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PROSTĚJOV

jen středočeši ve složení L. Jandourek - OLZA,
R. Drahota - JAZA, M. Šlechta - LIPTON
a A. Opatrný - LANCELOT a zlaté medaile zís-
kali zcela suverénně s celkovým součtem 4 tr.
body. Druzí severomoraváci již měli součet 28
bodů a bronzoví jezdci z jihu Moravy 29,75.

Ještě není vyhráno
Na stejném parkuru -ST- vyvrcholila i soutěž

žen. Ta v novém modelu slibovala zajímavou
podívanou. Hned po prvém kole to vypadalo, že
se nezmění scénář posledních let a další medai-
le budou směřovat za Z. Zelinkovou. Ta v sou-
časnosti ovládá ženskou jezdeckou scénu a to,
že se po prvém kole ujala vedení, nikoho nepře-
kvapilo. Dařilo se jí opět  v sedle SURRENDER
a CANTUS T, ale mezi tyto dva koně se přeci
jen dokázala vklínit M. Lasabová s ARIKOU
(Stáj Vaňha). Tato nenápadná jezdkyně patří
k nejrutinovanějším u nás a již řadu let podává
standardní výkony a tak její výkon zase až tak
nikoho nepřekvapil. Ve hře však byly i další jezd-
kyně, které patří k ženské špičce jako J. Opatr-
ná, B. Višinková, V. Hrušková či  Š. Pospíšilová.
V rozmezí dvou chyb byla i nová žena R. Matu-

Zlatý návrat
O současných problémech na české drezurní

scéně jsme dostatečně informovali v referátu
o CDI Brno. Oproti loňskému roku postrádal
ostravský šampionát tři naše nejlepší jezdkyně.
Š. Koblížková (Stáj Hlinovská Praha) se rozhod-
la pro obtížnější variantu sportovního vývoje
a napřela veškerou svoji energii do úrovně IM II
a do snahy prosadit se v lize Světového poháru
centrální Evropy. S běloušem RASPUTIN se
proto podle plánu zúčastnila CDI Ksiaz, které se
konalo ve stejném termínu jako ostravský šam-
pionát (viz referát CDI Ksiaz). Š. Charvátová
bohužel stále není v pořádku a zraněné tříslo
nedovoluje této jezdkyni návrat do sedla a tak
se zdá, že letošní sezóna je definitivně ztrace-
na. K. Chelbergová je zraněna po pádu z koně
a její návrat do soutěží je také daleko. Její zra-
nění však paradoxně stálo za prvním zlatým
úspěchem roku 2002. 

K. Chelbergová se v posledních letech obje-
vovala především v sedle koně POZOR, které-
ho v minulosti jezdila i její matka H. Žižková. Ta
se musela sportu na nějaký čas ze zdravotních
důvodů vzdát. Nyní když se místo v sedle
POZORA tak nečekaně uvolnilo, uvolila se naše
bývalá přední drezúristka k soutěžnímu návratu
dříve než původně zamýšlela. I když to jistě
nebylo snadné od prvého momentu, kdy se
informace o startu dvojice H. Žižková - POZOR
(TJ Žižka Praha) objevila, bylo jasné, že se
objevil favorit šampionátové soutěže. H. Žižko-
vá tuto papírovou předpověď splnila do puntíku
a po vítězství v obou kolech se stala jasnou
vítězkou drezurního šampionátu roku 2002.
V případě tak bohaté sportovní kariéry je až
k neuvěření, že H. Žižková si vybojovala mist-
rovský titul poprvé. Odpovídala tomu i spontánní
reakce diváků při dekorování nové mistryně ČR.
Doufejme, že se H. Žižková bude objevovat na
našich obdélnících opět již zcela pravidelně.
Smutná tak mohla být jedině H. Jeřábková (TJ
Havlíčkův Brod) Té se povedl husarský kousek
a za H. Žižkovou obsadila s koňmi HELIO, ORI
a PEREBOR další tři místa a proto nechybělo
mnoho a získala všechny tři medaile. 

Suverénní středočeši
Druhým medailovým divadlem byla skoková

soutěž  družstev. Ta měla na programu soutěž
-S- a -ST- a do Ostravy přijela družstva z šesti
krajů.

Zatímco prvé kolo bylo ještě vyrovnané
a s výsledkem 4 tr. body byla na čele družstva
Severní Moravy, Jižní Moravy a Středních Čech,
druhé kolo již vše rozhodlo velmi zřetelně.
Výsledek se třemi nulami dokázali zopakovat již

Mistrovské soutěže roku 2002 zahájili poně-
kud netradičně skokoví a drezurní senioři. Pro
ně byly ve dnech 12.-14. července připraveny
první medailové souboje roku na kolbišti ve
Staré Bělé v Ostravě.

Letošní rozpis boje o skokové tituly řádně ztí-
žil. Ženám přidal jedno kolo a i mistrovskou
soutěž žen napasoval do tradičního šampioná-
tového modelu 1. kolo na čas + dvě další kola
s klasickým rozhodováním, v obou kategoriích
se pak i obtížnost zvýšila. Ženy měly na progra-
mu honební -S- + klasická -S- a -ST-, muži
honební -ST- a klasická dvě -T-. Drezuristé setr-
vali v úrovni IM I a jejich mistrovská soutěž byla
dvokolová (-IM I + IM I Kur-).

Do ostravského areálu Baníku Ostrava se
dostavilo 11 dvojic pro drezurní  mistrovskou
soutěž, 28 dvojic pro skokovou soutěž žen a 25
dvojic pro soutěž mužů.

Pátek patřil zahajovacím soutěžím jak ve
skocích tak v drezúře. Ve skoku -L- se nejlépe
dařilo M. Šoupalovi na ČARAS (1. ŠPZ) ve
skoku -S- si vítězství odnesl Z. Žíla s GRAF
CZECH (Mustang Havířov). Drezuristé mohli
rozehřát koně v St. Georg a mezi šesti dvojice-
mi si nejlépe vedla H. Jeřábková na PEREBOR
(TJ Havl. Brod).

A. Opatrný - SILVIO

H. Žižková - POZOR
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rová, která startuje v sedle PRATERA, mistrov-
ského koně J. Hatly z roku 1999, či Š. Pospíšilo-
vá, A. Jandourková či G. Hlaváčková. 

Již druhé kolo však začlo pořadím míchat.
Z. Zelinková a M. Lasabová si sice svá postave-
ní na čele soutěže udržely, ale jinak se děly pře-
suny. Mnohé jezdkyně možná zaskočila mistrov-
ská úroveň soutěže -S- a hned bylo znát kdo má
již s podobnou obtížností skutečné zkušenosti.
Druhé kolo zvládla jako jedna z pěti bezchybně
M. Roubalová na CAPTAIN, která se posunula
výrazně výše. J. Opatrná byla tentokrát úspěš-
nější v sedle LIPANA než BOXERA a jejich
výsledek se tak téměř vyrovnal. Nahoru poskoči-
la i Š. Pospíšilová s GRANADOU, ale jinak bylo
jasné, že závěrečné -ST- ještě lecos změní.

Skok do 140 cm, a ještě k tomu v šampioná-
tovém provedení P. Hudečka a Z. Fialky, to
stále ještě není pro naše jezdkyně zcela stan-
dardní  soutěž. Ostravské nedělní -ST- tak
nenechalo v soutěži žen kámen na kameni. Jak
přibývalo odjetých parkurů, přibývalo i bodů na
kontech jezdkyň. Jednociferný výsledek patřil
v Ostravě k nejlepším. Chybám se nevyhnula
ani M. Roubalová či Z. Zelinková. A tak první
bezchybná J. Opatrná zaútočila na titul z šesté-
ho místa. Její -ST- v sedle BOXERA bylo sku-
tečně velmi pozorně a precizně odjeto a dalo se
tušit, že J. Opatrnou již medaile nemine. Pole ji
nejprve vyklidila z páté příčky B. Višinková a po
ní i Z. Zelinková na CANTUS, Š. Pospíšilová
a M. Lasabová. V cestě ke zlatu tak stála
J. Opatrné již jen Z. Zelinková na SURRENDER
v té chvíli s absolutní nulou. Při jejím vjezdu do
kolbiště zaznělo několik rozjařených výkřiků.
Z. Zelinková odpověděla gestem ruky, které
bylo až poněkud příliš suverénní. Ve sportu se
karty obracejí velmi rychle a naše ženská sko-
ková jednička byla hned, až příl iš krutě
potrestána. V té chvíli si mohla na J. Opatrnou
dovolit dvě chyby. Před poslední překážkou jich
bylo na kontě pět a Z. Zelinková soutěž vzdala.
Na smutku jedné soutěžící tak vznikla obrovská
radost druhé a diváci začínali tušit, že ten večer
se bude doma v rodině Opatrných slavit dvojná-
sobně. Stříbro zbylo na Z. Zelinkovou na CAN-
TUS a bronz si do Plzně odvezla M. Roubalová
s CAPTAIN.

Na úrovni soutěže žen se pravděpodobně
negativně podepsala skutečnost, že většina
jezdkyň nemá s tříkolovou soutěží žádné zkuše-
nosti. Vedle toho, že úroveň -ST- byla pro
mnohé poněkud obtížná, koně působili často
unaveným dojmem. V každém případě však

minimálně polovina startovního pole dokázala,
že podobná obtížnost je v jejich silách a tak ztí-
žení mistrovství přišlo určitě ve správnou chvíli.

Bezkonkurenční Aleš
Mužů nastoupilo k mistrovství 25. I když se

na prvý pohled nezdálo, že jednou úrovní -T-
navíc bude mužský mistrovský model o tolik ztí-
žen, průběh soutěže ukázal, že opak je prav-
dou. Opět se potvrdilo, že lehká soutěž je nej-
obtížnější pro ty nejlepší. Zatímco mnoho dvojic
mělo se dvěma -T- parkury v jednom dni přeci
jen problém, ti nejlepší překonali kurs lehce. „Ti
nejlepší“ není zcela na místě, protože v našem
současnu musíme řící „ten nejlepší“. A. Opatrný
vyhrává kde co na našich kolbištích zcela stan-
dardně. Přesto však i on čas od času nalezne
svého přemožitele. Jakmile se obtížnost ztíží,
okamžitě vynikne Alešův nadhled a suverenita.
Stejně tak tomu bylo i v Ostravě. Zatímco ostat-
ní jezdci museli mobilizovat vše co měli, Aleš
působil suverénně a lehce stejně jako v lehčích
soutěžích. Celý průběh soutěže dokládá to, že
A. Opatrný a SILVIO zvítězili s absolutní nulou.
Druhé místo obsadila hořovická dvojice (ABC

J. Opatrná - BOXER

Vítězné družstvo ze Středních Čech

RATIO WEPOL) s 0,16 bodem. Třetí J. Pechá-
ček však měl již 24,44 bodů a za ním konta
jezdců o další bodíky narůstala. Znamenalo to
tedy, že když Aleš nastupoval k poslednímu
parkuru a soutěž měl již dávno vyhránu se
svým druhým koněm, mohl si pro zisk stříbrné
medaile dovolit šest chyb. Především on se
tedy postaral o krásný divácký zážitek, se kte-
rým většina diváků Ostravu opouštěla. Po celé
tři dny mu na paty šlapal především J. Pechá-
ček. Ten sice paradoxně neshodil  po celou
první část sezony téměř nic, v Ostravě mu však
v každé soutěži dva skoky spadly. I tak však
patřil opět k tomu nejlepšímu co mohli diváci
vidět. Z ostatních jezdců se však většina také
některými výkony blýskla. Ať již to byl stále se
zlepšující K. Papoušek na ABC HAMBURG
v závěrečném kole (4,5), či J. Kubrický na
AUTONOM FIDES ve druhém kole (4,25). 

Sbohem ABC
Důležitou informací z Ostravy je, že se zde

v podstatě konalo rozloučení s německým
hřebčínem ABC, který byl v posledních dvou
sezonách hlavním dodavatelem koní pro stáj
v Hořovicích. Jak nám sdělil V. Opatrný, důvo-
dem k rozchodu je skutečnost, že hlavní doná-
tor všech zahraničních výjezdů česká společ-
nost WEPOL, není ochotna nadále hradit tyto
výdaje a hřebčín ABC podmínil další spolupráci
přítomností Aleše Opatrného v Německu. Na
tyto podmínky A. Opatrný nepřistoupil a tak se
v úterý po šampionátu koně společnosti ABC
stěhovali zpět do SRN. Podle informací V. Opa-
trného jsou však na obzoru noví majitelé a tak
v Hořovicích věří, že vzniklou mezeru rychle
zaplní. Vítězný SILVIO však má českého maji-
tele a tak alespoň on z našich kolbišť nezmizi. 

Kdo do zahraničí?
Pravděpodobně na něm bude i hlavní tíha

nastávajících zahraničních výjezdů na CSIO
Budapesť a CSIO Bratislava. Na prvé by měla
odcestovat čtveřice Opatrný, Matějka, Šoupal
a Doležal, při druhém možná nahradí M. Šoupa-
la Z. Zelinková či J. Pecháček. Jak nám sdělil
šéf skokové komise Z. Goščík pokusí se ČJF
oslovit bratislavské pořadatele a požádát
o povolení účasti pěti jezdců. Za skončení spo-
lupráce se společností ABC pravděpodobně
stojí i rozhodnutí Aleše Opatrného odvolat svoji
plánovanou účast na ME ml. jezdců v Kodani.
Naopak bylo rozhodnuto, že ME juniorů se ve
dnech 2.-4. srpna zúčastní V. Macánová na
LISSETE (Tecton Most). 



Prvním vrcholem bylo premiované -ST-,
které bylo současně prvním kolem Velké ceny.
Na startu se objevilo 26 dvojic, z nichž šest
zvládlo základní kurs bez chyb. Rozhodoval
čas a tak zvítězil nejrychlejší domácí J. Hruška
na LORIETA před I. Přibilem s KORIANDR (JS
Belcredi) a Z. Zelinkovou - CANTUS T (Odole-
na Voda).

Do druhého kola, zkráceného parkuru -T-
(osm překážek, devět skoků), nastoupilo 16

startujících. Nejlépe si opět vedl J. Hruš-
ka na LORIETA, který zvládl i druhé kolo
s nulou a s ním stejně dobrý výsledek
docílil J. Kubrický na AUTONOM FIDES
AGRO (JK Amigo Sedlnice). Protože
měli oba jezdci z obou kol nulu, rozhodo-
val čas druhého kola a proto si vítězství
odnesl J. Hruška. I o třetí příčce rozhodo-
val čas, protože jezdci Z. Žíla na GOME-
RA (Mustang Havířov) a I. Přibil na
KORIANDR (JS Belcredi) měli ve dru-
hém kole shodně 4 tr. body. Třetí byl
rychlejší Z. Žíla. Páté místo obsadil opět
J. Hruška na LERY AUTO SITTA se
součtem z obou kol 8 tr. bodů. S touto
klisnou J. Hruška boduje v Českém sko-
kovém poháru a tak i když byl tentokrát
lepší s LORIETOU, i za páté místo si při-
psal do Poháru body a posílil tak své
vedoucí postavení.

Malou slavností v Opavě bylo i předání
stříbrného výkonnostního odznaku ČJF B.
Višinkové (Prosper Horse Ranch Čeladná)
za dosažené sportovní výsledky.

Ke svému vítězství J. Hruška řekl: „Obě
moje klisny mají velmi dobrou formu a dou-
fám, že j im vydrží až do šampionátu
v Ostravě. A pokud se jedná o Český sko-
kový pohár, zde se bude ještě průběžné
pořadí mnohokrát měnit.“

O celkové hodnocení jsme požádali
Z. Zelinkovou: „Závody v Opavě mají
velmi dobrý kredit, ať již se jedná o spor-
tovní úroveň či pořadatelské zázemí. Proto
sem jezdíme rádi. Výsledky byly letos mys-
lím na střední až lepší úrovni, i když mě se
druhé kolo příliš nepovedlo (tři chyby).
Doufám, že to bude na ostravském šampi-
onátu lepší.“

ZPRÁVYZE ZAHRANIČÍ
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Velká cena Opavy
Již 14. ročník Velké ceny Opavy proběhl 29.-

30. června na kolbišti v Opavě Kateřinkách.
Tento závod byl započítáván do letos poprvé
konaného seriálu soutěží o Český skokový
pohár, ale v Opavě nebyli přítomni všichni jezdci,
protože ve stejném termínu se konala i další sou-
těž Českého skokového poháru ve Všemilech.
Opava tedy patřila především moravským jezd-
cům a koním a startovní pole obohatila Z. Zelin-
ková s CANTUS T (Tarpan Odolena Voda).

J. Hruška - LORIETA (Opava Kateřinky) -foto jge-

Konec června patřil i v současnosti k největším
jezdeckým závodům v severních Čechách, které
pořádají v areálu ve Všemilech. V rozpisu soutěží
nechyběly ani ty nejtěžší a na programu byly
vedle tří skákání úrovně -ST- i dvě soutěže -T-.
Ty obě byly dotovány 50 000,- Kč. Vedle těchto
„sportovních atrakcí“ však ve Všemilech nechybě-
ly ani zábavné atrakce a tak se například v rámci
sobotního večerního show skákal jezdecký poker
o 4,5 l lahev skotské whisky. Aby se diváci sku-
tečně bavili, nastoupila trojice jezdců K. Papou-
šek, R. Drahota a R. Chelberg (z celkově devíti-
členného pole) bez sedel. Největší aplaus sklidil
R. Chelberg, který ještě na skoku 140 cm vyso-
kém rozpažil, ale především K. Papoušek působil
i bez sedla zcela suverénně. Nakonec jezdci ská-
kali až přes 165 cm překážku a alkoholickou
výhru získal A. Opatrný na ABC LANCELOT před
J. Ditlem a A LADY (Cís. ostrov).

V neděli pak zase oživila program kombino-
vaná soutěž „kůň - auto“. Zde byl nejlepší
R. Chelberg s FRESKOU před domácím L. Čer-
nohorským na CORSAR.

K prvému -ST-, které bylo na programu již
v pátek, nastoupilo 22 startujících. V hodnocení
na čas zvítězil A. Opatrný na SILVIO (Hořovice)
před L. Jandourkem s OTEY (St. Boleslav)
a M. Matějkou na KAŠMIR (stáj Wrbna).

Skvělé Všemily V sobotu byla na programu soutěž stupňova-
né obtížnosti do 140 cm a zde si mezi 23 startu-
jícícmi vítězství vybojovala K. Polachová na
FANY (PZOO Chomutov), která o půl bodu
porazila další ženu startovního pole H. Müllero-
vou na LATINUS (ERC Mnětice). Na třetím
místě skončil domácí J. Ditl na KIBARA.

Na startu prvého -T- se seřadilo 16 dvojic.
Celkově šest dvojic nechybovalo na překážkách,
ale M. Matějka na EFKUSWEG inkasoval 0,5
bodu za čas. V rozeskakování pěti dvojic pak byl
dvakrát nejrychlejší opět A. Opatrný, který zvítě-
zil v sedle ABC FANTASIE a druhé místo obsa-
dil s ABC RATIO WEPOL. Třetí skončil
M. Matějka na KAŠMIR (Wrbna) před R. Chel-
bergem - LE CORDIAL S (Žižka Praha)
a J. Jindrou - RAMBELLA DESCOR (Sp. Poříčí).

Třetí -ST-, opět na čas, bylo na programu
v neděli a tentokrát se z vítězství radoval
R. Drahota na CARDINAL (Hořovice), který
porazil M. Matějku ze stáje Wrbna, tentokrát
v sedle EFKUSWEG.

M. Matějka, který do té chvíle nechyběl na
čele žádné větší soutěže, ale vítězství dosud
nezískal, si vše vynahradil v závěrečném -T-.
Mezi sedmnácti jezdci se opět probojoval do
rozeskakování šesti koní a v něm byl v sedle
KAŠMIRA nejlepší. Na dalších místech skončili
P. Doležal - BEACH GIRL a K. Papoušek - ABC
CRI CRI 5 WEPOL, kteří byly také v rozeskako-
vání bezchybní. Tradičně nejrychlejší v rozeska-

kování byl A. Opatrný, ale tentokrát se nevyhnul
chybám. Na ABC FANTASIE skončil čtvrtý
a s ABC RATIO WEPOL pátý. Šesté místo pat-
řilo R. Chelbergovi na AKTIV.

Český skokový pohár
Z celkově deseti kvalifikačními koly je po

Velké ceně Opavy, Velké ceně Všemil a Mist-
rovství v Ostravě Český skokový pohár již hlubo-
ce za polovinou. Na čele kvalifikace byl po Vše-
milech a Opavě stále J. Hruška. I když v Opavě
nebodoval s vítěznou LORIETOU, ale i v sedle
LERY AUTO SITTA získal za páté místo cenné
body. Naopak vítěz ze Všemil M. Matějka bodo-
val na severu Čech teprve podruhé a zdaleka
zatím nemůže pomýšlet na smazání náskoku
ostatních jezdců. J. Hruška tedy vedl po šesti
kolech se ziskem 56 bodů před A. Opatrným
(46), J. Kubrickým (44), T. Bajnarem a J. Jind-
rou (oba 39). Na dalších místech v té chvíli byli
Z. Žíla, R. Drahota, J. Pecháček, P. Doležal
a desáté místo patřilo opět dvěma jezdcům
Z. Zelinkové a M. Matějkovi.

Další body se však rozdělovaly na ostrav-
ském šampionátu. A. Opatrný je již na čele. Za
vítězství v mistrovství si připsal 18 bodů a vede
s 64 body. Druhé místo patří dosud vedoucímu
J. Hruškovi, který má stále 56 bodů. I na dalších
místech došlo ke změnám a tak je nyní Třetí
J. Kubrický (52) před J. Jindrou (44), J. Pecháč-
kem (42), T. Bajnarem (39) a Z. Žílou (38).  

CDI Ksiaz
Jak již zaznělo v hlavním referátu z národní-

ho šampionátu absentovala na drezurním
obdélníku dvojice Š. Koblížková a RASPUTIN.
Ta se ve stejném termínu společně s V. Kadle-
covou - HOROSKOP zúčastnila CDI*** v pol-
ském Ksiazu, které patří do seriálu soutěží Svě-
tového poháru. Zde naše jezdkyně zvolily účast
v nejobtížnější skupině se dvěma úvodními koly
IM II a GP. Pro nejlepších 12 pak bylo připrave-
no finále GP Kür. Š. Koblížková a RASPUTIN
docílili v prvém kole 56,34% a obsadili v konku-
renci 14 jezdců 12. místo. V soutěži GP měl
RASPUTIN 57,75% a obsadil se 17 startujících
15 příčku. V. Kadlecová a HOROSKOP v obou
soutěžích výsledkovou listinu uzavírala. Do finá-
le se tedy naše jezdkyně neprobojovaly
a výprava ještě v sobotu odcestovala zpět do
ČR. Jak nám sdělila Š. Koblížková RASPUTIN
byl poměrně hodně unavený. Při jeho přípravě
si kladou ve stáji Hlinovská za vinu, že napláno-
vali RASPUTINOVI dvě obtížné cesty v jednom
týdnu, kdy se vracel z přípravy v SRN v úterý
a hned ve čtvrtek pokračoval do Polska. Š. Kob-
lížkovou a RASPUTINA bychom měli vidět na
domácí půdě při CDI*** v Mariánských Lázních.

Pobaltské turné
Dalším kdo chyběl v Ostravě byli jezdci P. Dole-

žal a R. Chelberg. I oni se vydali za ziskem bodů
Světového poháru. O ně bojují při turné pobaltský-
mi republikami a první kolo těchto soutěží proběhlo
ve dnech 12.-14. července v estonském Tallinnu.

R. Chelberg startuje za USA na LEONIQUE
a AKTIV, P. Doležal pak na BEACH GIRL. Z krát-
kého rozhovoru s R. Chelbergem víme, že naši
jezdci soutěžili v pátečních zahajovacích soutěžích
a R. Chelberg v sedle LEONIQUE zvítězil ve dvou-
fázové soutěži 130/140 cm. V sobotu měli koně
volno a nastoupili až k nedělní Velké ceně. Zde se
čtveřici jezdců podařilo absolvovat kurs bez chyb.
Nechyběl mezi nimi ani P. Doležal, který však po
rozeskakování obsadil 4. místo. R. Chleberg byl
pátý. Bohužel všichni jezdci před P. Doležalem
také bodují do centrální ligy SP a tak získal náš
jezdec body až za čtvrté míst. Zvítězil Estonec
R. Pill. R. Chelberg nám ještě stihnul říci, že Tal-
linn je překrásné město evropského typu, organi-
zace soutěží byla perfektní a koně zvládli třídenní
cestu velmi dobře. Turné pokračuje 19.-21. čer-
vence v Rize a 26.-28. července ve Vilnijusu.



Militaristé v cizině
V uplynulých týdnech vyvrcholily zahraniční

aktivity našich jezdců všestrannosti. Na počátku
června se družstvo dětí ve složení M. Příhoda -
HINDUKUŠ (pony - JK Pan), D. Musil - JUNICA
(Glod Čejov), P. Pejřilová - LESTER (HJK) a
L. Černá - BILIARD (Jantar) zúčastnilo závodů
v rakouském Neumarktu. Dvanáctiletý M. Příhoda
obsadil v soutěži úrovně naší -Z- pro pony velmi
pěkné 5. místo. Ostatní jezdci již soutěžili společ-

ně s dospělými v soutěži naší národní
úrovně -ZL- a nejlépe se daři lo
D. Musilovi, který skončil na celkovém
14. místě ve startovním poli 43 jezdců.
P. Pejřilová byla dvacátá a L. Černá
soutěž nedokončila. Nyní se toto druž-
stvo ve stejném složení připravuje na
dětskou olympiádu do Wroclavi, která
se koná ve dnech 23.-25. července.

O víkendu 5.-7. července se
mohutná ekipa českých jezdců vypra-
vila do belgického Luhmenu, kde byly
vypsány soutěže CIC** a CIC*. V 58
členném startovním poli soutěže
CIC** jsme měli tř i  zástupce -
P. Súrová - NIGES (Vasury Kolesa),
L. Kadavý - ANKER (JK Smrček),
P. Vereš - PAMELA (SOUz Horní Heř-
manice). V CIC* startovalo 85 dvojic
a z ČR to byla šestice J. Kadavý ml. -
MONT BLANC, K. Polák - HAMLET
(Kocanda), G. Slavíková - FINLANDIA
(Glod Čejov), P. Súrová - BELFAST,
J. Vobořilová - LAMA (Měník Humbur-
ky) a P. Chvojka - GOJA (Stolany).

Rozsáhlá startovní pole přinutila
pořadatele rozdělil drezurní zkoušku
do dvou dní. Na obdélníku se tedy
soutěžilo v pátek a v sobotu. V sobotu
odpoledne pak celé startovní pole
absolvovalo parkur a na neděli byl při-
praven zkrácený cros.

V CIC ** se bohužel naše trojice
neuvedla dobře v drezuře. Nejlépe se vedlo
P. Súrové, ale i ona skončila v poslední desítce
jezdců. Bohužel NIGES se potom v boxu zranil
a tak již dvojice k další soutěži nenastoupila. Oba
zbylí jezdci J. Kadavý a P. Vereš pak v následují-
cích zkouškách stoupali a nakonec se J. Kadavý
umístil na celkovém 35. a P. Vereš na 31. místě.
Oba jezdci inkasovali v crosu 20 tr. bodů za jedno
vybočení na úzkých průčelích skoků.

Trať terénní zkoušky byla vedena poměrně čle-
nitým terénem a skoky byly povětšinou technicky
náročné. Největší obtíží však byl těžší terén, pro-
tože ve čtvrtek před závody se přes celé závodiš-
tě přehnala silná bouře s průtrží mračen a i když
terén postupně vysychal, přeci jen byl obtížný.

Můžeme na ME
V jednohvězdičkové úrovni dva naši jezdci

nedokončili. J. Kadavý byl vyloučen po dvou
zastaveních v parkuru, a K. Polák poněkud
nešťastně při pádu mezi skoky v crosu, který byl
zaviněn kluzkým terénem.

Z jezdců, kteří dokončili si nejlépe vedla
P. Súrová na BELFAST, která obsadila celkové
7. místo. V konkurenci 85 jezdců z dvanácti států
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Zlatá podkova v plném proudu
Čtvrt století v Lošticích

Ve dnech 21.-23. června se konalo další kva-
lifikační kolo Zlaté podkovy. Pořadatelem bylo
SOUz a JK Loštice, kteří jsou posledními orga-
nizátory kompletního předkola, tzn. sedlových
a vozatajských disciplin, společně. Do tentokrát
velmi horkých Loštic se tak sjelo 98 koní. Ve
Zlaté podkově startovalo 17 dvojic, ve Stříbrné
21, v Bronzové 16 a Soutěž nadějí měla na
startovní listině 22 startujících. K soutěžím spře-
žení dorazilo pět jednospřeží a osm  dvojspřeží.

Ve Zlaté podkově si nejlépe vedla J. Voboři-
lová na LAMA (Měník Kubišta), která z první
pozice odsunula dva dny vedoucí I. Konečnou
na FLEJTĚ až při závěrečném parkuru.

Naopak parkur stál J. Vobořilovou prvenství
ve Stříbrné podkově v sedle ELEKTRY. Ten
musela absolvovat v silné bouřce a vítězství ji
stála jediná chyba a tak se radoval J. Fendrich
na bělce RADOST (JK Janov). Další zástupce
z Měníku Humburk J. Hatla zase dominoval
Soutěži nadějí, když systémem start cíl obsadil
první dvě příčky (KARLA, ELÁN 2).

Soutěž jednospřeží patřila P. Duškové z JK
Robousy a vítězství mezi dvojspřežími si po
napínavém průběhu vybojoval M. Martinec z JK
Čejkovice.

J. Fendrich - RADOST (JK Janov) vítěz Stříbrné podkovy
v Lošticích -běl-

Loštičtí pořadatelé mají za sebou čtvrt století
Zlatých podkov, protože letos se konal již 25.
ročník. Team R. Heidenreicha připravil i tento-
krát kvalitní závody, které umocnilo krásné
počasí. Nové překážky na trati, které letos
ozdobily trať, budou čekat na soutěžící i při Pod-
zimní military, ke které pořadatelé zvou jak
závodníky tak diváky

Kavka se vrací
Další kvalifikační kolo pro finále Zlaté podko-

vy se konalo 5.-7. července v Kolesách. Ke
Zlaté podkově nastoupilo 18 startujících, ale
soutěž patřila od prvého dne T. Kavkovi na
IMAGA z JK Kavka Fojtov. Tento jezdec, který
byl na čele naší juniorské skupiny v roce 1999,
kdy také spolu s IMAGOU získali juniorský titul,
se po dvou sezónách opět vrací mezi naší elitu.
Bohužel IMAGA se po dvě sezóny potýkala se
zdravotními problémy a tak, i když otec a syn
Kavkovi projevili zájem o start na ME ml. jezdců
ve Vitelu, jejich možnost splnit kvalifikace
(v posledních dvou letech úspěšně absolvované
dvě soutěže dvouhvězdičkové a dvě soutěže
jednohvězdičkové úrovně) je takřka nulová. Za

T. Kavkou zůstala i loňská jednička TARAS
s R. Markovou, kteří šli také velmi dobře, ale
drezura rozhodla ve prospěch T. Kavky. Třetí
místo, stejně jako v Lošticích, připadlo L. Vrtkovi
na BEAUTY (SOUz Horní Heřmanice). Soutěž
nedokončilo šest dvojic.

Vítězství ve Stříbrné podkově si mezi 35
jezdci připsal P. Veselovský na CHIRGIZ (ČJK
Karlovy Vary) a Bronzová podkova se stala
kořistí K. Janusové v sedle zkušeného BEST
PLAN (Nicol Liberec). Soutěž nadějí pak ovládl
J. Cipra (Pastviny Pilníkov) na DAR CHURY
a DOVEN ziskem obou předních pozic. Součás-
tí závodů byla i soutěž dětí na pony a v konku-
renci 17 dětí v rozmezí 10-15 let zvítězila
T. Zvěřinová na TIM z Wizard Opatovice.

dokázala být v drezúře 22. v parkuru měla jedno
shození a cros absolvovala bez trestné penaliza-
ce. Téměř stejně dobře si vedla J. Vobořilová na
LAMA, která skončila desátá a tato jezdkyně si
tak splnila kvalifikaci na letošní ME juniorů, které
se koná ve dnech 5.-8. září v belgickém Warege-
mu. Dobře si při své zahraniční premiéře vedl
i P. Chvojka, který skončil na 27. pozici a G. Sla-
víková byla 31. Obě soutěže vyhrála holandská
jezdkyně A. Naber - Lozeman s koňmi RINGLAE-
ADER (CIC*) a ROYAL DIPLOMACY (CIC**).

Koho uvidíme
v Humpolci?

Naše nejtěžší soutěž všestrannosti CCI**
v Humpolci (26.-28. červenec) se blíží. Jako
každoročně se zde bude rozhodovat o mistrov-
ském seniorském titulu a tak závěrečnou formu
ladí nejlepší čeští jezdci, i když jejich zájem je
letos menší (cca 9 startujících). Ze zahraničí
očekávají v Humpolci zástupce z Maďarska,
Švýcarska, Itál ie, Německa, Rakouska
a Holandska. Celkově by měla startovní listina
CCI** mít asi 15 jmen. Výrazně větší počet star-
tujících se očekává v soutěži CIC*.

R. Maturová na PRATER zvítězili v přeboru žen
Východočeské oblasti, který se konal 30. června
v Hořicích. Přeborníkem v mužích se stal J. Hatla
na SAHIB KUBIŠTA (Měník Humburky) -foto běl-

Obrázková soutûÏ
Dûti kreslí konû

âeská hiporehabilitaãní spoleãnost pofiádá
malífiskou soutûÏ pro dûti.
SoutûÏe se mÛÏe zúãastnit kaÏdé dítû do vûku
18 let. U handicapovan˘ch je vûk neomezen.
Obrázky budou roztfiídûné do kategorií

❖ Kreslífi do 7 let
❖ Malífi do 14 let
❖ Umûlec do 18 let
❖ ·koly a ústavy (min. 10 obrázkÛ)

Vítûzové z âech budou odmûnûni na 
Mistrovství âR v paradrezufie 19.10. v Radi-
movicích.
Vítûzové z Moravy budou odmûnûni na 
Mistrovství âR v paravoltiÏi 27. 10. v Brnû.
Hezká dílka budou prodána v aukci na Par-
forsním honu v Chlumci n.C.
V˘tûÏek bude vûnován na rozvoj hiporehabi-
litace pro postiÏené.
Obrázky zasílejte do konce záfií 2002 na
adresu:
âeská hiporehabilitaãní spoleãnost, Atletic-
ká 2, 169 00 Praha 6 - Strahov

O Pardubice zájem
Při českém šampionátu dětí, juniorů a mladých

jezdců ve všestrannosti, které se koná ve dnech
9.-11. srpna v Pardubicích, budou všechny vypsa-
né soutěže otevřené. Zájem o mezinárodní soutě-
že CIC* a CCI* zatím se zahraničí projevili jezdci
ze Švédska, Švýcarska, Rakouska a Polska.



Kůň po
deváté

Ve středu 19. června
se sešla k prvnímu
sezení koordinační
skupina k pořádání

výstavy Kůň 2002. Její letos již devátý roč-
ník bude letos uspořádán v termínu 20.-22.
září. Vedle tradičního programu bude pře-
hlídka koní obohacena o šampionát tříle-
tých chladnokrevných klisen plemen norik,
slezský norik a česko-moravský belgický
kůň. Pořadatelé předpokládají vedle tradič-
ní bohaté účasti všech firem zabývajících
se výrobou a prodejem všeho, co ke koním
patří, přehlídku přibližně stovky koní téměř
dvaceti plemen.
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Třikrát Fialka
O prodlouženém víkendu 5.-7. července

pokračovaly soutěžní aktivity v Opavě Malou
cenou. Na programu bylo jedenáct klasických
soutěží a šest soutěží KMK. Hlavním skákáním
byl skok úrovně -S-, kde mezi 13 startujícími
zvítězil jediný, ovšem hned třikrát bezchybný D.
Fialka ze stáje Supreme Opava. Prvé místo
obsadil s DIVER OIL TEAM, druhé s ALOU-
BE A a třetí v sedle LARCON OIL TEAM. -jge-

Kdo je v Nebanicích?
Mezinárodní vrchol domácí sezóny patří tra-

dičně CAI-A v Nebanicích (19.-21. červenec).
Letos se zúročila dlouhodobá práce západočes-
kých pořadatelů a o CAI je skutečně nebývalý
zájem. Celkově je k soutěžím jednospřeží, dvoj-
spřeží i čtyřspřeží přihlášeno 36 spřežení a své
zástupce do ČR vyslalo Německo, Chorvatsko,
Švédsko, Rakousko, Polsko a chybět nebude
pochopitelně ani domácí elita.

Dvojspřeží
v Tyrolsku

Český jezdec dvojspřeží A. Soukup se ve
dnech 27.-30. června zúčastnil CAI-A v rakous-
kém Weeru. V konkurenci 21 párů z Rakouska,
Německa a Švýcarska obsadil v celkové klasifi-
kaci pěkné 9. místo, když se mu nakonec naza-
dařilo v závěrečném parkuru. Po drezurní
zkoušce byl A. Soukup na sedmé příčce, v teré-
nu skončil pátý, ale bohužel 17 bodů v parkuru
znamenalo v této disciplině až 14. místo a tudíž
i celkový propad na devátou příčku. I tak však
bylo jeho vystoupení ve Weeru hodnoceno
velmi dobře. Česká republika zde měla ještě
jedno zastoupení, když J. Kunát zasedal v roz-
hodčím sboru. Vítězství v soutěži získal Švýcar
M. Keller.

KMK a jihočeský
přebor v Písku

Třetí červnový víkend (22.-23.6.) se na kolbišti
Zemského hřebčince v Písku konaly soutěže
KMK a zároveň Jihočeské oblastní mistrovství ve
skoku mužů, žen a juniorů. V oblastním mistrov-
ství žen zvítězila H. Rosecká s ETOSEM před
K. Hanušovou na koních KAMAZ a SANTA 6.
Přeborníkem juniorů se stal V. Zahrádka na koni
CHARLIE CHAPLIN a druhé místo získal F. Žlá-
bek s RULANDOU. V mužích se nejlépe dařilo
domácímu O. Vojtovi na hřebci REGENT, za ním
se umístili M. Kučera s FETYŠEM a. J. Mayer na
koni BARNEO. Sobotní -S- parkur na čas vyhrál
R. Fiala s JURÁŠKEM, nedělní otevřená -S-,
která byla zároveň součástí dvoukolového
oblastního šampionátu mužů, vyhráli po rozeska-
kováních M. Kučera s FETYŠEM a O. Vojta
s REGENTEM.

Generálka na
mistrovství

JK Stará Role ve spolupráci s Českým jez-
deckým klubem Karlovy Vary uspořádaly 23.
června na dostihové dráze ve Dvorech drezurní
generálku na juniorský šampionát, který se
bude ve Dvorech konat 2.-4. srpna. Celkově
bylo vypsáno osm drezurních soutěží pro děti,
juniory a mladé jezdce, které byly i kvalifikací na
srpnové mistrovství. Vedle juniorů a mladých
jezdců se zde představily i děti, mezi kterými
dominuje J. Jirsová ml. Pro ně se chystá šampi-
onát v Hradci Králové (30.8.-1.9.). Viz výsledky.

Tituly ve Svobodě
V areálu Krakonoš Trutnov ve Svobodě nad

Úpou se v sobotu 23. června konalo východo-
české mistrovství dětí, juniorů a mladých jezdců
ve skákání. Mistrovské tituly si odnesly samé
jezdkyně, když v dětech (-ZL-) byla nejlepší
Černá na Duxa (Málek), v juniorech (-L-) domá-
cí A. Pejosová s GALEM a v mladých jezdcích
(-S-) Šmatolánová na VIBRACE (Šmaspol Sob-
čice). Dařilo se především A. Pejosové, která
zvítězila i v otevřeném -L- a v nejvyšší soutěži
dne -S- byla za R. Doležalem (AMARETA)
druhá.

Juniorská Praha
Travnaté kolbiště na Trojském ostrově ožilo

29.-30. června skokovými závody v rámci kte-
rých se jel i pražský skokový šampionát junio-
rů.Pražští junioři soutěžili na úrovni -L- a mezi
devíti dvojicemi si nejlépe vedla V. Rosická na
MARIO (Morys Třebonice), která zvítězila po
rozeskakování před M. Šebesťákovou na LAST
LORD (Falko). V. Rosická navíc získala i třetí
příčku, o kterou se utkala také v rozeskakování,
ovšem jezdců, kteří měli v základním kole jednu
chybu.

Vyvrcholením závodů byla soutěž -S- kde
zvítězil mezi 33 dvojicemi po rozeskakování čtyř
dvojic J. Chýle na DUBIRA (Chýle).

V. Rosická (MARIO) se stala juniorskou mistry-
ní Prahy 2002

Doležalovo KMK
Další kolo soutěží KMK se konalo 6.-7. čer-

vence v Mariánských Lázních. Tentokrát bylo
Kriterium zcela v režii P. Doležala, který se
komisaři J. Pellarovi líbil nejvíce ve všech třech
úrovních. Mezi čtyřletými byl nejlépe hodnocen
v sedle LICORI, mezi pětiletými na LAMORE
a šestileté vyhrál s FELICITAS. Součástí závo-
dů byly i další otevřené soutěže. Ve dvou -S- na
čas zvítězil nejprve M. Pěchouček na SIR AN-
THONY (JK Tachov) a ve druhém A. Opatrný
na ABC LOREN WEPOL (Hořovice).

Vyvrcholením dvoudenních závodů bylo ská-
kání stupně -ST-. K němu nastoupilo 26 dvojic.
Deseti koním se podařilo překonat základní kurs
bez chyby. V rozeskakování byla bezchybná
pětice jezdců, která se podle času seřadila:
A. Opatrný - CRAZY LOVE (Hořovice), M. Rou-
balová - CAPTAIN (Roubal Plzeň), M. Šlechta -
ABC FANTASIE WEPOL (Hořovice), P. Doležal
- QUENTA EQUISTRO (Doležal) a D. Balcaro-
vá - PRADAR (ČJK Karlovy Vary).

Pohár juniorů 
ve Frýdku

V sobotu a neděli 6.-7. července uspořádal
JK Frýdek Místek II. ročník Poháru juniorů. Juni-
oři soutěžili ve dvoukolovém -L+S- a z vítězství
se radovala B. Višinková na PARAWELA z Pro-
sper Horse Ranch Čeladná před M. Klusem na
ASCOTIG EGLO (Stáj Newport) a domácí
V. Hrůzkovou - DEXTER.

V samostatném -S- slavil dvojnásobné vítěz-
ství Z. Žíla ze stáje Mustang Havířov s koňmi
CARTOUCHE a GRAF CZECH.

Pony Cup 
1. - 3. srpna se v Herouticích koná Mistrov-

ství středočeské oblasti v jízdě na pony, a to
v disciplínách parkurové skákání a drezúra.
Soutěže jsou otevřené všem jezdcům a pony
z celé republiky a konají se přesně podle sché-
matu Mistrovství ČR, pouze bez třetích kol. Srp-
nový PONY CUP je tak nejen výbornou příleži-
tostí získat na MČR potřebnou kvalifikaci, ale
zároveň možností zúčastnit se jakési „generál-
ky“ a v praxi prověřit mladé jezdce, koně i jejich
realizační týmy při vícedenních důležitých
a silně obsazených závodech.

Pořadatelé očekávají ekipy z bašt pony spor-
tu, jakými jsou JS Alfa Bakov, JK Mělník, účast-
nit se budou samozřejmě i domácí JK Heroutice
a mnohé další. Na kolbištích budou k vidění loň-
ští medailisté z mistrovství republiky, často
s novými koňskými partnery. 

Konkrétní propozice včetně on-line přihlášky
najdete na internetových stránkách 

www.heroutice.cz.

Sportovní stáj v Tuchoměřicích
(okraj Prahy v dosahu MHD) nabí-
zí ustájení koní, k dispozici otevře-
ná i krytá jízdárna, skokový materi-
ál, kolotoč, výběhy 

Tel.: 0608 977 985

2002

Lanaken se blíží
Další ročník chovatelského šapionátu v bel-
gickém Lanaken se blíží. Tentokrát se koná
v termínu 26.-29. září a po úspěšném
vystoupení v loňském roce by chtěla být
ČR i tentokrát při tom. Jak nám prozradil J.
Pellar ČJF bude opět žádat o udělení divo-
kých karet. Ve hře je zatím cca 7-9 koní,
kteří by nás mohli reprezentovat a zatím
byla zmíněna tato jména: 5l. ROY BOY,
MGT HILTON, LE PATRON, 6l. AMOR 4,
LOTUS 4, FELICITAS, 7l. FARADAY.
Důležitou skutečností je, že letos budou
majitelé své koně vysílat plně na své nákla-
dy protože ČJF nemůže na tento výjezd
přispět.



zúře i soutěžích čtyřspřeží desetitisíce Euro. Odpo-
vídající je i zájem diváků a letos shlédlo soutěže
během šesti dní neuvěřitelných 305 500 diváků.

Prvním vrcholem byla středeční Cena Evropy.
Zde se do rozeskakování dostalo 12 dvojic a 12 500
Euro z celkové 50 tisícové dotace si odnesl R. Pes-
soa na BALOUBET DU ROUET před L. Beerbau-
mem (GLADDYS) a L. Philippaertsem (PARCO).

Poháru národů pod patronací firmy Mercedes
se zúčastnilo deset týmů. O úrovni soutěže svědčí
skutečnost, že poslední Španělé měli jen 18 tr.
bodů. Z vítězství se radoval tým Švýcarska
(B. Maendli - GRANDEUR, P. Freimüller - NIM-
MERDOR, D. Oeuvray - CAVALIER, M. Fuchs -

ZUIDPOOL) se ziskem 0 tr.
bodů. V týmu chyboval pouze
CAVALIER a jinak dosáhli
Švýcaři tří dvoukolových nul.
Německo se tak muselo se 4
tr. body spokojit se druhou
příčkou. Třetí byla Belgie
před Francií, Švédskem
a Velkou Británií.

Nedělní GP Aachen měla
40 startujících. Pro osmnáct
nejlepších pak i druhé kolo.
Dvěma jezdcům se podařilo
obě kola překonat bez chyb
a tak o vítězství bojovali
Ludger Beerbaum (GOLD-
FEVER) a Otto Becker
(DOBEL’S CENTO) v roze-
skakování. Rychlejší o dvě
vteřiny byl L. Beerbaum,
který získal 76 000 Euro.
O. Beckera stály 2,04 s 30
000 Euro. Na dalších místech
skončil i  M. Fuchs -
TINKA’S BOY, R.G. Bengts-
son - ISOVLAS PIALOTTA
a pátá příčka patřila nestár-
noucímu FOR PLEASUR
s M. Ehningem.

ZAJÍMAVOSTI TERMÍNY
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Sportovní 
kalendáfi

19.7. Ostrava - S.Bělá ZL-S
19.-21.7. Pecínov CN/Z-L
19.-21.7. Nebanice CAI-A/1,2,4
20.7. Ústí n.L. Z-L
20.7. Hrádek ZM-L
20.7. Sobotka Z-L
20.7. Benešov u Boskovic ZM-ZL
20.7. Rudná pod Pradědem 

OM-J,Y,Sen, drez.Z-S
20.-21.7. Hrubý Jeseník ZM-L
20.-21.7. Hostouň Z-ST
20.-21.7. Plzeň-Bory drez.L-TT
20.-21.7. Všemily ZM-L, pony
20.-21.7. Ostrava-S.Bělá OM-J/Y Z-S
21.7. Slavkov u Brna ZM-L
21.7. Loučany Z-ZL, drez.ZL
25.7. Nový Jičín ZL-S
26.-28.7. Humpolec CCI**, MČR sen.
27.7. Praha-Gabrielka Z-L
27.7. Brno-Líšeň Z-L
27.7. Hrabová Z-L
27.-28.7. Kladno L-ST
27.-28.7. Mažice LM-S
27.-28.7. Most (poř. Tursko) ZL-ST
27.-28.7. Nebanice Z-S
27.-28.7. Hradec n. Moravicí OM-Sen ZL-ST
28.7. Záryby Z-L
28.7. Nymburk-Komárno Z-L
28.7. Svoboda n.Úpou ZM-L
28.7. Mikulov drez.Z-S
28.7. Okřešice Z-L
28.7. Nemochovice Z-L , A-C
29.7. Tachov pony S+D
31.7. Písek Z-S
31.7. Litomyšl Z-S
2.-3.8. Heroutice Pony S+D
2.-4.8. Karlovy Vary MČR J/Y D,S PREM.
3.-4.8. Tursko zrušeno
3.-4.8. Rudná p.Pradědem

ZM-L, drez.Z-S, pony D
3.8. Stará Boleslav L- PREM. ST
3.8. Kladno Z-L
3.8. Blatná ZM-S
3.8. Pardubice Z-L
3.8. Žirovnice ZM-S
4.8. Třemešné Z-L
4.8. Nyburk - Komárno Z-L
4.8. Mikulov Z-S
4.8. Třebíč Bažantnice Z-S
4.8. Hradec n.M. ZL-L
7.8. Heroutice ZM-S
7.8. Vondrov Z-L
9.-11.8. Pardubice

CIC*, CCI*, MČR d,J,Y/C
10.-11.8. Stará Boleslav KMK Z-S
10.-11.8. Jemčina L-T
10.-11.8. Louny Z-L, drez. Z-L
10.8. Holubice drez. Z-S
10.8. Dunovice Z-S
10.8. Němčovice ZM-S
10.8. Hrádek ZM-ZL
10.8. Slavkov ZM-L
10.8. Dolní Moravice Z-S
10.8. Hrabová Z-L
10.8. Frenštát p.R.

Z-ZL, drez. Z, pony S+D
11.8. Všetice ZM-L (přeloženo z 9.8.)
11.8. Černožice n.L. Z-S
11.8. Třebenice Z-L
11.8. Šinkvice A 2/4
11.8. Vyškov ZM-L
11.8. Třešť Z-S
15.8. Nový Jičín KMK ZL-S

Česká jezdecká federace jako pořadatel letošního CSIO
se na Vás obrací s nabídkou možností realizace následují-
cích služeb při mezinárodních závodech CSIO*** W, kona-
ných v Poděbradech ve dnech 12.-15. září 2002:

● vypsání soutěže sponzora
● umístění reklamní překážky na kolbišti
● umístění reklamních panelů
● zveřejnění textů či obrázkových materiálů v programu závodů

● pronájem stolů VIP
● umístění reklamních předmětů (vozu apod.) v areálu či na kolbišti
● pronájem prostoru pro prodej a prezentaci výrobků
Cenová nabídka:
● sponzoring soutěže - dle vypsaných cen jednotlivých soutěží (soutěž 1. - 10.)
● umístění překážky na kolbišti - dle dohody
● umístění reklamního panelu na překážce (stojanu) - dle dohody (rozměrů)
● umístění reklamních panelů v ochozu - naproti tribuně v záběru TV-kamer:

rozměr- výška 1 m, délka 2 m, písmo max. 70 cm 20 000,- Kč
výška 1 m , délka 4 m 30 000,- Kč

● umístění reklamních panelů v areálu 5 000,- Kč
● zveřejnění textu či obraz. materiálu v programu závodů- dle dohody
● umístění vícerozměrného reklamního předmětu na kolbišti v záběru

TV-kamer (zvýšený val)  40 000,- Kč
● umístění vícerozměrných reklamních předmětů v areálu 10 000,- Kč
● stůl VIP (10 osob) - 4 dny 25 000,- Kč

místo( 1 osoba) - 4 dny 5 000,- Kč
● prodej výrobků aj. (vlastní stánek):

– do 10 m2 2 500,- Kč
– do 20 m2 4 000,- Kč
– nad 20 m2 6 000,- Kč

● prodej gastronomie (vlastní stánek):
– do 20 m2 8 000,- Kč
– nad 20 m2 10 000,- Kč

S každým zájemcem o uvedené služby bude uzavřena individuální dohoda zahrnující další ujedná-
ní a specifikace požadavků propagace činnosti a reklamy (rozhlas, předání cen apod.). Veškeré
informace i na internetové adrese: www.cjf.cz

Kontakt v případě zájmu:
Mgr. J. Sedláček 0732/95 15 69, Ing. J. Rendl 0724/03 05 52
Vstupenky lze objednat u JK Poděbrady. Přenosná vstupenka na tribunu platná po dobu

konání závodů stojí 650,- Kč

CHIO Aachen
Ve dnech 25.-30. června se konalo další pokra-

čování cášského jezdeckého festivalu, který se
honosí datem založení již v roce 1898. CHIO
Aachen je každoročním svátkem srovnatelným
pouze se světovými šampionáty. Přestože ta
letošní mistrovství světa budou ve španělském
Jerez de la Frontera (10.-22.9.) v Cáchách již se
také na světové šampionáty těší. Příští světové
jezdecké hry v roce 2006 se budou totiž konat
právě zde.

Prestiži cášského festivalu odpovídají i dotace
soutěží a po tři dny se rozdělovaly ve skocích, dre-

V drezúře spolu svedli v kvalifikacích souboj
Němky N. Capelmann (FARBENFROH) a U. Salz-
geber (RUSTY), ale v závěrečném GP Kür se
radovala N. Capelmann. V soutěži družstev bylo
jasně první Německo před družstvem Španělska
a Holandska.

V soutěži čtyřspřeží kraluje mezi týmy také
Německo, které předčilo družstva Holandska,
Švédska, Belgie, Maďarska Švýcarska a USA.
Prvenství v jednotlivcích získal M. Freund před
M. Weusthof (NED) a T. Erikssonem (SWE).
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Inzerce

MARO Kralovice s.r.o., 331 41 Kralovice 448
Tel.: 0182/39 77 07, Tel./Fax: 0182/39 74 18

e-mail: maro@top.cz, http://www.top.cz/maro
Prodejna Vyškov u Brna, tel.: 0603 204 606

MARO Kralovice
Pfiívûsy pro konû

●● Prod. 12l. kl., hdka, HPK, o: Relief 3, m: po Kasr el Nil, zdravá, spole-
hl. sportuje, vlast. výkonnost -L-, potomstvo -S-. Tel.: 0603 836 989.

●● Prod. skok. sedlo Stüben Siegfried, přední komora 2, posedlí 17,5.
Tel.: 0603 836 989.

●● Prod. ročka hd. 05/2001, o: Puschkin, m: Avara, potomstvo -T- mili-
tary SFCC, cena 28 000,- Kč. Tel.: 0602 663 404, 019/79 65 233.

●● Prod. 13 l. kl. po Biskaj Liberecký, vys. tm. hdka, skok -S-, nyní na
rekr. a do chovu, výb. do nižších soutěží. Cena  39 000,- Kč.
Tel.: 0605 512 725.

●● Prod. seno, kul. balíky 2,5 q, 190 Kč za ks, větší množství - vých.
Čechy. Tel.: 0605 512 725.

Výsledky

Stanovisko k článku
ing. Metelky

„Žijeme ve slušném
státě“ otištěném

v Jezdci č. 13.
Poslední kdo se dosud nevyjádřil

v přestřelce mezi J. Staňkem a VV ČJF,
který zastoupil J. Metelka, byl hlavní
aktér nejčerstvějšího sporu M. Vítovec.
Dnes dáváme slovo i jemu. Jak se bude
celá kauza vyvíjet sice budeme i nadále
sledovat, ale diskusi k tématu zatím
považujeme za uzavřenou.

Redakce

Pro stanovisko ing. Metelky k článku
dr. Staňka otištěném v Jezdci č.13 platí
v plném rozsahu to, co o ing. Metelkovi
napsal v Jezdectví č.7/02 pan Pejos.

Nebudu se zde pouštět do konfron-
tací k rádoby právnímu výkladu
ing.Metelky. To ponechám právním
odborníkům. I laikovi jsou však na první
pohled zřejmé nesrovnalosti, např. tvr-
zení týkající se pana Komendy. Cituji:
„DiK rozhodla pozastavit sportovní čin-
nost panu Komendovi... Panu Komen-
dovi nebyl uložen žádný disciplinární
trest“. Závěr o fundovanosti autora si
jistě udělá každý sám.

K případu společnosti Equitop s.r.o.
bych chtěl tvrzení ing. Metelky uvést na
pravou míru. Především moje manželka
není jednatel společnosti Equitop s.r.o.,
jak ing. Metelka uvádí, a její potrestání
je tedy naprosto nezákonné. Ing. Metel-
ka jej však jistě zdůvodní zásadami
slušnosti, morálky, taktu a ohleduplnos-
ti, tedy jak píše, zásadami povýšenými
vůlí lidí nad zákon. Kdo však zde před-
stavuje „vůli lidí“? Zřejmě VV ČJF.
Všichni však víme, kolik zločinů bylo již
učiněno „z vůle lidu“.

Pokud jde o závazky společnosti
Equitop vůči ČJF, částku ve výši
120.399,-Kč uhradila ČJF na základě
příslibu FEI poskytnout příspěvek na
pořádání CSIO 2000 ve výši 5 tis. CHF.

Pokud jde o zálohu na ročník 2001
ve výši 200 tis.Kč, byla tato poskytnuta
jako záloha na služby související se
zajištěním CSIO 2001. Bohužel neko-
náním CSIO se účel těchto záloh nere-
alizoval. O tom však byl VV ČJF infor-
mován.

Uvedené částky jsou v současné
době předmětem sporu mezi ČJF
a společností Equitop. Závěry, které
však vůči mé osobě a dalším osobám
a koním registrovaným ve společnosti
Equitop činí VV ČJF, jsou jasným
zneužitím pravomoci. Kromě toho
jsou ze strany VV ČJF a především
prezidenta ing. Pecháčka činěna
opatření vůči mé osobě, a to jak na
poli sportovním (odebrání licence na
závodech dne 23.3.02, za opravdu
svérázných okolností a mimořádného
osobního úsilí ing. Pecháčka), tak na
poli občanském (podání trestního
oznámení na mou osobu právním
zástupcem VV ČJF).

Vzhledem k tomu, že se společnost
Equitop ujala v roce 2000 na poslední
chvíli pořádání CSIO na úrovni, která
nebyla v českých podmínkách obvyklá
a která ve svém důsledku pro společ-
nost, a tím i pro mě znamenala ztrátu
3,5 mil. Kč, se stala společnost Equitop
největším dosavadním sponzorem ČJF.
Každý jistě pochopí, že důvody, proč
jsme se na poslední chvíli ujali pořada-
telství CSIO, nebyly obchodní, ale spor-
tovní a společenské. Jaký „vděk“ byl
však za toto od ČJF získán? Zastavení
činnosti sportovcům a koním a trestní
oznámení pro mou osobu. Za těchto
podmínek je jistě každému zřejmé, proč
se doposud ČJF nepodařilo získat hlav-
ního sponzora. A pokud velikášské jed-
nání představitelů ČJF bude pokračo-
vat, tak hlavního sponzora jistě ještě
dlouho nezíská. Případ společnosti
Equitop nechť je každému slušnému
člověku varováním před spoluprácí
s ČJF. Martin Vítovec

oznámení
Jiří Kunát, manažer komise

spřežení oznamuje, že vzhle-
dem ke změně zaměstnání
(Dostihový spolek Pardubice)
u něho dochází ke změně
telefonních čísel. J. Kunáta
tedy od čtvrtka 1. srpna
zastihnete na 040/633 53 00,
fax: 040/633 53 04 nebo na
mobil: 0777 750 940.

Prodejna jezdeckých potřeb
Dublet s.r.o.

● Nabízí vše pro koně a jezdce: Oblékneme Vás i Vašeho
koně (zboží dovoz, SRN a Ken Taur), poradíme s výživou
a tréninkem

● Nabízí doplňková krmiva: Biofaktory, Fitmin, Deukavallo,
Equistro

● Dále vyrábí veškerý skokový materiál, venkovní mobilní usta-
jovací boxy

POZOR!!!
Od druhé poloviny roku 2002 nabízíme slevu až 20% na vybrané
druhy zboží!!!

Těšíme se na Vaši návštěvu na adresách:
Mělnická 31, Stará Boleslav, 250 02

(Nákupní středisko NORMA)
tel./fax 0202 811053, mob. 0608 11 23 12
OTEVŘENO: PO - PÁ 10,00 - 18,00 hodin

Po dohodě nákup možný i mimo prodejní dobu!

Masarykova 518/4a, Liberec 1, 460 01
tel. 048 510 34 95, fax 048 511 01 47

OTEVŘENO: PO - PÁ 7,30 - 16,30 hodin
● Dále nabízíme individuální objednávky vybraného zboží z kata-

logu v našich prodejnách s dodací lhůtou 3 dnů
● Navštivte nás a za Váš nákup nad 2500,-Kč dostanete malý

dárek!
● Možnost zasílání na dobírku
● Přijímáme zboží do komisního prodeje

Loštice 21.-23. 6. všestrannost ZP (17) 1.
Vobořilová - LAMA (Měník Humburky), 2. Koneč-
ná - FLEJTA (Pegas Loučany), 3. Vrtek L. -
BEAUTY (SOUz Heřmanice), SP (21) 1. Fend-
rich - RADOST (Janov), 2. Vobořilová - ELEKT-
RA (Kubišta Měník), 3. Maxera - HARY 1 (Blížko-
vice), BP (16) 1. Saifrtová - DENISA (Pastviny
Pilníkov), 2. Musilová - HARUN 8 (Glod Čejov),
3. Mrázková - DOMINANT (SOUz Heřmanice),
SN (22) 1. Hatla - KARLA, 2. Hatla - ELÁN 2
(Měník Kubišta), 3. Navrátil - KARIBIK (Pegas
Loučany), spřežení dvojspřeží (8) 1. Martinec
(JK Čejkovice), 2. Kastnerová (Mor. Krumlov), 3.
Z. Jirásek (JK Robousy), jednosřeží (5) 1. Duš-
ková (JK Robousy), 2. Šimková (JK Accos), 3.
Slicho (Albrechtice), skok -Z- (27) 1. Kočka -
REGINA (Pegas Mohelnice), -ZL- (17) 1. Mach-
ková - RAWELA (Wizard).

Písek 22.-23.6. -ZM- 4letí (14) 1. Kučera -
BENTLEY KLET. (Písek), -Z- 5letí (19) 1. Fiala
st.- CASSINI∞SON-T (Leon Blatná), dvouf.
skák. 110/120 6letí (10) 1. Navrátil - OKLAHO-
MA A (Vondráček), 2. Mayer - MAMBA (Lučkovi-
ce), 3. Ditl - A LADY 2 (Všemily), KMK (komisař
ing. Pellar) -Z- (21) 1. LYRA - Ditl (Všemily), -ZL-
(22) 1. ČEJKA - Dvořáková (Dobrá Voda), -L-
(12) 1. LEONARDO - K. Papoušek (Bost Equist-
ro), 2. SANTA 6 - Hanušová (Lučkovice), 3.
OKLAHOMA A - Navrátil (Vondráček), post. obt.
do 120 (39) 1. Hruška - WINTERWIND ASCO
(Hruška), -S- (24) 1. Fiala ml. - JURÁŠEK (Leon
Blatná), 2. Bardonová - PEGY (Bardonová -
Hauzr), 3. Drahota - BOLERO (Opatrný - Hořovi-
ce), dvouf. skák 100/110 (31) 1. Kučera - TOY-
OTA (Mareš), -L- (34) 1. Kučera - TOYOTA, -S-
(15) 1. Kučera - FETYŠ (Písek), 2. Zahrádka -
BERRIS (Faunus Strakonice), 3. Vojta -
REGENT (Písek), -L- (23) 1. Zahrádka - CHAR-
LIE CHAPLIN (Faunus), -S- (13) 1. Vojta -
REGENT, 2. Zahrádka - TRENING (JK Fanta-
sie), 3. Mayer - BARNEO (B a D), OM ženy
(L+L) 1. Rosecká - ETOS (Panství Bechyně), 2.
Hanušová - KAMAZ (Lučkovice), 3. Hanušová -
SANTA 6, OM junioři (L+L) 1. V. Zahrádka -
CHARLIE CHAPLIN, 2. Žlábek - RULANDA
(Husinec), OM muži (S+S) 1. Vojta - REGENT,
2. Kučera - FETYŠ, 3. Mayer - BARNEO (Kadle-
cová).

Sviadnov 22.-23. 6. -Z- děti + jun. (25) 1.
Polák - MARINA 2 (Kondziolka), ost. (36) 1.
Ludvík - SALI (Velká Polom), -ZL- děti + jun.
(23) 1. Višinková - SYMPATIKA (Čeladná), ost.
1. Ludvík - JENY (Velká Polom), -L- (17) 1.
Ludvík - JENY (Velká Polom), 2. Kubrický -
EURIPIDUS FIDES AGRO (JK Amigo), 3. Vav-
říková - VELVET 2 (Vavřík), stupň. obt. do
100 cm (18) 1. Polášková - BLUE LADY (JK F-
M), stupň. obt. do 110 cm (24) 1. Bajnar -
MGT HILTON (Baník), -L- (25) 1. Peřichová -
ČERKA (Equicentrum), 2. Bajnar - MGT HIL-
TON (Baník), 3. Tušlová - ACCOR (Real Tetči-
ce), -S- (12) 1. Holý - ANGELIKA (JK Trojano-
vice), 2. Tušlová - ACCOR, 3. Tušlová -
ROŠÁDA (Real Tetčice).

Stará Role 23.6. Dostihová dráha Dvory dre-
zura -L 1- (11) 1. Jirsová ml. - OHIO (Jirsová), -
JD- (6) 1. Marešová - PRINC POCKET
(St.Role), -YD- (7) 1. Sedlářová - ROCK∞A-
∞ROLL (Šumperk), -JJ- (28) 1. Marešová -
PRINC POCKET (St. Role), -YJ- (5) 1. Čmolíko-
vá - MANGIA (St. Role), -Kür L- (3) 1. Jirsová -
CORÁDO (Jirsová), -S 1- (4) 1. Jirsová - OHIO
(Jirsová), -Kür S- (5) 1. Čapková - ČAR (Čapko-
vá).

Svoboda n.Ú. 23.6. Mistrovství VČ oblasti
děti -ZL- 1. Černá - DUXA (Málek), jun. -L- 1.
Pejosová - GAL (Krakonoš Trutnov), 2. Hejduko-
vá - JUMP (Manon), 3. Borecká - LORD (Černo-
žice), ml. jezdci -S- 1. Šmatolánová - VIBRACE
(Sobčice), 2. Chládková - EL SID (Lanškroun),
ost. soutěže -Z- 1. Pejřilová - LESTER (HJK), -
ZL- 1. Melounová - HART GUN (Udrža), -L- 1.
Pejosová - GAL (Krakonoš Trutnov), 2. Doležal
R. - AMARETA (Doležal), 3. Kocián - AHRIMON
(Praha), -S- 1. Doležal R. - AMARETA (Doležal),
2. Pejosová - GAL (Krakonoš Trutnov), 3. Šma-
tolánová - VIBRACE (Sobčice).

Praha Trojský ostrov 29.-30.6. -Z- (46) 1.
Karlová - CALVERA (Equicentrum), -ZL- (54) 1.
Lipský - WINIFRED (Lipský), -L- (25) 1. Navrátil -
GRANT∞S (Vondráček), 2. Rosická - MARIO
(Třebonice), 3. Jarolímek - DILEMA (Uhříněves),
-ZL- (48) 1. Poláková - GALAN (Kocanda), -L-
(56) 1. Vondráček - NELSON (Vondráček Alber-
tovec), 2. Libich - DIXON (Lysá n.L.), 3. Jandou-
rek - OLZA (St. Boleslav), mistrovství Prahy jun.
-L- (9) 1. Rosická - MARIO (Třebonice), 2.
Šebesťáková - LAST LORD (Falko), 3. Rosická -
ALTIUS (Iros), -S- (33) 1. Chýle - DUBIRA
(Chýle), 2. Balcarová - LOGIKA (ČJK KV), 3.
Rosická - MARIO (Třebonice).

Čakovičky 29.6. drezura -Z 3- (29) 1. Wallin-

ger - JAGA (JS Tursko), -L 4- děti (6) 1. Hrdlič-
ková - KIPI N (Messenger), sen. (14) 1. Mixtajo-
vá - GWENDA (Troja Praha), -S 0- (6) 1. Vaňho-
vá - FABIA 19 (JK Troja), 2. Šimáčková - DUKÁT
4 (Agro Cheb), 3. Mixtajová - GWENDA (Troja
Praha), -L 1- děti (7) 1. Hrdličková - KIPI N (Mes-
senger).

Všemily 28.-30.6. stupň. obt. do 110 +
žolík (36) 1. Jindrová - HERIET ASSENT (Sp.
Poříčí), dvouf. sk. 120/130 (51) 1. Jandourek -
OTEY, 2. Jandourek - OLZA (St. Boleslav), 3.
Papoušek K. - ABC LICHTSPIEL WEPOL (Opa-
trný Hořovice), -ST- (22) 1. Opatrný - SILVIO
(Opatrný Hořovice), 2. Jandourek - OTEY (St.
Boleslav), 3. Matějka - KAŠMIR (Wrbna s.r.o.), -
L- (25) 1. Opatrný - ATREJOU, 2. Papoušek -
CLASSIC LADY (oba Opatrný Hořovice), 3.
Macek - VYŠEHRAD AMS STUDIO (Moskal),
stupň. obt. do 140 (23) 1. Polachová - FANY
(PZOO Chomutov), 2. Müllerová - LATINUS
(Mnětice), 3. Ditl - KIBARA (Všemily), -T- 1. Opa-
trný - ABC FANTASIE WEPOL, 2. Opatrný ABC
RATIO WEPOL (Opatrný Hořovice), 3. Matějka -
KAŠMIR (Wrbna s.r.o.), 4. Chelberg - LE COR-
DIAL S (Žižka Praha), 5. Jindra - RAMBELA
DESCOR (Sp. Poříčí), -ST- (14) 1. Drahota -

CARDINAL (Opatrný Hořovice), 2. Matějka -
EFKUSWEG (Wrbna s.r.o.), 3. Polachová -
FANY (PZOO Chomutov), -T- (17) 1. Matějka -
KAŠMIR (Wrbna s.r.o.), 2. Doležal - BEACH
GIRL (Žižka), 3. K. Papoušek - ABC CRI CRI 5
WEPOL, 4. Opatrný - ABC FANTASIE, 5. Opatr-
ný - ABC RATIO WEPOL (oba Opatrný Hořovi-
ce).

Klatovy 29.6. -Z- (51) 1. Štajdl - ANDY
(Horš. Týn), dvouf. sk. 110/120 1. odd. (31) 1.
Leuchter - JAIPUR (Tachov Tisová), 2. odd. (33)
1. Vladař - LOVEN (Klatovy Luby), -L- (28) 1.
Luža - ÚHLAVA (Šlovice), 2. Koza - CAROLINE
(Žihle), 3. Mayer - BARNEO (Lučkovice).

Opava 29.-30.6. Velká cena Opavy dvouf.
sk. 120/130 (60) 1. Lamich - LAND SANO
(Opava Kat.), 2. Višinková - AC ATOM (Čelad-
ná), 3. Kincl - AMARCORD GLADIŠ (Horymas
Horní Město), -S- (62) 1. Zelinková - SURREN-
DER (Tarpan Odolena Voda), 2. Kubrický -
AUTONOM FIDES AGRO (JK Amigo), 3. Eim -
VULKÁN (Tlumačov), -L- (27) 1. Špalková -
LASSY (Caballero), 2. Pomichálková - VIST
(Pegas), 3. Tretera - AMOR 4 (Tretera), -S- (38)
1. Toth - MICHELLE DE LA BRIER (JK Nesyt),
2. Zelinková - LAMANCHE T (Tarpan Odolena
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Jezdecká škola Mariánské Lázně
● konzultační a výcvikové hodiny drezúrního ježdění (J. Holcbecher)
● 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, 0608 97 99 82, fax 00420-165-62 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 446/8, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.: 0616/622 774 tel.: 07/81 52 30
fax:0616/ 631 085

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

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

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

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

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

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

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

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

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

✄

✄

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

ny druhy vozíků možnost leasingu

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

Tel./fax: 019/745 19 14

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

Voda), 3. Fialka - DIVER OIL TEAM (Supreme
Opava), -ST- (26) 1. Hruška - LORIETA (Opava
Kat.), 2. Přibil - KORIANDR (JS Belcredi), 3.
Zelinková - CANTUS T (Odolena Voda), Velká
cena Opavy ST+T (16) 1. Hruška - LORIETA
(Opava Kat.), 2. Kubrický - AUTONOM FIDES
AGRO (JK Amigo), 3. Žíla - GOMERA (Mustang
Havířov), 4. Přibil - KORIANDR (JS Belcredi), 5.
Hruška - LERY AUTO SITTA (Opava Kat.).

Opava 5.-7.7. KMK 4l. -ZL- (21) 1. RANDY 1
- Skřivan (Manon), 2. RAMZES GYNCENTRUM
- Masár (Caballero), 3. IDEÁL - Holý (Alberto-
vec), 5l. -L- (14) 1. RICARDO - Vachutka, 2.
MGT HILTON - Bajnar (Baník), 3. ABRAXAS -
Fialka (Trojanovice), 6l. -S- (13) 1. COLETT -
Hruška (Opava Kateřinky), 2. LAWRED -
Vachutka (Pegas), 3. LYRA 4 - Masár (Stará Ves
n. O.), další soutěže -Z- (21) 1. Holý - BALTICA
(Casin Svinov), stupň. obt. do 110 (10) 1. Kincl
- NEVADA 3 (Horymas Horní Město), stupň.
obt. do 120. 1. Ludvík - KAMPA (Velká Polom), -
ZM- max. 5l. 1. odd (14) 1. Hruška - AURELIUS
(Opava Kat.), 2. odd. (13) 1. Vančura - RISIKO
(Pegas), -Z- 4.-5.l. 1. odd. (13) 1. Hruška -
AURELIUS (Opava Kat.), 2. odd. (12) 1. Fialka -

RAFAELO OIL TEAM (Supreme Opava), -Z- jun.
+ děti (9) 1. Kopišová - ORY 1 (Frenštát), dvouf.
sk. 100/110 (27) 1. Bitner - HURIKÁN (Bioveta),
-ZL- děti + jun. (10) 1. Kysučanová - GLORIA 1
(JK Amigo), ost. (31) 1. Hruška - NAGANE
(Opava Kat.), -ZL- děti + jun. (7) 1. Vitásková -
NEON (Opava Kat.), ost. (26) 1. Hruška - NAGA-
NE (Opava Kat.), -L- (32) 1. Zwinger - TUDOR
(Opava Kat.), 2. Vančura - SLAVÍN (Pegas), 3.
Fialka - DIVER OIL TEAM (Supreme Opava), -S-
(13) 1. Fialka - DIVER OIL TEAM, 2. Fialka -
ALOUBE A, 3. Fialka - LARCON OIL TEAM
(Supreme Opava).

Brno Panská lícha 5.7. -Z- pro ml.koně (10)
1. Kusáková - NIK RIVAL (Tretera), -ZL- (38) 1.
Tretera - AMBICE (Tretera), -L- (25) 1. Vokřálo-
vá - CHERLEY (JK Panská lícha), -S- (10) 1.
Tretera - KONVENT(JK Sever Brno), 2. Vokřálo-
vá - CHERLEY (JK Panská lícha), 3. Krčálová -
SARAH 2 (JK Panská lícha).

Kolesa 5.-7.7. všestrannost ZP (18) 1.
Kavka - IMAGA (JK Kavka Fojtov), 2. Marková -
TARAS (Remark), 3. Vrtek L. - BEAUTY (SOUz
Heřmanice), SP (35) 1. Veselovský - CHIRGIZ
(ČJK KV), 2. Molík - ERIK (SOUz Kamenice), 3.
Dvořáková - REVOLT (Rynárec), BP (23) 1.
Janusová - BEST PLAN (Nicol Liberec), 2. Jež-
ková - DIEGO (Jindř. Hradec), 3. Musil - JUNICA
(Glod Čejov), SN (23) 1. Cipra - DAR CHURY, 2.
Cipra - DOVEN (Pastviny Pilníkov), 3. Dudík -
DYNAMIK (Pegas Loučany), pony ZK (17) 1.
Zvěřinová - TIM (Wizard Opatovice).

Brno Žebětín 6.-7.7. Mistrovství JmO ve
skoku -pony, děti, junioři, mladí jezdci přátelské
soutěže -ZM- děti (14) 1. Machovec - NIKÉ (JK
Rufa Vel.Němčice), -Z- (25) 1. Jarka - SALVIN
DON (JK Haná při SCHPMT), -ZL- (17) 1. Aberl -
TANORE (JK Aberl), -S- (6) 1. Vokřálová -
CHERLEY (JK Panská lícha), 2. Tušlová -
ACCOR (Real Tetčice), 3. Jarka - GORDON(JK

Haná), Mistrovství JmO pony -skok -ZLP- (8) 1.
Bednář - THOR (JS Domašov), děti -ZM+Z- (24)
1. Erbeková - PRETTY (MJS Brno), 2. Rajskupo-
vá - QUICK STAR (JS Belcredi), 3. Nováčková -
CETKA (JS Nováček), J do 16 let -Z+ZL- (16) 1.
Hložková - PRIM (JK Němčičky), 2. Kročil -
LOSTRIS (JJ Fors), 3. Klímová - JESSICA (Tara
Stropešín), J do 18 let -ZL+ZL- (19) 1. Dyntarová
- GAMONA (JK Bertík), 2. Nahodilová - JACKIE
(Tretera), 3. Klouda - VOKARA (TJ Lucky Drá-
sov), Y -L+L- (8) 1. Tušlová - ACCOR (Real Tet-
čice), 2. Sigismondi - AMICUS-K (JK Samson),
3. Bulíčková - CHRPA (JK Nová Ves), družstva -
ZL+ZL- (3) 1. Třebíč (Dyntarová - GAMONA,
Nahodilová - JACKIE, Kusák - LOTUS), 2. Brno-
venkov II (Ostřížková - NIKOLA, Klímová-
OSKAR, Hanusová - CEZAR, Klouda - VOKA-
RA).

Mariánské Lázně 6.-7.7. KMK -ZL- 1. LICO-
RI - P. Doležal (Doležal), 2. LEON 9 - Vondráč-
ková (Vondráček), 3. KREACE - Jindra (Sp. Poří-
čí), -L- 1. LAMORE - P. Doležal (Doležal), 2.
VOLONTER T - Zelinková (Tarpan), 3. LAKORA
- R. Doležal (Jezbořice), -S- 1. FELICITAS -
Doležal P. (Doležal), 2. ATLAS - Nágr, 3.
ACROS - Nágr (Mar. Lázně), ostatní soutěže -Z-
1. Daněk - CONTENDER S (JS Schneider), -ZL-
1. Lahodná - ČIRIN (Děpoltovice), -L- 1. Nágr -
ACROS (Mar.Lázně), 2. Daněk - ADIDAS
S AMIGO (JS Schneider), 3. Lahodná - ČIRIN
(Děpoltovice), -S- 1. Pěchouček - SIR ANTHO-
NY (Tachov), 2. Doležal P. - QUENTA EQUIST-
RO (Doležal), 3. Zelinková - CORRADO T (Tar-
pan), -S- 1. Opatrný - ABC LOREEN WEPOL, 2.
K. Papoušek - ABC LICHTSPIEL WEPOL (oba
Hořovice), 3. Balcarová - PRADAR (ČJK KV),
dvouf. sk. 120/130 1. Daněk - ADIDAS
S AMIGO (JS Schneider), 2. Nágr - CORREGIO
- K (Mar.Lázně), 3. Drahota - GARGANO
WEPOL (Hořovice), -ST- 1. Opatrný - CRAZY

LOVE (Hořovice), 2. Roubalová - CAPTAIN
(Roubal Plzeň), 3. Šlechta - ABC FANTASIE
WEPOL (Hořovice), 4. Doležal P. - QUENTA
EQUISTRO (Doležal), 5. Balcarová - PRADAR
(ČJK KV).

Frýdek - Místek 6.-7.7. Pohár juniorů -Z-
děti, jun. (18) 1. Vlková - MAX (JK F-M), ost. (24)
1. Křivka - KARUSO (Bruzovice), -ZL- (51) 1.
Konvička - DUEL (Nákelný), -L+S- Pohár juniorů
(15) 1. Višinková - PARAWELA (Prosper Ranch
Čeladná), 2. Klus - ASCOTIG EGLO (Newport),
3. Hrůzková - DEXTER (JK F-M), ostat. (11) 1.
Švihorová - MAX DASTILA (Jistebník), 2. Žilin-
ský - ROMANCE (Hipoklub Natur), 3. Olšák - LE
PATRON (Mustang), stupn. obt. do 100 (45) 1.
Durčáková - RUMBA (Beskyd Dobrá), stupn.
obt. do 110 1. odd. (33) 1. Stuchlý - SELEKTA
(Stará Ves), 2.odd. (29) 1. Eim - VULKÁN (ZH
Tlumačov), -L- (34) 1. Eim - VULKÁN (ZH Tlu-
mačov), 2. Holá - ANJA (Casin Svinov), 3. Eim -
CASSILIUS (ZH Tlumačov), -S- (13) 1. Žíla -
CARTOUCHE, 2. Žíla - GRAF CZECH
(Mustang), 3. Peřichová - ČERKA (Equicent-
rum), ZP A+S handicap (11) 1. Vala - KRYŠTOF
(Spolfinn), ZLPB (3) 1. Košnarová - IGNÁC
(Havránek), ZLP A+S handicap (11) 1. Strnadlo-
vá - ATREI (Trojanovice), LPB (4) 1. Tkáč -
AURA (Trojanovice).

Ostrava 12.-14.7. MČR sen. S+D rámc. sou-
těže drez. -SG- (6) 1. Jeřábková - PEREBOR,
skok  -L- (46) 1. Šoupal - ČARAS (1. ŠPZ), 2.
Jandourek - OLZA (St. Bol.), 3. Žíla - FARADAY
(Mustang), -S- (20) 1. Žíla - GRAF CZECH
(Mustang), 2. Pecháček - VENEUR (Pecháček),
3. Málek - COURAGE (Málek), Mistrovství ČR
drezura IM I + IM I Kur (11) 1. Žižková - POZOR
(Žižka Praha), skok ženy -HS+S+ST- (28) 1.
Opatrná - BOXER (Hořovice), muži -HST+T+T-
(25) 1. Opatrný - SILVIO (Hořovice) další viz
referát.


