
této nové dvojice skončila
celkovým šestým místem.

I v dalších soutěžích si od
prvé drezurní zkoušky vedli
vítězové zcela suverénně.
Ve SP to byl J. Hatla na
HALICZ (Měník) a v BP
viděli diváci vítězství start -
cíl domácí M. Eliášové na
DORSETA.

A tak v jediné SN zamíchal pořadím až závě-
rečný parkur a vítězství si nakonec odnesl
M. Theimer na LEONTÝNA (Amír Rudná p.P).

Soutěž dvojspřeží se stala jasnou záležitostí
pro J. Nesvačila st. (JO Martin Mor. Krumlov),
který zvítězil před M. Martincem (Čejkovice) a
Z. Jiráskem (JK Robousy). Jednospřeží vyhrál
J. Koníř (Hrádek), na druhém místě skončila
P. Dušková (JK Robousy) a třetí R. Nesvačil (JO
Martin Mor. Krumlov).

ZPRÁVYZE ZAHRANIČÍ

(Dokončení ze str. 1)
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ME Arnhem
vždy velmi dobrou zkušeností a věřím, že právě
Z. Zelinková dokáže takovou zkušenost dobře
využít. Já osobně si odnáším pocit, že i v ČR
nemůžeme s kategorizací soutěží déle otálet.
I když je dnes již každému jasné, že v našich
domácích podmínkách není ST jako ST, rozdíl
i těch nejtěžších je od evropské úrovně obrov-
ský. Ztotožňuji se s názorem, který zazněl na
stránkách Jezdce v komentáři z CSA v Podě-
bradech v souvislosti s šampionátem mladých
jezdců v Gijon. Zde v Arnhem byly všechny
soutěže deklarované do 140cm srovnatelné
nebo spíše těžší než naše -T- Velká cena
Poběbrad. I proto jsme byli, přes bodové pena-
lizace s výkony našich koní spokojeni.“

Holandská i irská radost
Na start evropského šampionátu 2001 se

postavilo ve čtvrtek 28. července celkem 59
dvojic. Vzhledem k současnému modelu sou-
těže již prvé kolo bylo důležité nejen pro sou-
těž jednotlivců, ale započítávalo se i do páteč-
ního Poháru národů.

Po prvním kole bylo nadšeno především
domácí publikum, kterému zahajovacím vítěz-
stvím udělal radost W. J. Van Der Schans na
holštýnském BROERE VDL CORLAND.
O téměř dvě vteřiny porazil L. Beerbauma na
GLADDDY’S S a Itala J. Smita (LUX Z). I když
v prvním kole se na čelo soutěže celkově čtr-
nácti národních týmů zařadilo jasně Německo
(5.75) domácí jezdci byli ve druhé skupině
týmů, které se přetahovaly o druhou příčku.

Radost Holanďanů vzrostla po prvém páteč-
ním pohárovém kole. Holandsko, startující ve
třech, nejen že docílilo nejlepšího výsledků (8
bodů) a ocitlo se na čele soutěže, ale W. J.
Van Der Schans si připsal na své konto druhou
nulu. Nakonec se však zázrak nekonal.
Holandsku o dvě chyby unikla i bronzová
týmová medaile, když si zlato odneslo Irsko
(34,04 bodů) před Švédskem (35,19)
a Německem (41,75). Holanďané však záslu-
hou W. J. Van Der Schanse stále ještě vedli
soutěž jednotlivců i když jen těsným rozdílem
0,07 bodů před L. Beerbaumem.

Schans v životní šanci
Třetím šampionátovým dnem byla neděle

1. července. Před ní ještě dokázal S. von
Rönne (CANTARO) zvítězit v sobotním GP
Arnhem. Vše však již nedočkavě čekalo na
závěrečné medailové body.

Do čtvrtého finálového kola postoupila třicít-
ka nejlepších jednotlivců a závěrečné páté kolo
bylo určeno již jen dvaceti nejlepším. Z jezdců
extratřídy se do závěrečných bojů nedostal
např. L. Nieberg a ESPRIT FRH nebo
B. Mändli na POZITANO. V neděli již také
nestartoval žádný z polské čtveřice J. Zagor,
G. Kubiak, K. Prasek a P. Morsztyn, kteří však
dokončili prvé kolo PN a na 12. příčce dokázali
překonat družstvo Portugalska a Rakouska.

Napětí holandských diváků vyvrcholilo po
čtvrtém kole, protože W. J. Van Der Schans
přidal ke svému osmibodovému kontu další
nulu a i před závěrečným parkurem byl na čele
soutěže. Nuly se však objevovaly i na kontech
jeho největších soupeřů a tak pravděpodobně
i nervy měly podíl na jeho závěrečných 16
bodech. Ty tak pohřbily sen o evropské medai-
li, odsunuly Van Der Schanse až na deváté
místo a poslední parkur v Arnhem se pravdě-
podobně stane pro něj černou noční můrou.
Naopak nervy má již tvrdě zoceleny L. Beer-
baum i GLADDYS S, kteří nezaváhali a i závě-
rečným bezchybným výkonem získali s 8.07
body pro Německo další zlato. Na dalších pozi-
cích se seřadili L. Philippaerts (BEL) na VERE-
LST OTTERONGO (14,19), R. G. Bengtsson
(SWE) na ISOVLAS PIALOTTA (15,81),
M. Fuchs (SUI) s TINKA’S BOY (17,77) a
J. Lansink (BEL) na AK CARIDOR Z (18,82).

Spokojeni mohou být i Maďaři, jejichž J.
Turri na SUPERVILE byl přítomen až do konce
a s celkovým výsledkem 37,96 bodu obsadil
18. místo. Další kolo evropských šampionátů je
tak za námi a zbývá jen dodat, že kompletní
výsledky i informační servis o mistrovství Evro-
py 2001 naleznete na internetové adrese

www.ekspringen.nl

Zlatá podkova dvakrát pro Konečnou

I. Konečná a SYMPATICA nenašly v ZP podvakrát přemožitele -běl-

Soutěž dvojspřeží v Lošticích vyhrál s přehledem J. Nesvačil
st. (JO Martin Moravský Krumlov) -běl-

● V Žadlovickém zámeckém parku pořádalo
ve dnech 22.-24. června SOUz Loštice čtvrtou
letošní kvalifikaci pro finále soutěží Zlaté podko-
vy. Jako jediní přijali letos loštičtí pořadatelé
náročný úkol organizace sedlových a zápřaho-
vých disciplin. Po slabších startovních polích při
soutěžích ve Dvorečku a Šumperku byli pořada-
telé v Lošticích překvapeni počty přihlášených
jezdců a koní. V sedlových disciplinách startovalo
celkem 74 dvojic a ve spřeženích devět párů a
šest jednospřeží.

Pohár Hamříkovy stáje
Druhý ročník závodů o Pohár Hamříkovy stáje

se konal v sobotu 30. června. Hamříkova stáj je
v Dolní Moravici z Rymařova na Bruntálsku a za tři
roky své existence zde dokázali vybudovat krásné
jezdecké centrum. Hlavní soutěží závodů byl skok
-L- a po dvou rozeskakováních se vítězem stal
J. Kincl (BLANKA) z Horymas Horní Město.

Aktivní Jemčina
Další jezdecké závody se skokovými soutěže-

mi proběhly 7. července v Jemčině. I když bylo
tentokrát vyvrcholením „jen“ skákání stupně -L-,
kde zvítězil R. Doležal na DOUGLAS (Starý Ples
Jaroměř), pořadatelé v čele s V. Štěrbou proká-
zali, že to myslí s přilákáním jihočeského publika
k jezdeckému sportu vážně. Součástí závodů byl
i bohatý doprovodný program s ukázkami cyklo-
trialu, závodů psů, soutěží v šípkách apod.

Nyní čekají pořadatele ZZV, které jsou pláno-
vány na 8. srpna. Před nimi bude ve dnech 4.-7.
srpna v Jemčině přípravné soustředění k těmto
zkouškám, které povede V. Štěrba. Případní
zájemci se mohou informovat na adr.: V. Štěrba,
Sokolská 34, 379 01 Třeboň, tel.: 0606 891 965.

Vyvrcholením letošních aktivit v Jemčině pak
budou skokové závody 1.-2. září, v rámci kterých
je vypsána i soutěž stupně -T-.
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Sportovní 
kalendáfi

13.-15.7. Hr. Králové MČR sen. S/D
13.-15.7. Pecínov CN/Z-L
14.-15.7. Bernartice ZM-S
14.7. Cheb - Háje Z-L
14.7. Roudnice ZM-L
14.7. Janov Z-L
14.7. Vyškov ZM-L
14.7. Horní Město-Skály Z-S
15.7. Kunčicedrez Z-L přel. na 19.8.
15.7. Rakvice Z-ZL, A(c)/2
15.7. Budíškovice ZM-L
20.-22.7. Nebanice CAI-A/1,2,4
20.-22.7. Úněšov CN/Z-L zrušeno
20.7. Albertovec KMK ZL-S
21.7. Záryby ZL-S
21.7. Praha Z-ZL
21.7. Tábor-Měšice drez.Z-S
21.7. Ústí n.L. Z-L
21.7. Sobotka Z-L
21.7. Kolesa Z-L
21.7. Hrádek Z-L
21.7. Hybrálec Z-S
21.7. Žirovnice ZM-S
21.-22.7. Hrubý Jeseník ZM-L
21.-22.7. Louňovice ZM-L
21.-22.7. Hostouň Z-S
21.-22.7. Hradec n.M. ZM-PREM.ST
21.-22.7. Pardubice drez. Z-ST
22.7. Ústí n.L. drez. L-ST
22.7. Mikulov drez. Z-S
22.7. Slavkov u Brna ZM-S
22.7. Šumperk ZM-L
27.-29.7. Humpolec

CCI** MČR/C PREM.
28.7. Liberec Z-S
28.7. Brno - Líšeň Z-L
28.7. Hvězdlice Z-L, A/2
28.7. Dolní Moravice ZM-L
28.-29.7. Tursko ZL-ST
28.-29.7. Kladno ZL-ST
28.-29.7. Mažice Z-S
28.-29.7. Plzeň-Bory drez. Z-ST
28.-29.7. Nebanice KMK Z-S
28.-29.7. Kladruby n.L. drez. Z-T
28.-29.7. Svoboda n.Ú. Z-L
28.-29.7. Frýdek Místek Z-S
1.8. Heroutice ZM-PREM.S
1.8. Litomyšl KMK Z-S
3.-5.8. Roudnice n.L. CAN-B /1,2
3.8. Ostrava KMK ZL-S
4.8. Stará Boleslav Z- PREM. ST
4.8. Unhošť - Rymáň ZM-L
4.8. Karlovy Vary Z-S
4.8. Němčovice ZM-L
4.8. Rychnov - Děčín Z-S
4.8. Hrobice ZM-ZL
4.8. Vyškov ZM-L
4.-5.8. Most Z-ST
4.-5.8. Kolesa CN/Z-S
4.-5.8. Ostrava Z-S
5.8. Hrubý Jeseník ZM-L
5.8. Třemešné Z-L
5.8. Litomyšl Z-S
5.8. Třebenice ZM-L
5.8. Mikulov Z-S
5.8. Hradec n.M. ZL-L

Naše špičková drezurní jezdkyně Šárka Char-
vátová si před národním šampionátem v Hradci
Králové rozhodně neoddechla. Týden po CDI
v Brně odcestovala s DREAM DANCER na mezi-
národní CDI*** - W do polského Ksiazu. Zde se
v Malé rundě (SG, IM I a Kür IM I) utkala s jezdci
Polska, Ruska, Řecka, Německa Ukrajiny a Litvy.

V prvém kole (SG) se mezi 22 dvojicemi umís-
tila na 12. místě s 62,55 % bodů. Sobotní IM I
znamenalo pro naší dvojici 63,85 % bodu a s nimi
šesté místo. Stejné umístění zopakovala Š. Char-
vátová a DREAM DANCER i v neděli při volné
jízdě tentokrát za 65,32 % bodů. O první místa
v soutěži se rozdělila Ruska R. Kupriyanova na
OSKAR, Polka R. Stepniewska na JOHNIE WAL-
KER a litevská jezdkyně K. Rozite na LAGOSS.

V soutěžích GP excelovala E. Sidneva
s koňmi PODCHOD a ARTAX-CONDOR před
Ukrajinkou O. Klimko na BOSPORUS.

V podstatě ihned po návratu z Ksiazu odcesto-
vala Š. Charvátová k soutěži

F.E.I. World Challenge - Finals 2001
FEI World Challenge je již v ČR dostatečně

znám. V loňském roce však tato srovnávací sou-
těž určená k podpoře jezdeckého sportu v jez-
decky méně výkonných zemích dostala nový
impuls. Tím je sponzorská podpora společnosti
P.S.I. U. Kasselmanna a P. Schockemöhleho,
která je známa nejen svými špičkovými stájemi
drezurních a skokových koní, ale především svě-
toznámými aukcemi sportovních koní v severoně-
meckém Mühlen.

Právě drezurní stáj Ullricha Kasselmana ležící
ve vesničce Hagen byla hostitelem finále FEI
World Chellenge 2001 a Česká republika zde
měla svoji zástupkyni v drezuře, brněnskou jezd-
kyni Šárku Charvátovou.

Jak se vůbec mohl jezdec do tohoto finále
kvalifikovat? V roce 2000 se uskutečnilo 100
závodů FEI World Challenge v 60 zemích světa.
Soutěžilo se v úlohách S a ST. Nejlepší jezdci
(hodnocení stejnými rozhodčími) postoupili právě
do tohoto finále. Vedle drezury se soutěžilo i ve
skocích. Šárka Charvátová získala své místo ve
finále díky vítězství ve své kategorii s koněm
DREAM DANCER.

Jelikož vítězové byli z nejrůznějších koutů
světa a transport jejich koní by byl velice finančně
náročný a nákladný, model finále FEI World
Challenge předpokládá zapůjčení koní ze stájí
U. Kasselmana pro drezurní část a stáje Paula
Schockemöhleho pro skokovou část.

Do skokového finále se nominovalo 13 jezdců
a do drezurního finále 9 jezdců (Austrálie, Zim-
babve, Brazilie, Columbie, Bolivie, Maďarsko,
Barbados, Indie a Česká republika).

Areál se třemi krytými halami, krytou lonžovací
halou, třemi drezurními obdélníky a krásným trav-
natým závodištěm pro skokany byl na nápor toli-

Šárka Charvátová mezinárodně
ka jezdců a družstev výborně připraven; zahájení
bylo velkolepé stejně jako průběh celých závodů.

Vše probíhalo zároveň s Mezinárodními závo-
dy mladých jezdců CSIOJY/CDIOJY, kterým je
dávána stejná míra důležitosti jako závodům pro
dospělé v Cáchách. (Mimo jiných zde rozhodoval
také B. Mandi z Maďarska a E. van Westerrode
z Holandska, kteří rozhodovali na Velké ceně
Brna CDI** 2001.)

Koně pro závodníky byli losováni. Šárce byl při-
padl polský 11 letý hřebec TARAN. Šárka byla po
maďarské závodnici nejmladší účastnicí tohoto
finále. Mnohé ze závodnic jsou v přípravě na
Olympijské hry. V úloze předepsané pouze pro
tento závod (mezi stupněm S - ST.) si vedla Šárka
velice dobře a obsadila velmi pěkné 5. místo.

Po polském CDI*** zaznamenala Šárka další
mezinárodní úspěch; nyní ji čeká Mistrovství
České republiky, kdy se v mistrovské soutěži
poprvé utká s nejlepšími českými seniory.

Celkové výsledky: 1. CEZAR - Wilson, Alexan-
dria (BRA), 2. SONNY - Hamilton, Dr. Victoria
(AUS), 3. GISU - Lambert, Martine (ZIM), 4.
BORSOLINO - Foster, Roberta (BAR), 5. TARAN
- Charvátová, Šárka (CZE).

Exkluzivním fotem R. Tebbela a klis-
ny COLUMBIA EQUISTRO se ještě
jednou vracíme do Cách a k jejich sen-
začnímu vítězství. Protože zatím nedo-
šlo k dohodě o pokračování současné
spolupráce mezi stájí Bost a R. Tebbe-
lem, získali jsme informaci, že se oba
špičkoví koně KRIS KENTAUR
a COLUMBIA EQUISTRO vrací zatím
do Čech. Podle plánů z pondělí 9. čer-
vence by se měli oba objevit i na
našem národním šampionátu v Hradci
Králové. Přes jejich nesporné kvality to
je obtížné nejen pro současného jezd-
ce stáje Bost Z. Žílu, který měl na
seznámení s koňmi jen několik hodin,
ale jistě i pro oba koně. Ti absolvovali
v pondělí únavnou cestu přes 1000 km
dlouhou a navíc právě COLUMBIA
EQUI-STRO absolvovala ještě na
závěr svého německého pobytu několik
náročných soutěží. Po CHIO Aachen to
byly ještě závody v Bonnu (30.6.-1.7.),
kde absolvovala tři těžké parkury,
všechny bez chyb a skončila dvakrát
třetí a v závěrečném GP dokonce
druhá. Nakonec těsně před svým
odjezdem ještě závody v Twente (7.-8.
7), kde startovala v Malé rundě (140-
145cm). V prvém kole dokázala s nulou
být třetí před koňmi světové třídy a dvě
další absolvovala s jednou chybou.

Cena Prácheňska 
Jihočeské mistrovství ve skákání v Chlaponi-

cích se konalo v rámci 2. ročníku Ceny Prácheň-
ska ve dnech 29. června až 1. července. Do
Chlaponic se sjelo na 250 koní, včetně zástupců
Rakouska, a bylo uskutečněno 462 startů.

Oblastní šampionát proběhl ve všech věkových
kategoriích. Ve skupině dětí zvítězila K. Skálová
(P+P Třeboň), juniorů V. Zahrádka (Faunus Stra-
konice), žen L. Poláková (Stáj Polák Strakonice)
a mužů zástupce domácí stáje Pradar S. Motygin.

Hlavní cena, Cena Prácheňska, soutěž stupně
-ST-, měla strhující vyvrcholení v rozeskakování.
Do něho se kvalifikovalo pět dvojic: K. Papoušek
s CARDINAL (Hořovice), R. Chellberg na LE COR-
DIAL S (Žižka Praha), Z. Žíla s QUENTOU (Bost
Praha) a A. Opatrný se dvěma koňmi PANTA
RHEI a SILVIO (Hořovice). Teprve čtvrtý v pořadí
Z.Žíla na QUENTA dokázal zvládnout rozeskako-
vání bez chyb. Následovalo delší čekání na A.Opa-
trného s druhým koněm, kterým byl SILVIO, ale
divákům se rozhodně vyplatilo. Za trpělivost viděli
precizní bezchybnou a nejrychlejší jízdu.

Druhým místem zahájil úspěšně Z.Žíla svůj
vstup do stáje Bost Equistro a navíc se stal i nej-
úspěšnějším jezdcem závodů. Obdržel tak pohár
od hornorakouské jezdecké sekce, jejíž jezdci se
závodů účastnili.

T. Navrátil, který byl na několik týdnů angažo-
ván ve stáji Bost před Z. Žílou, by chtěl podle
posledních zpráv zůstat někde v Jižních Čechách
jako soukromý jezdec.

Nový termín
Vzhledem k tomu, že z technických důvodů

došlo ke zrušení plánovaného závodu v drezuře
v Ústí nad Labem, který se měl konat 22.7., roz-
hodl se JK Liberec uspořádat náhradní drezurní
závody dne 4.8. Tyto závody budou, podle roz-
hodnutí Sč OV ČJF, současně Oblastním přebo-
rem dospělých.

Nekoná se
Sekretariát JmO oznamuje, že se nebudou

konat tyto závody:
22.7. - Slavkov u Brna - skoky Z-S
18.8. . Skaštice - drez.Z-L
19.8. - Soběšice - skoky ZM-ZL
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20. června se v Mělníku konal veřejný trénink nazvaný Pony středa.
Vypsány byly soutěže: drezúra pro pony, parkur ZM pro pony, parkur ZM pro
děti na velkých koních a ZM pro děti hodnocené dle stylu jezdce. Zúčastnilo
se 36 dvojic z jedenácti subjektů. V drezúře dostal každý z jezdců hodnoce-
ní, kde si mohl přečíst chyby i klady jak u jednotlivých cviků, tak celkově.
Parkur pro pony byl rozdělen do tří kategorií dle kohoutkové výšky pony
a skákaly se překážky 40, 50 a 60 cm vysoké.

Pony středa na Mělníku se stává tradičním setkáním jezdců a příznivců
pony. Protože se jedná o veřejný trénink, mohou se jí zúčastnit i jezdci a koně
bez licence ČJF. (Připomínáme, že jezdec může licenci získat složením
zkoušky základního výcviku jezdce na pony, věkové minimum je osm let
a zkoušky se konají současně se ZZVJ na velkých koních. Koni stačí od komi-
saře ASCHK změřená KVH a na tomto základě vydá ČJF licenci. Pokud kůň
licenci již má, stačí požádat o změnu údajů a přiložit potvrzení o změření.)

Vysoká účast ve všední den a oddíly přijíždějící i z velké dálky jsou velmi
potěšující a naznačují, že snaha propagátorů pony sportu i nová pravidla
padla na úrodnou půdu. Už teď můžeme říci, že první sezona oficiálního
pony sportu u nás bude úspěšná a její vyvrcholení na konci září - Mistrovství
České republiky bude silně obsazeno jak co do účasti, tak co do kvality
předvedených výkonů. - heř-

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

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

Tradiční soutěž určená jen
jezdkyním s názvem Amazon-
ka se konala o prvním prázdni-
novém víkendu v Kolíně. Vítěz-
ství zůstalo doma, když v sou-
těži -S- zvítězila M. Prokůpko-
vá na VINAJ (foto nahoře) před
M. Lasabovou - ARIKA
(Vaňha) a Š. Pospíšilovou -
GRANADA (JS Dražice) 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

Nové publikace
●● Plemeníci 2001
Barevný katalog 68 hřebců ang-

lického plnokrevníka, kteří působí v
plemenitbě v roce 2001 (76 str.).
Publikace zveřejňuje barevné foto-
grafie, čtyřgenerační rodokmeny a
dostihové výsledky vlastní jakož i
výsledky rodičovské a prarodičov-
ské generace, včetně  nejvýznam-
nějších potomků. Obsahem jsou i
výsledky významných dostihů a
přehledové výsledky kontroly dědič-
nosti, hodnocení otců a otců matek.
Publikace je dosud k dispozici za
sníženou cenu 100 Kč na dobírku
na adrese Česká asociace steeple-
chase, Box 145, Palackého 2659,
Pardubice 530 02.

●● Překážkoví koně 2001
Publikace zveřejňuje dostihové

kariéry všech téměř 700 překážko-
vých dostihových koní, kteří v roce
2000 startovali na drahách v ČR a
Slovensku. Každý kůň je rovněž
doprovázen textovým komentářem.
Publikace je dosud rovněž k dispozici
za cenu 60,- Kč na dobírku na shod-
né adrese jako u první publikace.

●● Spřežení pro každého
Další publikací z dílny L. Gotthar-

dové je brožurka Spřežení pro kaž-
dého. Knížka populární formou při-
bližuje základy problematiky jízdy
spřežení a vozatajského sportu.
Pro všechny uchazeče o zisk licen-
ce jezdce spřežení obsahuje i sto
otázek a odpovědí pro zkoušky
základního výcviku jezdců spřežení,
životopisy nejlepších jezdců a řadu
dalších informací. Zájemci o tuto
příručku se mohou jako vždy obrátit
přímo na autorku na adr.: L. Gott-
hardová, Bezdědice 53, 267 24
Hostomice, tel.: 0603 269 705.

SRN dotahuje
Dalšími soutěžemi pokračoval

letošní Samsung Nations Cup Seri-
es v norském Drammen 23. června
a dánském Ikast 8. července.

V Norsku se k soutěži sešlo
deset týmů a první vítězství tohoto
ročníku slavilo družstvo USA. Druzí
skončili Italové, kteří se tak stále
drží na čele celkové klasifikace a ze
třetího místa se radovali domácí
Norové. Do druhého kola překvapi-
vě nepostoupilo družstvo Velké Bri-
tánie kompletně tvořené rodinou
Whitakerů (Michael Whitaker,
Robert Whitaker, Louise Whitaker
a John Whitaker) a dokonce až za
tímto týmem skončilo družstvo
Německa.

Německo si vše vynahradilo
v Ikast. V konkurenci 11 družstev
si nejprve postup do druhého kola

zajistilo osm týmů. Nedostalo se
na Švédsko, Koreu a Norsko. Od
prvních parkurů bylo jasné, že prim
do Dánska přijeli hrát právě Němci.
Hned dvěma členům jejich týmu se
podařily dvě nuly (E. Gundel -
CHAPEL, C.O. Nagel - L ’EPE-
RON) a Německo zvítězilo s celko-
vým součtem 4 tr. body. Druzí

skončili Irové před USA, Belgií,
Kanadou, Holandskem, Itálií
a Dánskem.

Po tomto kole se Německo při-
blížilo rozdílem pouhých čtyř bodů
dosud vedoucí Itálii (51). Třetí je
Belgie (39) před Švýcarskem (31),
Francií (28), Holandskem (27), USA
(24) a Irskem (16).
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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

Mělník 16.-17.6. pořadatel JS Hořín -ZM- (12) 1.
Kraicová - PERLA (JK Mělník), -ZM- (27) 1. Zbořil -
DUNSANY (Třebonice), dvouf. sk. 100/100 1. odd.
(40) 1. Dvořáková - DENIM 1 (Děčín), 2. odd. 1.
Hynek - DONA (Úholičky), dvouf. sk. 100/110 1. odd.
(42) 1. Matějková - DENISA (Chodovlice), 2. odd.
(40) 1. Šichová - PEGY (Artemis), dvouf. sk.
110/120 (19) 1. Machová - NARCIS (JK Mělník),
dvouf. sk. 100/110 (33) 1. Moudrý - SILVER (Moud-
rý), dvouf. sk. 110/120 (46) 1. Machová - LIANA (JK
Mělník), stupň. obt. do 120 (24) 1. Půlpán - DAPH-
NÉ (Remark Poříčí), -L- (19) 1. Šebesta - ODETA
(Hořín), 2. Půlpán - DAPHNÉ (Remark Poříčí), 3.
Zvára - VARINA (Ostrov).

Mělník 22.6. -ZM- styl dvojice koně 1. rokem (13)
1. Pecháček - SOREL (Pecháček), dvouf. sk.
100/110 (14) 1. Bartošová - FRAJERKA (Černotice),
dvouf. sk. 110/120 (5) 1. Jandourek - OLORA
(St.Boleslav), KMK -Z- (18) 1. AMSTEL - Buben
(Vondráček), -ZL- (16) 1. BIBI - Pecháček (Pechá-
ček), -L- (8) 1. ESPRI - Vodseďálková (Horky).

Třebíč -Bažantnice 23.6. drez. -Z 1- (21) 1.
Ryvolová - DIANA (Drásov), -Z 3- (5) 1. Vávrová -
KLÁRA (Vyškov), -L 3- (8) 1. Váchová - ORSZAK
(Hipo Jihlava), -L 7- (3) 1. Váchová - ORSZAK (Hipo
Jihlava), skok -ZM- děti (7) 1. Krajčová - PEGGY-3
(JO Baletka), -ZM- 4l. koně (7) 1. Jelínková - GAOT-
HE (JK VFU Brno), -Z- (29) 1. Formanová - MERCU-
RY LESI (Equiklub Třebíč).

Loštice 22.-24.6. Kvalifikace pro ZP všestran-
nost SN (19) 1. Theimer - LEONTÝNA (Rudná p.P),
BP (12) 1. Eliášová - DORSETA (Loštice), SP (23) 1.
Hatla - HALICZ (Měník), 2. Vrtek L. _- DIRÁNO
(H.Heřmanice), 3. Broža - VIMY-K (Noki), ZP (20) 1.
Konečná - SYMPATIKA (Loučany), 2. Krejsa - QUINT
(Helvíkovice), 3. Diringer - AMICUS K (Žabčice),
spřežení dvojspřeží (9) 1. Nesvačil st. (Mor. Krum-
lov), 2. Martinec (Čejkovice), 3. Jirásek Z. (Robousy),
jednospřeží (6) 1. Koníř (Hrádek), 2. Dušková
(Robousy), 3. Nesvačil R. (Mor. Krumlov), skok -Z-
(23) 1. Remtová - LOGEN (Vlčkovice).

Brno-Žebětín 23.-24.6. - Mistrovství JmO ve
skoku - sen. - ženy -L+S- (6) 1. Samcová - FERDE-
RIK (JK Trinity), muži -S+S- (8) 1. Přibyl - KORIAN-
DR (JS Belcredi), 2. Smékal - ITS∞ME (JŠ Smékal),
3. Pospíšilík - WINY (stáj Pospíšilík), družstva -L+L-
(4) 1. Brno-město (Černá - DANETA, Podsedníková -
OREGON, Kudláčková - MISHEL, Smékal - CAPITA-
NO), ost. soutěže -ZL- (36) 1. Hochman - ROMANZE
(JS Licoměrsko), -L- (20) 1. Kupsa - URAN (Bořitov),
-S- (12) PREM. 1. Přibyl - KORIANDR (JS Belcredi),

2. Smékal - ITS∞ME (JŠ Smékal), 3. Pospíšilík -
WINY (stáj Pospíšilík), -ZL- (15) 1. Dobrovolná -
JURÁŠEK (JJ Fors), -L- (13) 1. Lidmila - COLOMAN
(Moravan).

Brno - Moravany 23.6. Mistrovství JmO voltiž
ženy -A- (7) 1. Gruzová (Drásov), ženy -B- (3)
1.Vilímková (Tlumačov), muži -A- (5) 1. Dujíček (Tlu-
mačov), skupiny -C+D- (3) 1.Pegas Brno.

Chlaponice 29. 6. - 1. 7. Cena Prácheňska
dvouf. sk. 110/120 1. T.Navrátil - QUARTEZ (Bost
Equistro), dvouf. sk. 110/120 1. Jurkovič - REACH
HIGHER (AUT), -Z- 1. Honner - LU I (JK Clint), -ZL- 1.
Kučera - TOYOTA (Stáj Mareš Skály), -L- 1. Navrátil -
QUARTEZ (Bost Equistro), 2. Plachý - ARMÍN (TJ
Žižka Praha), 3. Rosecká - ETOS (JK APS Bechyně),
-L- 1. Opatrný - ROCKET 71 (JS Opatrný Hořovice),
2. Žíla - ROSEMARY (Bost Equistro), 3. K. Papoušek
- COVER GIRL WEPOL (JS Opatrný Hořovice), -L- 1.
Jurkovič - REACH HIGHER (RAK), 2. Navrátil - ACA-
DEMIC EQUISTRO (Stáj Navrátil), 3. Motygin -
SCREAM PRADAR (Stáj Pradar), -S- 1. Žíla - QUEN-
TA EQUISTRO (Bost Equistro), 2. Doležal - BEACH
GIRL (Stáj Doležal), 3. Ch.Sonnleitner - LORENCO
(AUT), stupň. obt. do 120 1. Motygin - TIBR (Stáj
Pradar), 2. Žíla - AFÉRA (Bost Equistro), 3. Rosecká -
ETOS (JK APS Bechyně), -L- 1.T.Navrátil - QUAR-
TEZ (Bost Equistro), 2. Žíla - AFÉRA (Bost Equistro),
3. Opatrný - PANTHA RHEI (JS Opatrný Hořovice), -
S- 1. Navrátil - LIBYE KENTAUR (Bost Equistro), 2.
Žíla - BIG BOY (Bost Equistro), 3. Doležal - ROMINA
(Stáj Doležal), -ST- 1. Opatrný - SILVIO (JS Opatrný),
2. Žíla - QUENTA EQUISTRO (Bost Equistro), 3.
Chelberg - LE CORDIAL S (TJ Žižka Praha), 4. K.
Papoušek - CARDINAL (JS Opatrný), 5. Opatrný -
PANTA RHEI (JS Opatrný).

Dolní Moravice 30.6. ZSPB (pony) (4) 1. Přibilo-
vá - ADAM (Hamříkova stáj), -ZM- děti (6) 1. Křížková
- PARÁDA (ZD Dubicko), 4. a 5. letí 1. rokem (8) 1.
Vachutka - KELLY (ZD Dubicko), dvouf. sk. 100/110
děti + jun. (9) 1. Šindelková - LION (Horymas Horní
Město), ost. (31) 1. Vala - FINN KLEOPATRA (Spol-
finn Bruntál), volba př. do 120 + žolík děti + jun. (6)
1. Máčel - DUTCH (Krnov), ost. (23) 1. Vachutka -
PARÁDA (ZD Dubicko), -L- (8) 1. Kincl - BLANKA
(Horní Město), 2. Žákovčíková - LEJDY (Stříbrné
Hory), 3. Knopová - VAŽEC (Amír Rudná pod Pradě-
dem).

Kolesa 30.6. drezura poř. Pardubický ezdecký
klub -Z 3- děti + jun. (10) 1. Páleník - HAVANA (JK
Moric Dubí), -Z 3- koně max. 2. rok. (14) 1. Urbanco-
vá - KARIA (JK SZeŠ Chrudim - Vestec), drez. FEI

2000 děti děti +jun. (7) 1. Bouzová - DYNASTIE (JK
Equs Slatiňany), ostat. (10) 1. Ludwigová - CENTIM
(1. SPZ Pardubice), -L 4- (7) 1. Kološ - VANITAS
(Pardubický jezdecký klub), 2. Ludwigová - CENTIM
(1. SPZ Pardubice), 3. Urbancová - KARIA (JK SZeŠ
Chrudim - Vestec).

Klatovy 30. 6. dvouf. sk. 110/120 cm (43) 1.
Krpela - ÚPIS (Slavia VŠ Plzeň), soutěž s odevzdá-
ním štafety do 110 cm (19) 1. Smaha - QUANATA-
NAMÉRA (Stáj Smaha), Krpela - ÚPIS (Slavia VŠ
Plzeň), -L- (15) 1. Smaha - CUGETA (Stáj Smaha),
2. Krajníková - KEWIN L (JK Tachov), 3. Pěchouček -
KEWIN (JK Tachov).

Praha 30.6.-1.7. Memoriál O. Součka drezura -L-
(12) 1. Koblížková - BLACORO K (JK Hlinovská), -S
3- (6) 1. Buben - BODO (Buben), -JU 97- sen. (9) 1.
Beneš - AVALON Z (Troja Praha), jun. (6) 1. Wallin-
ger - PICASSO (Tursko), -SG- (8) 1. Koblížková -
RASPUTIN (JK Hlinovská), -YU 98- (5) 1. Mixtajová -
MONTE (Troja Praha), -IM I- Memoriál O. Součka (6)
1. Koblížková - RASPUTIN (JK Hlinovská), -JJ 97-
(7) 1. Beneš - AVALON Z (Troja Praha), Kür IM I 1.
Koblížková - RASPUTIN (JK Hlinovská).

Kolín 30.6.-1.7. Amazonka 2001 -ZM- do 14 let
1. Schederová - STEFFANY (Kolín), koně 1. rokem 1.
Urbanová - MICKEY (Urban), dvouf. sk. 100/110 1.
Sůrová - BELFAST (Vasury), -ZL- 1. Pekárková -
PARADA (Lysá), -ZL- 1. Plimlová - ALESWO (Moud-
rý), stupň. obt. do 120 1. Pejosová - SITA (Trutnov),
-S- 1. Prokůpková - VINAJ (Kolín), 2. Lasabová -
ARIKA (Vaňha), 3. Pospíšilová - GRANADA (Draži-
ce).

Opava 30.6.-1.7. dvouf. sk. 120/130 (60 start.)
1. Lamich - DIVER OIL TEAM (Opava Kat.), 2. Sch-
mid - ASCOLI (Dolní Benešov), 3. Wild - LOUTHANO
(Iri- JK Hradec Králové), Cena JK Opava Kateřinky -
S- (57) 1. Kubrický - AUTONOM FIDES (JK Amigo),
2. Vachutka - LUGANA (Pegas Lázně Bohdaneč), 3.
Bajnar - MGT DIAS (Baník Ostrava), -L- (32) 1. Gladi-
šová - KASTANĚTA (JK Gladiš Bernartice), 2. Hum-
plík - GROM, 3. Lamich - CIKÁDA A (oba Opava

Kateřinky), Malá cena Opavy -S- (40) 1. Hanulay -
CHVOROST (SR), Velká cena Opavy -ST- (34) 1.
Hanulay - RITUÁL (SR).

Drásov 30.6. -Z- (40) 1. Straha - TROPHY (Popi-
ce), -ZL- (45) 1. Kupsa - URAN (Bořitov), -L- (16) 1.
Veselá - FERNANDO (JK Eclipse Brno).

Opava 3.7. -Z- 4l. (19) 1. Šipoš - GRAWITA
(Bohumín), -ZL- 5l. (15) 1. Zwinger - DONA Z (Opava
Kat.), -L- 6l. (9) 1. Kubrický - GIJOM FIDES AGRO
(JK Amigo), 2. Tretera - CYPŘIŠ (Tretera), 3. Bajnar -
LADA (Baník), KMK -ZL- (21) 1. MGT HILTON - Baj-
nar (Baník Ostrava), -L- (13) 1. UNIE 3 - Lamich
(Opava Kat.), 2. OSCAR - Eim (Tlumačov), 3. AMOR
4 - Tretera (Tretera), -S- (10) 1. FARADAY ALCAT-
RAZ - Hošák (Csabi), 2. CYPŘIŠ - Tretera (Tretera),
3. LADA - Bajnar (Baník).

Brno 1.29.-30.6. Brno Trophy -S- (13):1.Hošák -
GRAF CZECH (Stáj Mustang), 2. Skřivan - LABE
JAMES ORLING, 3. Skřivan - FLOKCON ORLING
(Manon Orling), -ST- (9) 1. Hošák - GRAF CZECH
(Stáj Mustang), 2. Tretera - ASTOR (stáj Tretera), 3.
Skřivan - LABE JAMES ORLING (Manon Orling),
mini -maxi (8) (190) 1.Matějka - EFKUSWEG (stáj
Wrbna), 2. Slezák - UNIE-A (JK Ideas Brno), 3. Skři-
van - LABE JAMES ORLING (Manon Orling).

Kolesa 6.-8. 7. všestrannost kvalifikace ZP SN
(22) 1. Dvořáková - CORRADO (Cavalier Rynárec), 2.
Krejsa - CHANSON (Helvíkovice), 3. Navrátil R. -
KARIBIK (Loučany), BP (24) 1. Vrtek L. ml. - DIRANO
(Hor. Heřmanice), 2. Kremlová - FLEJTA (Loučany), 3.
Ježková - DIEGO (Jindř. Hradec), SP (18) 1. Vobořilo-
vá - LITERA, 2. Vobořilová - LAMA (Měník), 3. Málek -
TENOR (Sokol Kladruby n.L.), ZP (24) 1. Konečná -
SYPATIKA (Loučany), 2. Sůrová - NIGES (Kolesa), 3.
Tumpachová - FONTÁNA (Valér Radonice), Mistrovstí
Včo 1. Sůrová - NIGES (Kolesa), 2. Kadavý - ANKER
(Smrček), 3. Falta - MONK (Leština).

Jemčina 7.7. -ZM- 1. odd. 1. Haumerová - ALGI-
DA (P+P Třeboň), 2.odd. 1. Pilařová - FAUNA
(Čápův Dvůr), dvouf. sk. 100/110 1. Doležal R. -
OTHELO (Jezbořice), dvouf. sk. 110/120 1. Doležal
R. - OTHELO (Jezbořice), post. obt. do 120 + žolík
1. Rosecká - ETHOS (Panství Bechyně), -L- 1. 1.
Doležal R. - DOUGLAS (Jaroměř), 2. Kralertová -
MIGRACE (Jindř. Hradec), 3. Kočík jun. - NABUCHO-
NODOSOR (Kočík Stružná).

Moravský Krumlov 6.-8.7. spřežení MJmO ve
dvojspřeží (7) 1. Nesvačil st. (JK Mor.Krumlov), jed-
nospřeží (7) 1. Barták - (FIN-Benice), dvojspřeží (11)
1. Nesvačil st. (JK Mor.Krumlov), čtyřspřeží (4) 1.
Kastnerová (JO Martin).

Frenštát pod Radhoštěm 6.-8.7. drezura -S-
(11) 1. Pulpánová - DAF ONDRAŠ (Equus Kinsky), 2.
Carva - ARIE, 3. Ronisová - GHANDI (oba Troja), -
ST- (2) 1. Sigismondi - EXCALIBUR (Žabčice), skok
stupň. obt. do 110 (29) 1. Ondryáš - KLÉLIA (Fren-
štát), stupň. obt. do 120 1. odd. (39) 1. Gladišová -
KASTANĚTA (Gladiš Bernartice), 2. odd. (34) 1.
Sojka - GALIE (Hippo Topol), Mistrovství ČR drezura
jun. -S+S- (17) 1. Pulpánová - DAF ONDRAŠ (Equus
Kinsky), 2. Carva - ARIE, 3. Škardová - PEREBOR
(Havl. Brod), ml. jezdci -ST+ST- (4) 1. Sigismondi -
EXCALIBUR (Brno Žabčice), 2. Pelikánová - PAMÍR
(JS Pavlík Pocínovice), 3. Vobořilová - KANT (Přední
Kopanina), Mistrovství ČR skoky jun. -L+S- (52) 1.
Polachová - FANY (Caro Aš), 2. Roubalová - CAPTA-
IN (JK Roubal Plzeň), 3. Zahrádka - LOVEN (Faunus
Strakonice), ml. jezdci -S+S- (22) 1. Papoušek -
GOLD (Srnín), 2. Balcarová - PRADAR (ČJK KV), 3.
Poláková - RAINBOW STAR (Polák Strakonice),
družstva -L+L- (7) 1. Severomoravská oblast (Hruš-
ka - JODID OIL TEAM, Kopišová - KLASIKA, Sovja-
ková - BRISA, Hentšel - REZNAK).

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

Inzerce
●● Prodám klisny a valachy s výkonností od -ZL- do -S-. Informace na

tel.: 0603 255 775.
●● Prodám přepravník pro 6 koní s nástavbou, zn. Karosy C 734.00.

Po technické kontrole a emisích. Cena po osobním jednání. Tel.:
0603 255 775.

●● Prodám 2 valachy, 2,5 let., s výborným původem, vhodné pro par-
kur i military, zdraví, hodní. Cena dohodou. Tel.: 0723 469 713.

●● Ustájení a výcvik koní-Kornalík Jezd.centr.Hostomice 0606631842.
●● Prodám 6l., hř., pony KVH 105 cm, černý, obsednutý. Tel.: 0398 398 205.
●● Prodám kl., 12 r., nejvyšší dosažený stupeň výkonnosti skok -S-,

zdravá, hodná, spolehlivá, závodí s dětmi. Vhodná pro začínajícího
závodníka. Cena 70 000,- Kč. Tel.: 0608 707 565.


