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PROSTĚJOV

Celkově šesti soutěžemi všestrannosti zahájil
svůj 36. ročník seriál soutěží Zlaté podkovy. Již
podruhé stálo na startu pardubické závodiště,
kde se prvé kvalifikační kolo pořádá za spoluú-
časti pořadatele JK Glod Čejov náhradou za
soutěže v Čejově.

Již v loňském roce bylo s uspokojením kon-
statováno, že vstup pardubického závodiště na
militaristickou scénu byl šťastným krokem
a letošní zahájení Zlaté podkovy to jen potvrdi-
lo. Díky vstřícnosti všech zainteresovaných
stran v čele s pardubickým Dostihovým spol-
kem se zde již druhým rokem daří budovat mili-
taristickou dráhu evropské úrovně. Kvalitně
udržované pardubické závodiště pak musí zís-
kat nejen většinu z nás jeho fanoušků, ale
i všechny náhodně příchozí. Zázemí celého
areálu pak nabízí dobrý komfort startujícím a na
sportovních podnicích nebývalý komfort všem
divákům. O letošním aprílovém víkendu 27.-29.
dubna pak většina návštěvníků ocenila přede-
vším televizní okruh závodiště, který umožňuje
sledovat soutěže na všudypřítomných televiz-
ních obrazovkách pod střechou pardubických
tribun.

Militaristický maraton
Na programu prvního kola ZP bylo tentokrát

šest soutěží. Vedle tradičních předkol Zlaté,
Stříbrné, Bronzové podkovy a Soutěže nadějí to
byla i otevřená soutěž úrovně -Z- a poprvé
v rámci kvalifikace ZP vypsaná a podruhé v ČR
vůbec uspořádaná i soutěž stupně ZK, což je
jakési militaristické ZM. To bylo v Pardubicích
určeno mladým koním a dětem.

To, že sportovních koní u nás přibývá, již
víme. Že se však do šesti soutěží v Pardubicích
přihlásí 120 dvojic je téměř neuvěřitelné. Ještě
neuvěřitelnější pak je, že největší zájem byl
o nejtěžší soutěž a do Zlaté podkovy nastoupilo
plných 33 dvojic.

I mistr tesař..
Dominantní postavení mezi našimi militaristy

si po loňském roce vybudoval J. Hatla. Tomu
sice zbyl pro nejtěžší soutěže již jen SZALENIEC
(IVORY COUNT byl na konci loňského roku
prodán), ale v Pardubicích to po suverénně nej-
lepší drezuře a bezchybném krosu vypadalo na
další vítězství.

Že se však může v military přihodit lecos
dokázal i průběh poslední zkoušky dvojice
z hřebčína Měník Humburky. J. Hatla si mohl
dovolit dvě chyby. Těch se skutečně dopustil,
ale pak přišel triplbar na čtyři cvalové skoky.
Z jedné zádrže navíc bylo zastavení a nakonec

Senzace v Monte Carlu
Mnohé z nás rozchod dvojice Starnovský - Opatrný překvapil. Pravděpodobně nejeden z příznivců

jezdeckého sportu nyní teskní po české dvojici na světových kolbištích, na kterou jsme si rádi začínali
zvykat. Raketový start dvojice R. Tebbel a koní stáje Bost, především pak KRIS KENTAUR, však
opět posouvá možnosti koní o další dimenzi výše. V případě, že by se potvrdil nastoupený kurs,
budeme moci B. Starnovskému k odvážnému rozhodnutí jenom blahopřát.

Důvod k oslavě je však již nyní. R. Tebbel se vrátil v úterý 17. dubna z finále Světového poháru
v Göteborgu a poprvé si sedl na koně KRIS KENTAUR, COLUMBIA EQUISTRO a CRAZY BOY.
Zatímco CRAZY BOY má zatím „volno“, druhé dva čekaly hned o víkendu 21. a 22. dubna velké
severoněmecké závody v Lastrupu. Zde exceloval především KRIS KENTAUR. Zatímco v první sou-
těži do 150cm na čas jel R. Tebbel opatrnější seznamovací jízdu a přes bezchybný parkur měl slabší
čas, nedělní Velkou cenu již odsoutěžil naplno. Po bezchybném základním kole i rozeskakování zví-
tězil KRIS KENTAUR v GP Lastrup nad severoněmeckými esy jako např. T. Hasmann či B. Böcker.
COLUMBIA předvedla dva pěkné výkony jeden bezchybný a jeden se 4 tr. body.

Následné úterý čekala oba koně únavná 1600 km dlouhá cesta do Monte Carla. Zde se o víkendu
26.-28. dubna konalo GP du Prince de Monaco.

COLUMBIE předvedla velmi pěkné výkony ve dvoufázovém skákání 140/140 (0+4) a ve skoku do
150 na čas. V tomto parkuru byla dvojice bez trestných bodů, ale bohužel za cílem se COLUMBIA
bolestivě zašlápla a v přední spěnce z toho nakonec byly tři stehy. Soutěže v Monaku pro ni tak
pochopitelně skončily.

Celým konkurem však suveréně prošel KRIS KENTAUR. Nejprve v zahajovací „150“ na čas zvítě-
zil a potom byl ve dvou následných hlavních soutěžích po nulách v základních kolech i rozeskaková-
ních dvakrát druhý. Senzační druhé místo ve Velké ceně Monaka mohli sledovat i čeští diváci Euro-
sportu v sobotu 28. dubna.

KRIS KENTAUR podlehl v nejtěžší soutěži jen dvojici L. Philipaerts - QUEBEC o pouhých 0,27
sekundy. Na jeho štítě zůstal M. Whitaker (FIRST SAMUEL), E. van der Vleuten (CURASTELA)
E. Tacken (LIMMINKA) a W. Melliger (SCUTT).

KRIS KENTAUR tak jen potvrzuje naděje svého majitele. Koním stáje Bost stojí nyní v cestě k těm
nejtěžším konkurům další perné zkoušky. První z nich bude v Mannheimu a po něm plánují ve stáji
R. Tebbela účast na CSI-A v Hamburku (24.-27. května).
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Zlatá podkova zahájila
celkový výsledek 20 tr. bodů a s ním i pád až na
konečnou 8. pozici.

Ani naše druhá favoritka R. Marková na
TARAS z Remark Poříčí neuspěla. Po druhém
místě v drezuře a bezchybném terénu ji chyba
na parkuru stačila jen na čtvrtou příčku. To
svědčí o vyrovnanosti soutěže, kde se, po pro-
padu dvojice Hatla - SZALENIEC seřadila šesti-
ce jezdců v rozmezí jediné chyby. Z vítězství se
tak nakonec radoval P. Vereš s PAMELOU
(SOUz Horní Heřmanice) před R. Heindenrei-
chem (BONNY) z JK Loštice a T. Jarolímem
(BEST PLAN) ze Staré Boleslavi.

Ani ve Stříbrné podkově nebylo J. Hatlovi
dopřáno radovat se z vítězství. To získala systé-
mem start - cíl I. Konečná na SYMPATICA
z Pegas Loučany a J. Hatla na HALICZ skončil
druhý.

Kvalitní výkony podávali jezdci i v dalších
soutěžích. Důležité však je, že organizačně
pořadatelé vše zvládli dobře, i když k počtu
startů bylo nutné jezdce pouštět do terénní
zkoušky v tříminutových intervalech a tak někte-
ří jezdci probíhali cílem téměř současně. I tak se
v sobotu 28. dubna soutěžilo na pardubickém
závodišti přes 10 hodin.

Kam do zahraničí?
Jednalo se i o mezinárodních militaristických

plánech. Po tom co slintavka zastavila výjezdo-
vé ambice do francouzského Compiègne ocitl
se v centru zájmu militaristické reprezentace
polský Bialy Bor. Závodiště znají naši současní
jezdci již z loňska a 11. až 13. května se zde
pořádají soutěže CCI* a CCI**. Bohužel termín
poněkud koliduje s naším CCI* v Kolesách, pro-
tože Bialy Bor je pouze týden před Kolesami.
Přesto o účast na CCI* měli zájem R. Marková
(CLEMENTAIN) a P. Súrová (TEDDY), ale po
chybách v Pardubicích byla myšlenka na výjezd
opuštěna. V nominaci tak zbyl pouze J. Hatla
(SZALENIEC) a J. Kadavý (ANKER), kteří poje-
dou do Polska společně a budou startovat
v CCI**. V případě, že vše bude probíhat dobře
bude další na řadě CCI*** Luhmülen (5.-8. čer-
vence) a s ním i pokus o kvalifikace na ME
v Pau (11.-14. října). Na Luhmülen nyní pomýšlí
také L. Vrtek s SOUz Horní Heřmanice (DOMI-
NANT), který je podle reprezentačního trenéra
F. Slavíka dalším vyzrálým koněm s potřebnou
výkonností. Ten skončil ve Zlaté podkově v Par-
dubicích na 6. místě a i on se zařadil mezi sku-
pinu jezdců, kterým vítězství uniklo díky jediné
chybě na parkuru.

V Pardubicích se nyní můžeme těšit na juni-
orský šampionát ve všestrannosti (10.-12.
srpna). Dalšími sportovními soutěžemi však

S. Vrtek – SKIEN

R. Heindenreich – BONNY

bude pardubické závodiště přeplněno a pořada-
telé pokračují hned 12.-13. května skokovou
Cenou Pardubic. Mluvíme-li o všestrannosti,
myslím, že po víkendu 27.-29. dubna jsou Par-
dubice opět o krůček blíže evropskému šampio-
nátu. Mistrovství Evropy 2003 by Pardubicím
rozhodně slušelo.

V Kolesách 
skončeno

Závěrečné slovo v seriálu soustředění jezdců
všech sedlových disciplin, která probíhala v jez-
deckém centru Vasury v Kolesách nepřetržitě
téměř čtyři měsíce, měli mladí jezdci a junioři
pod vedením J. Pecháčka. Celkově 19 skoko-
vých jezdců každý se dvěma koňmi zde praco-
vali ve dnech 17.-20. dubna.

Na závěr práce jsme o informaci o dalších
plánech naší juniorské reprezentace požádali
Jiřího Pecháčka: „Chtěl bych aby se všichni
junioři a mladí jezdci, kteří mají koně výkonnosti
-S- zúčastnil i  soutěží při CSN Poděbrady
(1.-3. 6.). Prvým zahraničním výjezdem pro juni-
ory a mladé jezdce by však mělo být
CSIYJ-A v Neubeeren/Grossbeeren u Berlína,
které se koná 8.až 10. června. To znamená, že
nominace a přihlášky musí být hotové již před
poděbradskými soutěžemi. V mladých jezdcích
je jasno o dvou jménech a to jsou Z. Zelinková
a A. Opatrný. Uvažoval jsem i o L. Sojkovi
(GALIA), který měl velmi slibné zahájení sezóny,
ale je otázka v jaké formě bude. Mezi juniory je
zatím situace zcela otevřená, i když doufám, že
se nějaký adept pro reprezentaci nalezne.

Dalším cílem juniorů a mladých jezdců by
měly být soutěže při CSIYJ-A v Homberg/Ohm
(3.-5. srpna) a s jedním výjezdem je počítáno
ještě na podzim.“

Tři dny v dešti
Nepřízeň počasí provázela třídenní skokové

závody a kriterium mladých koní na kolbišti
baníku Ostrava od pátku do neděle 20.-22.
dubna. Soutěžilo se na pískovém kolbišti, které
bylo téměř pod vodou, ale vynikající podklad
přeci jen umožnil konání soutěží. Přes všechny
problémy se tak uskutečnil maraton 399 startů.

V hlavní soutěži -S- startovalo 17 dvojic
a o vítězství se rozeskakovalo sedm jezdců.
O prvenství rozhodoval čas mezi dvěma bez-
chybnými. Vítězství si odnesl J. Kubrický na
AUTONOM FIDES AGRO (JK Amigo) před
R. Šipošem na SULIKA z Gesomont Bohumín.
Třetí skončil K. Lamich s DIVER OIL TEAM
z JK Opava Kateřinky. -jge-

Májová cena
Kolbiště Slovanu Frenštát pod Radhoštěm

bylo v sobotu a neděli 28.-29. dubna dějištěm
dalšího ročníku Májové ceny ve skokových sou-
těžích. Téměř ideální počasí, ve které po před-
chozích deštích nikdo nevěřil, přispělo k dobré-
mu průběhu závodů s 282 starty. Nejvzdáleněj-
ším účastníkem byla A. Machová na VICTOR
z Mělníka.

Májová cena (-S-) měla vypsána dvě roze-
skakování a na startu základního kola se před-
stavilo 50 dvojic. Do prvého rozeskakování
postoupilo12 bezchybných a do druhého pak
šestice nejlepších. Třem dvojicím se podařilo
absolvovat i druhé rozeskakování bez trestných
bodů a suverénně nejlepším časem se vítězem
letošní Májové ceny stal P. Humplík s MANDY
OIL TEAM (Opava Kateřinky) před J. Valou na
FINN GARTAN (Spolfin Bruntál) a domácím
J. Kopišem na KLASIKA. -jge-

Generálka na Brno
Tradičním vrcholem jarní části skokové sezo-

ny se v ČR již stala Velká cena Brna, kterou
pořádá TJ Moravan Brno a Jezdecká škola
Smékal. Ta letošní se konala ve dnech 4.-6.
května, ale jak to v Brně tentokrát dopadlo jsme
v době uzávěrky tohoto čísla ještě netušili.
Generálkou na Velkou cenu však byly v Brně
závody ve dnech 21.-22. dubna. Zde bylo
vrcholem -S- a na start se postavilo 18 dvojic.
V základním kole docílilo nulu pět jezdců a vítě-
zem se nakonec stal v rozeskakování jediný
bezchybný J. Jindra na HERIET ESSENT ze
Spáleného Poříčí před dvěma jezdci s jednou
chybou V. Treterou (E.T.II) a I. Přibylem (KORI-
ANDR) ze stáje Belcredi.

Prvomájové Mariánky
I když se nám nepodařilo získat výsledky

z jezdeckých soutěží, které se konaly 1. května
v Mariánských Lázních, víme, že pořadatelé
absolvovali 11 hodinový skokový maraton. 

Vrcholem byla soutěž -S-, kde prvá tři místa
obsadili zástupci z Hořovic v pořadí A. Opatrný
- SILVIO, A. Opatrný - ČOKOLÁDA a K. Papou-
šek - CARDINAL.

Přehled o koních
2000

Tradiční ročenka Přehled o sportovních
koních za rok 2000 letos vyšla s určitým zpož-
děním, ale od pondělí 17. dubna je již k dispozi-
ci na oblastních sekretariátech ČJF. Narůstající
počty koní způsobují i zvětšení objemu ročenky
a ta současná má již téměř 350 stran.

Díky dlouhodobé práci již nabízí skutečně
reprezentativní přehled o nejlepších plemení-
cích díky evidenci potomstva za posledních
deset let. Z těchto součtů vychází nejlépe hře-
bec RADIÁTOR s koeficientem 0,78 za svých
sedm potomků. Naopak rozsáhlým potomstvem
v desetiletém hodnocení se může prokázat
např.: QUONIAM II-238 na třetím místě s 39
potomky hodnocenými v 1414 startech  a koefi-
cientem 0,74.

V žebříčku nejlepších skokových koní za rok
2000 seřadili koně v prvé desítce: KRIS KEN-
TAUR, CRAZY BOY, BERCY, RADEGAST
BIOFAKTORY, SIRAH, CARDINAL, KAŠMIR,
FRESKA, PANTHA RHEI a COLUMBIA EQU-
ISTRO.
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Drezura naplno
Uplynulých čtrnáct dní bylo nabito jezdecký-

mi závody a jezdecká sezona se rozběhla sku-
tečně naplno. Nárůst sportovních koní je zřetel-
ný i v drezurních soutěžích. 

Dubnová cena
Tradiční Dubnová cena na Trojském ostrově

patří spravedlivě skokanům i drezúristům.
V sobotu 21. dubna se skákalo až do úrovně -L,
kde si vítězství odnesla M. Marková na MARIO
z Bon Equi Club Louny a neděle byla drezúris-
tů. Zde se soutěžilo až do úrovně -ST-.

V soutěži -S- se mezi 19 startujícími prosadi-
la R. Seidlová na bělouši LAMBADERO (stáj
Pecháček) před F. Sigismondi (EXCALIBUR)
a J. Buben (BODO). V hlavní soutěži St. Georg
viděli diváci 10 startujících a souboj o prvenství
zde svedli domácí stájové kolegyně A. Henrik-
sen (KAMÍR) a K. Chelbergová (POZOR).
A. Henriksen byla o 1,3% první. Třetí místo pat-
řilo R. Seidlové (LAMBADERO).

Opět RASPUTIN
Po Velikonočních drezurních závodech

v Praze na Přední Kopanině se v sobotu
28. dubna konaly v areálu spojeném se jménem
Vlasty Kadlecové další drezurní závody Cena
Astora. Na programu byla soutěže úrovně -L-
až -T-.

Tentokrát přibyla k pražské konkurenci ještě
brněnská Š. Charvátová s DREAM DANCER
a SAM (Panská Lícha). Ta nenašla přemožitele
ve Svatém Jiří, kde obsadila obě prvá místa.

V nejvyšších soutěžích (2x IM I) však opět
exceloval RASPUTIN a Š. Koblížková. V prvém
se utkali již se známými dvojicemi z Velikonoč-
ních závodů a zvítězili před I. Ronisovou na TIF-
FANY (Troja Praha). Ke druhému IM I se jim
postavila do cesty Š. Charvátová s oběma
koňmi, ale i tuto konkurenci RASPUTIN překo-
nal, když Š. Koblížková zvítězila nad DREAM
DANCER těsně o 1,85%. Š. Koblížková tak
měla skutečně dobrý den, když dopoledne zví-
tězila i v sedle BLACORO K v soutěži -L-.

Tři vítězky v Chebu
Ve stejný víkend ovšem ve dvou dnech (28.-

29.4.) se drezury konaly i v areálu manželů
Šimáčkových v Nebanicích u Chebu. Na progra-
mu byly tři úrovně soutěží od -Z- do -S- a každý

K. Chelbergová s drezúrním nováčkem
DANTON foto -čiš-

stupeň ovládla jedna dvojice. Ve dvou soutěžích
-Z- zvítězila H. Pelikánová na SAMANTA (ŠS
Hájek-Kornurov), v celkově čtyřech -L- čtyřikrát
J. Jirsová na CORADO 1 (stáj Jirsová) a v obou
-S- slavila vítězství D. Čapková na CAR (JS
Čapková). Zde byly startovní listiny již velmi
zaplněné a rozhodčí museli v obou dnech
posoudit celkově 80 výkonů.

Spoltrade pro drezuru
Ústecký V. Šretr si již několik let získává

skromně a nenápadně uznání jezdecké společ-
nosti. To se mu daří nejen díky sportovnímu
duchu, který dokumentuje skutečnost, že při
posledním národním šampionátu v roce 2000
v Opavě se stal po dlouhé době jezdcem startu-
jícím ve skákání (severočeské družstvo) i drezú-
ře (jednotlivci), ale také svým pořadatelským
úsilím na drezurním poli. Jeho zájem o drezuru
jej na sklonku loňského roku vynesl až k práci
v drezurní komisi.

Již v loňském roce byly dobře hodnoceny
jeho drezurní závody na kolbišti JK Tatran Ústí
nad Labem a tak i letos přilákala v úterý 1. květ-
na Cena firmy Spoltrade group kvalitní konku-
renci.

Drezurní fanoušky navíc zajímalo první letoš-
ní měření sil mezi nováčkem českých drezur-
ních obdélníků RASPUTINEM, který dorazil
ověnčen zatím letos 100% úspěšností a čtyřmi
vítězstvími a současnou mistryní ČR K. Chel-
bergovou na POZOR z TJ Žižka Praha.

Bohužel se k tomuto měření sil nepřihlásila
další současná jezdkyně z elitní skupiny A. Hen-
riksen, kterou hned následující den 2. května
čekala cesta na půlroční treninkový pobyt do
SRN. Zde bude sbírat další zkušenosti ve
stájích německého drezurního šampiona
T. Schmiedta v Essenu a v ČR ji letos uvidíme
pouze na CDI v Brně a Mariánských Lázních
a při národním mistrovství v Hradci Králové.

Vyvrcholením prvomájových drezur v Ústí nad
Labem se stala dvoukolová soutěž Cena firmy
Spoltrade, která se skládala ze dvou samostat-
ně hodnocených kol YU 97 a SG. K prvému kolu
POZOR nenastoupil a tak se soutěž stala snad-
nou kořistí Š. Koblížkové a RASPUTINA, který
zvítězil před F. Sigismondi z JK Žabčice na
koních EXCALIBUR a TIME OUT.

Druhé kolo (Sv. Jiří) se již stalo soubojem
mezi RASPUTINEM a POZOREM a z tohoto
klání vyšel nakonec 1,35 % lépe RASPUTIN
(72,85%). Třetí místo pak patřilo opět F. Sigis-

mondimu na EXCALIBUR před H. Jeřábkovou
na HELIO (JK Havlíčkův Brod).

Š. Koblížková se tak stala i vítězkou dvouko-
lové soutěže a na své konto si tak připsala další
tři vítězství.

Havlíčkobrodští
mezinárodně

Dne 14. dubna se ekipa drezurních jezdců TJ
Jezdec Havlíčkův Brod zúčastnila Ceny osvobo-
zení Bratislavy. Jezdkyně H. Jeřábková (HELIO,
ORI, ARIADNA) a juniorka M. Škardová (PERE-
BOR, HAJDAS) získaly v rámcových soutěžích
tři bodovaná místa. V hlavní soutěži St. Georg
obsadila M. Škardová na PEREBOR 2. místo za
topoľčianským R. Kohútem. Třetí a čtvrtá příčka
patřila její stájové kolegyni H. Jeřábkové
(HELIO a ORI).

Nyní se zástupci TJ Jezdec Havlíčkův Brod
chystají na CDA Steyer do Rakouska, který se
koná ve dnech 12.-13. května.

Š. Koblížková – RASPUTIN

Zahájení soutěží spřežení připadlo v roce 2001 na dny 20.-22. dubna a pořadatelem prvních soutěží
byly Němčice. Na programu byla jednospřeží, dvojspřeží i čtyřspřeží a prvými vítězi roku 2001 se
postupně stali T. Barták ml. (Favory Benice) foto nahoře, L. Jirgala (Hubička Telnice) a P. Vozáb (NH
Kladruby n.L.).
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Blahopřejeme...

Ještě k dopingu
Přesto, že bylo již mnohé řečeno a původně jsme

již nechtěli tuto problematiku dále rozviřovat a domní-
váme se, že je potřeba nechat zodpovědným orgá-
nům v ČJF určitý čas na vyvození závěrů k dalšímu
postupu v dopingové legislativě pravidel jezdeckého
sportu, materiály, které dorazily do redakce nás nutí
ještě jednou se na počátku sezóny 2001 k tématu
dopingu vrátit.

V číslech 5 a 6 zpravodaje Jezdec zaujímala znač-
ný rozsah podrobná informace o této problematice na
českých kolbištích, kterou vyvolal pozitivní dopingový
nález na Mistrovství ČR 2000 v Opavě.

Po vydání prvního článku jsme rádi splnili povinnost
a uveřejnili i vyjádření přímých aktérů řízení. Aktivně
jsme se také snažili získat další stanoviska všech
zainteresovaných stran. Bohužel až se zpožděním
dorazilo do redakce Jezdce vyjádření bývalé členky
disciplinární komise G. Aberlové, která i v důsledku
celé kauzy na funkci v komisi rezignovala.

Omlouváme se paní JUDr. G. Aberlové, ale
z kapacitních důvodů a v důsledku toho, že mnohé
z jejího dopisu již na stránkách Jezdce zaznělo,
z tohoto materiálu jen vybíráme odůvodnění její rezig-
nace:

„Následně po disciplinárním řízení, provedeném
„na dvě etapy“ jsem odstoupila ze své funkce členky
DK, neboť se domnívám, že za daného stavu legisla-
tivy je zbytečné, aby v disciplinární komisi figuroval
právník, a to z důvodu:

1.V době rozhodování nebyl dán právní podklad,
aby mohl být kdokoliv potrestán za doping, protože
není volně dostupný seznam zakázaných látek
a Veterinární pravidla, na která je odkaz ve Všeobec-
kých pravidlech.

2.Výkonný výbor postupoval v rozporu s diciplinár-
ním řádem, jestliže se touto věcí zabýval a vrátil ji DK
k novému projednání a rozhodnutí, třebaže osobami
kompetentními nebylo podáno odvolání proti rozhod-
nutí DK a rozhodnutí Disciplinární komise bylo pravo-
mocné.“

Na toto vyjádření pak přímo navazuje prohlášení
JUDr. Ing. J. Staňka, Csc, který reaguje na následné
kroky Rady ČJF ještě daleko razantněji:

Výzva k odstoupení Rady ČJF
Jak bylo uvedeno v Jezdci č. 6/01 a potvrzeno na

schůzi Středočeské oblasti dne 7.4.2001, rozhodla
Rada ČJF vypustit z Disciplinárního řádu možnost
právního zastoupení obviněné osoby při disciplinár-
ním řízení. Toto rozhodnutí je porušením Listiny lid-
ských práv, která byla Ústavním zákonem č. 2/93 Sb.
vyhlášena za součást ústavního pořádku ČR. Je tedy
přímým porušením Ústavy ČR.

Beztrestně porušit Ústavu u nás nemůže žádný
občan, natož orgán. A pokud tak učiní vrcholný orgán
dobrovolné společenské organizace, je to skandální.
Osobně to považuji za vyvrcholení projevu právního
diletantství orgánů ČJF.

Za závažnější však považuji nízkost pohnutek,
které vedly k tomuto rozhodnutí. Je to jasný projev
arogance moci, který řídící orgány ČJF vůči členské
základně dlouhodobě projevují.

Neuvědomují si zřejmě, že zastávat funkci ve spo-
lečenské organizaci neznamená vládnout těm, kteří je
zvolili, ale poskytovat službu těm, kteří je zvolili.

Vzhledem k těmto skutečnostem, které považuji za
naprosto nezdravé pro další vývoj ČJF, vyzývám
Radu ČJF k odstoupení.

JUDr. Ing. J. Staněk, Csc

O reakci na tuto výzvu jsme požádali předsedu
Rady ČJF pana Josefa Trojance:

V prvé řadě musím konstatovat, že Stanovy ČJF
jasně určují, jak je sestavena Rada ČJF, tj. vždy
předseda oblasti zvolený valnou hromadou příslušné
oblasti a další zvolený zástupce oblasti. Je tedy
pouze v kompetenci oblastí, zda vymění své zástupce
v Radě. Pokud by předseda oblasti odstoupil z Rady
ČJF, musel by automaticky odstoupit i z funkce před-
sedy oblasti.

K otázce disciplinárního řádu ČJF konstatuji, že
tento Rada ČJF schválila na svém zasedání dne
19. 5. 1999. Návrh znění byl zpracován p. Staňkem
a předložený legislativní komisí. Legislativní komise
odmítla návrh zpracovaný JUDr. Aberlovou, členkou
disciplinární komise.

Vzhledem k tomu, že znění tohoto dokumentu při-
jala a schválila Rada ČJF, je v její pravomoci prová-
dět i jeho úpravy a změny.

Se svým právním poradcem jsme konzultovali, zda
úpravou Disciplinárního řádu, schválenou Radou ČJF
dne 15. 3. 2001, jde skutečně o porušení lidských
práv a Ústavy ČR, jak je uvedeno ve výše zmíněné
„Výzvě“. Z písemně zpracovaného stanoviska uvá-

dím: „Stanovy spolku jsou soukromou právní normou
a je tedy věcí občanského sdružení jaká pravidla,
respektive Disciplinární řád zvolí. Členové spolku jsou
povinni dodržovat schválené interní předpisy občan-
ského sdružení.

V daném případě nemůže jít o porušení Listiny lid-
ských práv, neboť usnesení předsednictva České
národní rady 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základ-
ních práv a svobod, která je součástí ústavního
pořádku ČR, sice zakotvuje právo obviněného hájit
se sám, nebo prostřednictvím svého obhájce, avšak
Disciplinární řízení podle interních předpisů spolku
není soudním řízením ani správním řízením před
orgány státu a postavení člena organizace, který
porušil sportovní předpis, není postavením obviněné-
ho tak, jak to upravuje trestní řád.“

Jedním z důvodů odstoupení JUDr. Aberlové z Dis-
ciplinární komise bylo nepřijetí návrhu Disciplinárního
řádu, který sama zpracovala a projednala v komisi.
Bohužel přijetím jiného návrhu došlo k legislativním
kolizím v několika dokumentech.

Radu ČJF vedl k vypuštění článku o zastupitelnosti
fakt, že členové Disciplinární komise jsou voleni Konfe-
rencí ČJF a nemusí mít tedy právní vzdělání. Řídí se
interními předpisy (pravidly, dokumenty) a není tedy
důvod, aby proti nim byli při projednáváních právníci.
Neviděl jsem u žádného jiného sportu v ČR, že sporto-
vec přijde na disciplinární řízení s právním zástupcem.

Závěrem musím konstatovat, že to není poprvé, co
pan Staněk napadá a osočuje představitele ČJF
a nepravdivě informuje jezdeckou veřejnost (např.:
viz články v časopise Jezdec č. 2/VIII a č. 6/VIII
o pořadatelství CSIO a CSI 2000 a č. 4/VIII ke Konfe-
renci ČJF.)

Je tedy asi největším odborníkem v jezdectví?
Obrázek si každý múže udělat sám.

Josef Trojanec Předeseda Rady ČJF

Vyjádření redakce: K problematice dopingu jsme
se v tomto čísle vrátili s určitým ostychem. V každém
případě těmito vyjádřeními považujeme celou záleži-
tost za mediálně ukončenou a již se nebudeme
k uzavřeným kauzám vyjadřovat.

Sportovní 
kalendáfi

8.5. Vystrkov ZM-L
11.-13.5. Karlovy Vary zrušeno
12.-13.5. Praha Z-S
12.-13.5. Páterov ZM-PREM.ST
12.-13.5. Hořovice zrušeno
12.-13.5. Plzeň-Bory drez.Z-PREM.ST
12.-13.5. Hradec n.M. Z-S
12.-13.5. Pardubice Z-S
12.5. Dražka ZM-L
12.5. Dunovice Z-L
12.5. Bukovice ZM-L
12.5. Liberec ZM-L
12.5. Vestec ZL-S
12.5. Hořice drez.Z-S
12.5. Slavkov u Brna drez.Z-S
12.5. Olšany Z-S
12.5. Sobotín CN/Z-ZL
12.5. Henčlov ZM-L
12.5. Dolní Moravice ZM-L
12.5. Kamenice nad Lipou ZM-L
13.5. Popice Z-PREM.S
13.5. Havlíčkův Brod Z-PREM.S
17.-18. 5. Mělník KMK ZM-L
18.-20.5. Kolesa CCI*
18.-20.5. Ostrava S-PREM. ST,T
19.-20.5. Praha drez. L-PREM. SG,T
19.-20.5. Stará Boleslav Z- PREM. ST
19.-20.5. Ruda ZM-L,CAN-B/1,2
19.-20.5. Heroutice Z-L
19.-20.5. Stará Role ZM.L
19.-20.5. Kaničky Z-L
19.-20.5. Ústí n.L. Z- PREM. ST
19.-20.5. Brno-Žebětín ZM-S
19.5. Tlustice ZM-L
19.5. Měšice drez.Z-L
19.5. Mariánské Lázně KMK Z-L

Vrchovany - Obrok ZM-L
odloženo na 26. 5.

19.5. Polička ZM-ZL
19.5. Hořice ZM-ZL
19.5. Liboš drez.Z-L

...p. Františku Novotnému z Bavorovic,
bývalému jezdci a dnes trenérovi a chovateli
koní k 55.narozeninám, které oslavil 30. dubna

Fotosoutěž pro
všechny

Vážení čtenáři, podle Vašeho zájmu s potě-
šením konstatujeme, že naše Jezdecká ročenka
si získala širokou oblibu. Doufáme, že fotogra-
fické dokumentace jezdeckých sezon 1997 až
2000, tak jak jsme je zachytili, jsou pro vás
všechny příjemným připomenutím sportovních
okamžiků a s ubíhajícím časem bude tato připo-
mínka ještě zajímavější. Pochopitelně za redak-
ci mohu slíbit i další edice Jezdecké ročenky.

I když na dokumentaci jezdecké sezony
2001 již náš fotografický tým pracuje, snímek
P. Loudové vpravo z letošního zahajovacího
skákání v Mělníce nás inspiroval k výzvě vám
všem dalším amatérským fotografům. Protože
nemůžeme být všude a protože každému z vás
se může podařit zcela jedinečné foto, vyhlašuje
redakce časopisu Jezdec ve spolupráci se
svými dalšími partnery fotografickou soutěž
o nejoriginálnější fotografii roku 2001.

Fotografie se musí týkat jezdecké discipliny
v rámci ČJF nebo situace na závodech pořáda-
ných v rámci ČJF. Věříme, že vaše práce obo-
hatí kolekci fotografických dokumentů v Jezdec-
ké ročence 2001. V průběhu nejbližších týdnů
vám také přineseme podrobnosti odměn, které
pro vás naši partneři Jezdecké ročenky a redak-
ce časopisu Jezdec připraví a i o porotě, která
bude snímky posuzovat. S prvním vyhlášením
soutěže jsme si však pospíšili proto, abychom
již nyní motivovali vaše fotografické úsilí. 

Redakce

FEI v San Francisku
Přes 80 národních federací se zúčastnilo ve

dnech 24.-27. dubna Generálního zasedání FEI
v San Francisku. Na programu byly tradičně
otázky týkající se ekonomiky FEI, pravidel jez-
deckých soutěží, veterinárních pravidel a dele-
gáti byli seznámeni s přípravami Světových her
2002 v Jerez de la Frontera. Podrobnosti může-
te získat na internetové adr.: 

www.horsesport.org
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Velkoobchod s jezdeckými potřebami

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. 00420-165-62 31 53, 0602 44 99 72, fax 00420-165-62 20 70, 62 65 59
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služ-

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

Ing. J. Kutěj Ing. J. Hanulay
Purkyňova 10, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.:0616/ 22774 tel.: 07/81 52 30

Sportovní stáj
v Tuchoměřicích

a hřebčín Albertovec
● nabízí ustájení koní ve

střediscích v Praze-
Tuchoměřicích i Albertovci

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

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

Tel.: 0602 628788

Mnozí z vás, kteří se letos
zúčastnili slavnostního galavečera
Kůň, Jezdec roku v Litomyšli, si
odnesli domů také nabídkový
katalog firmy VARI, zahradní
a farmářská technika. Protože
i tato firma pomohla s uspořádá-
ním jezdeckého večera, čímž zře-
telně projevila zájem o jezdeckou
společnost, rozhodli jsme se
požádat zástupce společnosti
VARI, vedoucího oddělení marke-
tingu Petra Vysloužila o podrob-
nější představení toho, co by
mohli majitelé jízdáren a jezdec-
kých středisek z nabídky firmy
využít.

„Máte skutečně pravdu, že
naše firma projevila zájem o jez-
deckou společnost, jako jednu
z dalších skupin zákazníků. Jezd-
cům bychom se chtěli cíleně věno-
vat a ve svých nabídkách vychá-
zet vstříc i specielním potřebám
jezdeckých center.

Za prvé musím říci, že naše
společnost, a její předchůdkyně,
sídlí nedaleko Poděbrad v Libici
nad Cidlinou letos již padesát let.
Protože zaměstnáváme přes
dvěstě lidí, v našich řadách je
mnoho těch, kteří znají slavnou
minulost a dnes již opět i součas-
nost jezdeckého střediska v Podě-
bradech a dokonce se mezi námi
najdou pamětníci dostihové dráhy
v Poděbradech. Není pro nás
proto žádnou novinkou, že takové
jezdecké centrum je v podstatě
malá farma, kde se spojuje údržba
zeleně čistě dekorativních a este-
tických účelů s potřebou klasic-
kých úkonů zemědělského cha-
rakteru. A naše technika je pro
takovou práci zcela ideální.“

V čem si myslíte, že jste lepší
než bohatá nabídka konkurenč-
ních firem?

„Nechtějte na mě, abych
pomlouval své konkurenty. Uvedu
však několik příkladů, které by
mohly být vnímány jako přednost
firmy VARI. V prvé řadě jsme ryze
česká firma s dlouholetými zkuše-
nostmi. Tím, že téměř každý
český zákazník zahrádkář či cha-
lupář byl i v minulosti zároveň
i drobným zemědělcem, jsou
výrobky naší společnosti velmi
kvalitní konstrukce. Ty které jsou
k tomu určeny, jsou svými para-
metry skutečně dimenzovány
k drobné zemědělské práci. Proto
i onen přívlastek „zahradní a far-
mářská technika“. Další předností
naší produkce je, že mnohé
z našich výrobků jsou součástí
stavebnicových systémů a na
jeden pohonný agregát lze připojit
mnoho různých systémů. To také
umožňuje, že si zákazník nemusí
kupovat vše najednou, ale celý
systém dokupuje postupně podle
svých potřeb a finančních mož-
ností. A tím se dostáváme i k té
pochopitelně velmi důležité části
a to, že naše výrobky vyráběné
českou firmou pro české spotřebi-
tele jsou cenově velmi dostupné.“

Promiňte jízlivou otázku.
A co „česká“ kvalita?

Musím říci, že jsme velmi hrdi
na naši českou kvalitu a známkou
naší konkurenceschopnosti je sku-
tečnost, že v široké nabídce celo-
světových firem jsme obstáli i před
takovým světovým gigantem
jakým je firma Honda. Stali jsme
se jako jedna z mála firem v Evro-

Pomocníci 
z Libice

pě oficiálně spolupracujícím part-
nerem této firmy v ČR a do našich
strojů jsou montovány pohonné
agregáty této firmy. Ty se vyzna-
čují nejen vysokými výkony a vel-
kou spolehlivostí, ale navíc jsou
velmi nízkou spotřebou čtyřtakt-
ních motorů na bezolovnatý ben-
zín i velmi šetrné k životnímu pro-
středí. Příjemná je i nízká hlučnost
a tak používání našich strojů
výrazně neruší okolí, což je, před-
pokládám, i v jezdeckém středisku
plném koní výhodou.

Dalším aspektem, který hovoří
v náš prospěch je i skutečnost, že
máme velmi dobře propracovaný
systém našich servisních středisek
v rámci cca 50 značkových prode-
jen po celé ČR a dalších cca 50
prodejen neznačkových. Zákazník

tak nemusí čekat až
skončí životnost někte-
rého z dílů stroje, ale
stejně tak jako jsme si
zvykli navštěvovat pra-
videlně servisní místa
se svými auty, lze si
nechat stroje f irmy
VARI pravidelně, napří-
klad na konci sezóny,
servisně kontrolovat.

Co byste tedy maji-
telům středně vel-
kých středisek speci-
elně nabídnul?

Naše nabídka je sku-
tečně široká. Od těch
n e j l a c i n ě j š í c h
a nejmenších stroječků,
až po skutečně téměř
zemědělskou techniku,
jako jsou malé profesi-
onální traktůrky. Ty by
v případě jezdeckých
středisek našly j istě
také uplatnění, ale zde
je j iž nutné počítat
s investicemi v řádu

200-400,- tisíc Kč. Myslím, že
daleko blíže budou mít majitelé jíz-
dáren ke stavebnicovému systému
komunální techniky, kdy na velmi
operativní a snadno, bez použití
nářadí, za pár vteřin demontova-
telný agregát, lze připojovat různé
prvky. Z jednoosého nosiče moto-
ru tak snadno uděláte čtyřosý
celek se sedačkou pro řidiče,
eventuelně s vozíkem na převoz
drobného materiálu. Na agregát
lze připojit různé typy žacích stro-
jů, ale stejně tak shrnovač a obra-
ceč píce, mulčovač, zametací kar-
táč nebo sněhovou frézu. Nabídka
je skutečně velmi komplexní
a k dispozici jsou i hřebové brány
pro úpravu netravnatých ploch,
shrnovací radlice na sníh nebo
např. i drtič zahradního odpadu.

Každý z těchto komponentů, včet-
ně vlastního agregátu lze pořídit
v ceně řádu tisíců korun a proto
jsou dostupné i menším provozo-
vatelům jezdeckých středisek.

Dovedu si například velmi dobře
představit, že ošetřovatel či správ-
ce jezdeckého areálu pomocí této
stavebnice poseče a přiveze trávu
i ze vzdálenější lokality, pak zame-
te dvůr, pomocí brán upraví jízdár-
nu a nakonec např. nadrtí nařeza-
né větve. Ty tak snadno skončí
buď v kompostu a nebo se mohou
vzniklé štěpky využít jak při odleh-
čení povrchu jízdáren nebo např.
v podestýlce koní.“

Musím uznat, že to je velmi
lákavá představa a doufám, že
se stane i na českých jízdár-
nách realitou. Díky za rozhovor

C. Neumann

VARI, a.s., 
Opolanská 350, 

28907 Libice nad Cidlinou, 
tel: 0324/677338, 

Fax: 0324/607 264, 
www.vari.cz 

E-mail: vari@vari.cz

Generální ředitel společnosti Vari J. Belin-
ger (vlevo) a vedoucí marketingového
oddělení P. Vysloužil předvádějí světovou
novinku v zahradní technice – strunový
žací stroj na kolech
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Pronájem přívěsu - 2 koně 

1/den - 600,- Kč, v. 750,- Kč

Tel.: 0602/386 905
Praha - Úvaly

Inzerce

Výsledky

firma 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

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

Němčovice 7.4. -ZM- děti (6) 1. Krausová -
SUGAR BOY (ČJK KV), -ZM- 4l. (8) 1. Bouško-
vá - ANDĚLA (Němčovice), dvouf.sk. 100/110
(25) 1. Straka - SANDY (Němčovice), -ZL- (25)
1. Mayer - MOON SANTA (Lučkovice), -L- (18)
1. Opatrný - CARLSON, 2. Papoušek K. - CON-
TENDERA WEPOL, 3. Papoušek K. - NIZA
(oba Hořovice).

Drásov 14.4. -Z- (31) 1. Kupsa - VITA (Boři-
tov), post.obt. do 110 + žolík (38) 1. Růžička -
SVRATKA (Vel.Němčovice), -ZL- 1. Samcová -
SANTIAGO (Trinity).

Brno 21.-22.4. -ZM- (13) Hédlová - QUICK
(JO Roba), -ZM- (5) 1. Resová - VELŠ (JK
MZLU ŠZP Brno), -Z- (46) 1. Tretera - CYPŘIŠ
(Tretera), -Z- (40) 1. Jelínek - DARYL (Sever
Brno), -Z- (41) 1. Kupsa - ZAMBEZI (Bořitov), -
ZL- (42) 1. Vachutka - LUGANA (Pegas Bohda-
neč), -L- (19) 1. Vachutka - LUGANA (Pegas
Bohdaneč), 2. Tretera - ASTOR 2 (Tretera), 3.
Přibyl - KORIANDR (Belcredi), stupň. obt. do
120 (35) 1. Kupsa - VITA (Bořitov), -S- (18) 1.
Jindra - HERIET ESSENT (Sp.Poříčí), 2. Trete-
ra - E.T.II (Tretera), 3. Přibyl - KORIANDR
(Belcredi).

Ostrava 20.-22.4. -ZM- 4l. 1.odd. (13) 1.
Šipoš - GRAWITA (Bohumín), 2.odd. (14) 1,
Hruška - TANGO (Op.Kat.), -Z- 5l. 1.odd. (11)
1. Hošák - RADÚZ (Nový Jičín), 2.odd. (11) 1.
Lamich - UNIE (Op.Kat.), -Zl- 6l. (12) 1. Fialka -
ALOUBE A (Klokočov), KMK -Z- 1. MGT HIL-
TON - Bajnar (MGT Ostrava), -ZL- (22) 1.
RADÚZ - Hošák (Nový Jičín), -L- (12) 1. FARA-
DAY ALCATRAZ - Hošák (Mustang Havířov), -
ZM- děti (11) 1. Repper - HAIDY (Eliot Ostrava),
4l. (13) 1. Hruška - NAGANE (Op.Kat.), -Z- děti
(11) 1. Vavříková - NELLY (Vavřík), jun. (15) 1.
Nákelná - DUEL 1 (Nákelný), jun. (16) 1. Smě-
jová - KARMÍN INGENIA (Baník), sen.+ koně
1.rokem (17) 1. Hruška - NAGANE (Op.Kat.),
ost. (27) 1. Vala - FINN GRANIT (Bruntál), -ZL-
jun. (31) 1. Fajkusová - SANTA (Trojanovice),
koně 1. rokem (3) 1. Holý - CURAGE (Alberto-
vec), ost. (27) 1. Vala - FINN ARNOLD (Brun-
tál), -L- jun. (9) 1. Kincl - BLANKA (Horní
Město), sen. (13) 1. Biolková - ANGELIKA (Tro-
janovice), -Z- děti (3) 1. Kučerová - SWING
(Swing Havířov), -ZL- děti + jun. (9) 1. Zwinger -
RUMBA (Op.Kat.), -L- jun. (3) 1. Hentšel -
REZNAK (Baník), sen. (32) 1. Lamich - SHA-

RON GROZA (Op.Kat.), -S- (17) 1. Kubrický -
AUTONOM FIDES AGRO (JK Amigo Kloko-
čov).

Němčice 20.-22.4. spřežení jednospřeží 1.
T. Barták ml. (Benice), 2. Koníř (Hrádek), 3.
Exnar (Exnar), dvojspřeží 1. Jirgala (Telnice),
2. Soukup, 3. Kohout (Bratronice), čtyřspřeží 1.
Vozáb (NH), 2. Jirásek, 3. Barták (Benice).

Praha Trojský ostrov 21. -22.4. Dubnová
cena skoky dvouf.sk. 100/110 (54) 1. Zbořil -
KETY (Třebonice), stupň. obt. do 120 (48) 1.
Vondráčková - GRANT’S (Vondráček), -L- (22)
1. Marková - MARIO (Louny), 2. Tesárek -
ANNIE (Tesárek), 3. Jakeš - BRED (Louny),
drezura -Z1- (11) 1. Chelbergová - DANTON
(Žižka Praha), -JÚ 93- (18) 1. Buben - BODO
(Buben), 2. Pelikánová - PERUN (Pocínovice),
3. Půlpánová - DAF ONDRÁŠ (Equus Kinsky), -
JÚ 97- (19) 1. Seidlová - LAMBADERO (Pechá-
ček), 2. Sigismondi - EXCALIBUR (Žabčice), 3.
Buben - BODO (Buben), -SG- (10) 1. Henriksen
- KAMÍR, 2. Chelbergová - POZOR (obě Žižka
Praha), 3. Seidlová - LAMBADERO (Pecháček).

Olšany 21.4. drezura -Z2- děti + jun (10)
1.Skripová - ETNA (JK Skrip), -Z2- 4-5 letí (4) 1.
Jančářová -ATHOS (JK Hvězdlice), -Z3- děti +
jun.(8) 1. Skripová - PRIMA (JK Skrip), -Z3- 4-5
letí (4) 1.Konečná - PRAMEN (Pegas Loučany),

Equiservis Praha
Na Celné 8, Praha 5
T+F: 02/57 31 67 82
02/57 32 94 38
po-pá: 9-18, so: 9-13
Equiservis Plzeň
Habrmanova 52 
Plzeň-Slovany
T+F: 019/74 450 78
po-pá: 9-17ZÁ
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-L1- (11) 1.Kolářová - ŠARM (Drásov), -L4- (7)
1.Kružíková - BARNEY (JK Certa Brno), -S2-
(4) 1.Kružíková - PRINT (JK Certa Brno), -
JU97- (3) 1. Dvořáčková - ORINOKO (stáj
WORS).

Loštice 22.4. -ZM- 4 a 5.letí (6) 1. Vachutka
- FIGARO, -Z- děti + jun. (18) 1. Hanelová -
DEFA, -Z- (40) 1. Rusek - ÁGNES, -ZL- (37) 1.
Krobotová - TRY WALT.

Pardubice 27.-29. 4. Kvalifikace ZP vše-
strannost -ZK- (10) 1. Bouzová - MYSTERY
(Equus Slatiňany), -Z- (13) 1. Moravcová -
HARUN (Glod Čejov), Soutěž nadějí (22) 1.
Dvořáková - CORRADO (Cavalier Rynárec), 2.
Knopová - KLIP (Amír Rudná), 3. Fiala - SEXY
ZAP (Leon Blatná), Bronzová podkova (25) 1.
Ježková - DIEGO (Jindř. Hradec), 2. Chvojka -
GOYA (Stolany), 3. Eliášová - DORSETA (Loš-
tice), přebor obl. Vysočina J/Y (7) 1. Ježková -
DIEGO (Jindř. Hradec), Stříbrná podkova (26)
1. Konečná - SYMPATIKA (Pegas Loučany), 2.
Hatla - HALICZ (Měník), 3. Maxera - KORNEL 1
(Blížkovice), Zlatá podkova (33) 1. Vereš -
PAMELA (H. Heřmanice), 2. Heindenreich -
BONNY (Loštice), 3. Jarolím T. - BEST PLAN
(Stará Boleslav).

Nebanice 28.-29.4. drezura -Z1- (16) 1. Peli-
kánová - SAMANTA (ŠS Hájek), -L0- (11) 1. Jir-
sová - CORADO (J.Jirsová), 2. Pelikánová -
PERUN (ŠS Hájek), 3. Milecová - DUKÁT 4
(Nebanice), -L4- (8) 1. Jirsová - CORADO
(J.Jirsová), 2. Pelikánová - PERUN (ŠS Hájek),
3. Čapková - ETIKA (JS Čapková), -S0- (8) 1.
Čapková - CAR, 2. Čapková - ETIKA (JS Čap-
ková), 3. Hybnerová - ROMAN (Stará Role), -
Z2- (14) 1. Pelikánová - SAMANTA (ŠS Hájek),
-L2- (8) 1. Jirsová - CORADO (J.Jirsová), 2.
Pelikánová - PERUN (Pavlík Pocinovice), 3.
Čapková - CAR (JS Čapková), -L1- (9) 1. Jirso-
vá - CORADO (J.Jirsová), 2. Pelikánová -
PERUN (Pavlík Pocinovice), 3. Milecová -
DUKAT 4 (Nebanice), -S1- (6) 1. Čapková -
CAR (JS Čapková), 2. Hybnerová - ROMAN, 3.
Hybnerová - LAREDO (Stará Role).

Frenštát pod Radhoštěm 28.-29.5. -ZM-
děti (9) 1. Stojčevová - NUGET (Baník), koně 1.
rokem (15) 1. Kincl - BANCROFT (Horní
Město), -Z- děti (13) 1. Vavříková - SKAZKA
HAGEMAN (Vavřík), jun. (26) 1. Frydrychová -
VARPA (Hradisko), ost. (47) 1. Rusek - ALF
(Pegas International), dvouf. sk. 110/120 jun.
(30) 1. Kincl - FOREST (Horní Město), ost. (25)
1. Horčičková - ASTRA (Hradec n.M.), stupň.
obt. do 120 jun. (17) 1. Kincl - BOREC (Horní
Město), ost. (50) 1. Humplík - JODID OIL TEAM
(Opava Kat.), -S- (50) 1. Humplík - MANDY OIL
TEAM (Op.Kat.), 2. Vala - FINN GARTANA
(Bruntál), 3. Kopiš - KLASIKA (Frenštát).

Stará Boleslav 28.-29.4.-ZM- (21) Zelin-
ková - GALLIA (JK Pazderna), -Z- (26) 1.
Hynek - TAJNÁ (Zám.jízd.Uh.), -ZL- (13) 1.
Chýle - CHANTAL (Cheval servis), KMK -Z-
(20) 1. ROY BOY - R.Doležal (Jezbořice), -
ZL- (26) 1. IMAGE ORLING - Skřivan
(Manon), -L- (14) 1. OLZA - Jandourek
(St.Boleslav), dvouf.sk.100/110 (46) 1.
Vondráček - OBERON (Vondráček-Alberto-
vec), dvouf.sk.110/120 (59) 1. Pejosová -
SITA (Krakonoš Trutnov), stupň.obť do 120
(54) 1. Jandourek -MARCO POLO DUBLET,
-S- (40) 1.Lasabová -BALETKA (Vaňha), 2.
Pecháček - VENEUR (Pecháček), 3. Bardo-
nová - GILMORE (Bardonová - Hauzr).

Ústí nad Labem 1.5. drezura -L1- (8) 1.
Šretr - GAYRA SPOLTRADE GROUP (Ústí), 2.
Carva - TEREZA 3 (Troja Praha), 3. Šretr -
LENT (Stáj Šretr), -JU- (6) 1. Škardová - PERE-
BOR (TJ Havl. Brod), 2. Půlpánová - ONDRÁŠ
DAF (Equus Kinsky), 3. Beneš - AVALON
(Troja Praha), -YU- (8) 1. Koblížková - RASPU-
TIN (Hlinovská Praha), 2. Sigismondi - EXCALI-
BUR, 3. Sigismondi - TIME OUT (Žabčice), -
SG- (6) 1. Koblížková - RASPUTIN (Hlinovská
Praha), 2. Chelbergová - POZOR (Žižka
Praha), 3. Sigismondi - EXCALIBUR (Žabčice),
Cena firmy Spoltrade group -YU+SG- (5) 1.
Koblížková - RASPUTIN (Hlinovská Praha), 2.
Sigismondi - EXCALIBUR, 3. Jeřábková -
HELIO (Havl. Brod).

JEZDECKÉ
A CHOVATELSKÉ

POT¤EBY

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

NH Kladruby n. L. 
● přijme jezdce - ošetřovatele
koní. Tel.: 0457/633 832
- pí. Pilařová
● prodá teplokrevné koně
vhodné pro výkonnostní sport

●● Prodám 5l. val., ryz., o: Walzerkönig, m: Bajka po Litograf, skok.
i drez. předpoklady, ve volnosti 160 cm, zákl. výcvik. Cena 50 000,- Kč.
Tel.: 0606 445 779.

●● Prodám 5 a 6l. val. po 440 Ascot, 4l. val. po Renommee a klisny
2 až 4 leté po Latinus a Landos. Tel.: 0603 585 042.


