
Do druhého kola, zkráce-
ného -T- parkúru s 8 překáž-
kami a 10 skoky do 150 cm,
nastoupilo devatenáct dvo-
jic. Soutěž gradovala až do
konce a zvítězil až poslední
startující, kterým byl J. Skři-
van. O jeho prvenství se
zasloužil lepší čas druhého
kola, protože i druhý
v konečném pořadí, junior
J. Kincl na LERY z Horymas
Horní Město jen jednou chy-
boval. Další tři byli penalizo-
váni pro dvě chyby, proto i
tady rozhodoval čas. Třetí
skončil J. Hruška na
CALETTA Auto Sitta
z Opavy Kateřinek, čtvrtý
D. Fialka na QUINTET ze
Supreme Opava a pátý
J. Papoušek s BARMOU.

Ve startovním poli byly
také dvě ženy. L. Vítková na
CIVIK, která se vrátila na
naše kolbiště po mateř-
ských povinnostech a
L. Poláková na RAINBOW STAR. Zatímco L. Vít-
ková měla potíže v -ST-, L. Polákové se dařilo a
v obou kolech skončila na 6.místě. Dala si tak
pěkný dárek ke svým 21. narozeninám, které
slavila v sobotu 17. května.

Český skokový pohár vedl po 3.kole stále
J. Kincl (Horymas Horní Město) se 45 b. před
D. Fialkou (Supreme Opava) s 34 b. Třetí příčka
patří nyní se 30 body J. Skřivanovi (Manon).

Na zhodnocení úrovně soutěže jsme se zeptali
letošního vítěze Jiřího Skři-
vana: „Kurzy parkurů byly
precizní. Středně těžké sou-
těže nebyly nijak obtížné. Ve
druhém kole VC to bylo
náročnější. Tam již bylo
několik skoků na úrovni těž-
kého parkúru a nejobtížnější
byl trojskok, který v podstatě
rozhodoval o všem. Pokud
se jedná o obtížnost, myslím
si, že byla adekvátní startov-
nímu poli a že je třeba tréno-
vat tyto těžké soutěže něja-
kým zkráceným a náročněj-
ším druhým kolem.“ -jge-

Velká cena Kolína
Přední pískové kolbiště

jezdeckého areálu v Kolíně
pomalu ale jistě nechává
zapomenout na travnatý
povrch bývalého hlavního
soutěžního místa. Na původ-
ní svažité ploše, kde se sou-
těžilo jenom z nouze, vytvo-
řili kolínští pořadatelé kolbiš-
tě s jedním z nejlepších (Pokračování na str. 2)

Dvakrát o body
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Vítězem VC Ostravy se stal J. Skřivan - LABE JAMES CAC LEASING

V Kolíně kraloval J. Pecháček a VENEUR

foto -jge-

Velká cena Ostravy
Úvod VC Ostravy, jejíž 39. ročník probíhal 16.

až 18.května na kolbišti Baníku Ostrava ve Staré
Bělé, i 3.kolo Českého skokového poháru,
poznamenal páteční déšť. To však nic nezměnilo
na kvalitě dobře připravených závodů. I letos
chyběli na startu někteří reprezentanti, kteří se ve
stejném termínu zúčastnili závodů obdobné obtíž-
nosti v Ústí n.L., Polsku a Rakousku. Startovní
pole doplnili jezdci ze Slovenska, o jejichž kvalitě
svědčí dvě vítězství a jedno druhé místo. Parkúry
tradičně stavěl P. Hudeček, technickým delegá-
tem byl Z. Fialka a hlavním rozhodčím R. Šalek.

Sobotního Memoriálu plk. Havla -ST- se
zúčastnilo šestadvacet dvojic. Parkúr byl technic-
ky náročný a svědčí o tom i skutečnost, že do
dvacáté dvojice nebyl nikdo bez chyby. Až
poslední čtyři startující zajistili rozeskakování.
V něm byli bez penalizace dva a lepším časem
zvítězil J. Papoušek na GEMINI - T z JO Srnín -
stáj Papoušek před J. Jindrou na ATOM
SCHNEIDER z Agrosportu Spálené Poříčí. Po
jedné chybě získal třetí příčku Z. Žíla na GRAF
CZECH z Mustangu Lučina, který byl navíc s
CARTOUCHE s 1. tr. b. ze základního kola pátý.
J. Skřivan a LABE JAMES CAC Leasing ze stáje
Manon skončili v rozeskakování čtvrtí po čtyřech
chybách.

V 1. kole Velké ceny (-ST-) startovalo dvacet-
pět dvojic. Bezchybný výkon předvedli J. Papou-
šek na BARMA i GEMINI - T z JO Srnín a J. Skři-
van na LABE JAMES CAC Leasing (Manon).
Dalších šest dvojic chybovalo jednou a čtyři dva-
krát. Před závěrečným skákáním do 150 cm
proto nebylo zdaleka nic rozhodnuto.

povrchů u nás. Není tedy divu, že nyní se většina
soutěží v Kolíně odehrává právě zde a stejně tak
tomu bylo i o víkendu 24.-25. května kdy byla na
programu Velká cena Kolína (-ST-) zařazená do
Českého skokového poháru.

Oblibu místa dokumentuje i zájem startujících.
Ten vyvrcholil při sobotních nižších soutěžích,
kdy v soutěži -Z- startovalo 100 dvojic a v soutěži
-ZL- dokonce 112 startujících. Zájem však pokra-
čoval i v těžších úrovních a obě soutěže do 120
cm měly na startovní listině téměř šedesátku
startujících a nedělní -S- plných 68 dvojic.

To se stalo první soutěží i pro jezdce chystající
se ke startu v závěrečném -ST-. Proto bylo jasné,
že o dobré výkony nebude nouze, ale 24 bez-
chybných výkonů pravděpodobně překvapilo i
samotné pořadatele. Velmi dobře si vedli bratři
Papouškové. Jiří obsadil na ROXANA (JK Avanti)
druhé místo a Kamil na KIBARA (JK Všemily)
třetí. Všechny jezdce bojující o prvenství však za
zády nechal J. Pecháček na koni roku 2002
VENEUR, který přes letní vedro zvítězil před
J. Papouškem o více než vteřinu lepším časem.

Závěrečná Velká cena Kolína, započítávaná do
Českého skokového poháru, se již jela v příjem-
nějším počasí před nadcházejícím deštěm. Na
startu se seřadilo 29 dvojic, včetně našich nejlep-
ších jezdců A. Opatrného, vítěze z Ostravy
J. Skřivana, J. Jindry, M. Šoupala či V. Tretery.
Nechyběl ani dosud vedoucí jezdec ČSP J. Kincl.
Přes slušně postavené -ST- možná pořadatelům
po prvních jezdcích poněkud zatrnulo, že obtíž-
nost soutěže dobře neodhadli. Po prvních sedmi
výkonech viděli diváci šest nul a již to vypadalo,
že rozeskakování bude opakováním základního
kola. Nakonec však vše „dobře“ dopadlo a do
rozeskakování postoupilo devět dvojic.
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(Dokončení ze str. 1)

Ještě jednou
o Konferenci

V minulém čísle jsme přinesli informaci o Kon-
ferenci ČJF pod názvem Jar. Pecháček opět
prezidentem. Při uveřejňování zpráv, které jsou
rozhovory s osobnostmi naší jezdecké společ-
nosti, či získáváme-li je díky zprostředkovaným
informacím, pečlivě dbáme na jejich autorizaci a
korekturu. Stejně tak tomu bylo i v případě článku
o Konferenci ČJF, kdy jsme požádali na sekreta-
riátu ČJF A. Pellarovou o autorizaci části týkající
se rozpočtu ČJF. Bohužel naší vinou se do tisku
dostala právě pracovní verze článku. omlouváme
se proto A. Pellarové a všem čtenářům a přináší-
me zmíněnou pasáž ještě jednou, tentokrát již se
zcela přesnými údaji. C. Neumann

Rozpočet ČJF
Informace o rozpočtu ČJF pro rok 2003 říká,

že české organizované jezdectví na celostátní
úrovni hospodaří s financemi ve výši téměř
16 miliónů korun (včetně oblastí).

Centrálně bude ČJF dle vyrovnaného rozpočtu
obhospodařovat v roce 2003 prostředky ve výši
cca 13 mil.. Skládají se ze státní dotace ve výši
4 298 tisíc Kč ( z toho účelově 2,1 mil. na SCM a
717 tisíc na talentovanou mládež, 1,131 mil. na
státní representaci a 350 tis. na pořádání ME),
z příspěvku ČSTV na činnost svazu ve výši 4 743
tis. Kč a z vlastních příjmů. Ty jsou tvořeny pře-
vážně z peněz vybraných za registrace subjektů
a licence jezdců a koní. V roce 2003 dosáhne
tato částka výše přibližně 5 milionů Kč. Část
těchto prostředků, cca ve výši 2 milionů, zůstává
k dispozici oblastem ČJF a ty s nimi hospodaří
dle svých rozpočtů.

Náklady roku 2003 na fungování ČJF jsou v
rozpočtu schváleném Radou ČJF stanoveny na
cca 12, 4 mil. Kč, ze kterých 9,3 mil. Kč poputuje
na tělovýchovu a sport a 3, 1 mil. Kč na technic-
ko - administrativní zabezpečení ČJF. Zbývající
část do vyrovnaného rozpočtu tvoří rezerva pro
nepředvídané výdaje (v roce 2002 to byl např.
příspěvek ČJF pro oddíly postižené povodní).

Dvakrát o body

První zvednul diváky ze sedadel A. Opatrný
(COLOMAN), který jel tradičně velmi rychle a
nájezd na triplebar již hraničil s možnostmi koně.
Bohužel nakonec jedna chyba znamenala konec
šancí na prvenství, ale čas 35,21 se zdál nepře-
konatelný. Pak však nastoupil J. Pecháček na
VENEUR, který v té chvíli zahájil již svůj desátý
parkůr odpoledne, a s jistotou překonal bezchyb-
ně v neuvěřitelném čase 33,93 vteřiny. V té chvíli
bylo rozhodnuto a zbylí tři startující již nemohli na
výsledku nic změnit. Pořadí ve Velké ceně pak
nakonec kopírovalo předchozí -S- a na 2. a 3.
místě skončili opět bratři Papouškovi. Druhý opět
Jiří tentokrát na AMARCORD (Srnín) a třetí Kamil
s CATRICK ORION (JK Všemily). Čtvrté místo
zbylo na A. Opatrného s COLOMAN před
J. Papouškem na BARMA.

Skokový pohár po čtyřech
kolech

I přes skutečnost, že tentokrát vyšel J. Kincl
bodově naprázdno, tři druhá místa z předcházejí-
cích kol zajišťují tomuto jezdci se 45 body i nadá-
le vedení. Na druhou příčku postoupil J. Papou-
šek (40) těsně sledovaný A. Opatrným (38).
I dále je v současném pořadí mezi jezdci tlačeni-
ce. Čtvrtý J. Skřivan má nyní 37 bodů, pátý
J. Pecháček 35 bodů a šestý D. Fialka 34 body.
Teprve nyní je mírný odstup a sedmá L. Poláková
a J. Jindra následují se 23 body. Soutěž je však
stále ještě v počátku a jezdce ještě čeká sedm
kol. Tím příštím bude Velká cena Litomyšle ve
dnech 13.-15. června.

Mezinárodně národní Kolesa
První mezinárodní soutěže ve všestrannosti

jsou v ČR tradičně vyhrazeny Kolesům. Toto
středisko vrcholového jezdeckého sportu pořáda-
lo ve dnech 23.-25. května soutěže na úrovni
CCI* a CIC**. Bohužel tentokrát do Koles nedo-
razil žádný zahraniční účastník a tak naši jezdci
zůstali bez možnosti domácího srovnání sil se
zahraniční konkurencí. Česká scéna všestran-
nosti je však v současnosti natolik rozsáhlá, že i
bez zahraničních účastníků se v Kolesách sešla
rozsáhlá konkurence. Pro soutěž CCI* to bylo 28
členné a pro CIC** 18 členné startovní pole.

CCI* ovládl hned po drezúře favorit soutěže
J. Hatla na KARLA s Horse Academy Radimovi-
ce. Terénní zkouška byla pro tuto dvojici snadnou
záležitostí a tak poněkud překvapující byly jen
dvě chyby v závěrečném parkuru. I tak však sta-
čil celkový výsledek na jasné vítězství v soutěži o
téměř 25 bodů před druhou E. Hálovou na DEM-
BITSA (Rianon Jerman). Jediní dva konkurenti
J. Hatly v drezúrní zkoušce M. Šedá (CLEMEN-
TAIN) a J. Vobořilová (MONT BLANC) sbírali
body buď v terénu či na parkuru.

J. Hatla byl favoritem i v CIC**. Zde startoval
na AMICUS K. V drezurní zkoušce byl však pře-
kvapivě těsným rozdílem poražen domácí
P. Sůrovou na BELFAST. Sen o předním umístě-
ní této dvojice se však rozplynul po 39 bodech
získaných v crossu a dalších 20 na parkuru.
J. Hatla absolvoval terén i parkur s nulou a zvítě-
zil tak opět značným náskokem i ve druhé soutě-
ži. Nejlepší z těch „za Hatlou“ byl K. Polák na
HAMLET (JK Kocanda) před P. Krejsou - QUINT
(JK SzeŠ Lanškroun) a K. Tumpachovou
(INCHAGREINE) z Valér Radonice.

I když koleské soutěže zastihly J. Hatlu ve
velmi dobré pohodě, počátek jeho olympijské
ambice, kterou se stane ve dnech 12.-15. června
CCI*** Luhmühlen, bude neskonale těžší. Držme
tedy našemu jezdci palce.

Z dalších českých jezdců se do zahraničí chy-
stají ještě P. Vereš (PAMELA), R. Dvořáková
(VADAMA) a K. Tumpachová (INCHAGREINE),

Vítězem obou soutěží v Kolesách se stal
J. Hatla, na snímku v sedle KARLY

Nejlepší v drezúrní zkoušce CIC** byla
P. Sůrová na BELFAST

Foto J. Bělohlav

kteří by chtěli ve dnech 26.-29. června startovat
na CIC*** ve francouzském Vittelu. J. Hatla se ve
stejném termínu chystá s oběma svými domácími
koňmi (KARLA a AMICUS K) na CCI* a CCI** do
rakouského Winsdorfu.

Opatrný v Linzi
Na počátku sezóny česká skoková reprezenta-

ce usilovala o start českého týmu na ve střední
Evropě přeci jen prestižním CSIO**** Linz, ale
rakouský pořadatel naše jezdce odmítnul. S tím
se však nesmířil náš jezdec číslo jedna A. Opatr-
ný, využil svých současných kontaktů a startovní
pozici na CSIO Linz získal. Česká republika tak
měla ve dnech 15.-18. května v Rakousku své
zastoupení.

V hořovickém týmu byli koně CRAZY LOVE,
SILVIO a šestiletý FAMOUS. Tomu byly určeny
dvě soutěže do 130 cm pro mladé koně, které
FAMOUS obě dokončil s jednou chybou.

SILVIO a CRAZY LOVE již nastoupili mezi nej-
vyšší společnost. Do Rakouska se vydali jezdci a
koně 14 států s kompletními týmy pro Pohár
národů, a vedle našeho jezdce ještě zástupci i
dalších tří států pro soutěže jednotlivců.

Pro CRAZY LOVE byla určena střední runda.
Nejprve absolvovala ve čtvrtek skok do 145cm se
dvěma chybami a v pátek pak stejnou obtížnost
s jedním shozením. Její program vyvrcholil
v sobotu skákáním do 150 cm, kde po bezchyb-
ném výkonu skončila naše dvojice na 5. místě.
Prvenství získal saudsko arabský Khalel Al Eid
na NINETYNINE. Všechny soutěže byly rozhodo-
vány podle času.

SILVIO se pokusil o kvalifikaci k Velké ceně.
Zahajoval tedy již ve čtvrtek na výšce 150 cm (na
čas) a dokončil s osmi body. V pátek byl Pohár
národů a tak měl SILVIO volno. Z pohárového
prvenství se radovali jezdci SRN před Španěly a
Švýcary.

SILVIO pak ve své snaze o kvalifikaci pokračo-
val v šampionátu Linze (150) v sobotu. I zde však
dokončil se dvěma shozeními a podle prvního
pořadatelského rozhodnutí se do nedělní Velké
ceny nedostal. A. Opatrný se proto rozhodnul
startovat ve Finále střední rundy (150 na čas)
v neděli dopoledne. Po bezchybném a rychlém
parkuru obsadil 3. místo. Zvítězil H. Simon na
STÖPKE. Teprve po této soutěži se pořadatelé
rozhodli startovní listinu odpolední Velké ceny
rozšířit a našemu jezdci byla účast v GP Linz
nabídnuta. Protože však SILVIO měl již v nohách
dopolední parkur, rozhodl se A. Opatrný již nena-
stoupit. Z vítězství se pak mezi padesáti nejlepší-
mi dvojicemi radoval W. Melliger (SUI) na GOLD
DU TALUS.

Nejbližší CSIO se nyní koná ve dnech 12.-15.
června v Poznani, po kterém následuje 20.-22.
května CSI Sopoty. A. Opatrný je s koňmi
CRAZY LOVE, SILVIO a COLOMAN přihlášen
na oba tyto závody a partnera mu bude dělat
M. Matějka s koňmi SKARA SALDO a EFKUSWEG.

CSI na internetu
Těm z vás, kteří dostanou Jezdce v pátek 30.

května je ještě určena tato informace. Veškeré
podrobnosti o CSI-J/Y Poděbrady 2003 nalezne-
te na internet. adr.: www.tjslovan.cz/csi/

Foto J. Bělohlav
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Česká vlajka třikrát v Polsku
První body do Světového poháru

Osamoceně se k prvnímu závodu Světového
poháru centrální Evropy CSI-W Wroclav, které se
konalo 16.-18. května, vydal M. Matějka s koňmi
SKARA SALDO a EFKUSWEG. Našeho jezdce
čekala společnost reprezentantů Litvy, Estonska,
Ukrajiny a Polska. Parkury stavěl O. Peterson

V pátek zahájili oba naši koně ve dvoufázovém
skákání. SKARA SALDO do výšky 135 cm a
EFKUSWEG do výšky 140 cm. Oba však udělali
chybu v prvé fázi. V sobotu byla úroveň soutěží
pro oba koně stejná. SKARA SALDO zopakovala
výsledek 4 tr. body. EFKUSWEG ve skoku do
140 cm na čas shodil dvakrát.

Na lepší výsledek jsme tedy museli čekat až
do neděle. SKARA SALDO šla opět dvoufázové
skákání, tentokrát však do 140 cm. Obě fáze pře-
konala dobře a s čistým výsledkem se umístila na
10. místě z 60 startujících.

EFKUSWEG se ocitl mezi nejlepší společností
ve Velké ceně. Výsledek 4 tr. body jej zařadil,
spolu s dalšími dvěma jezdci, na ex equo 5.
místo a M. Matějka tak získal první body do hod-
nocení Světového poháru 2003/2004. V soutěži
zvítězil, po rozeskakování čtyř dvojic, J. Zagor na
VOLSWAGEN ELF

Poprvé pony reprezentace
Květen roku 2003 se zapíše do historie české-

ho pony sportu. Devět dětí s jedenácti koňmi
odjelo na svůj první start v zahraničí do polského
města Rybnik na skokové pony závody zařazené
do seriálu Grand Prix. Družstvo tvořili: L. Kraico-
vá (SABINA 3, JK Mělník), J. Juricová (LORINO,
TJ Pegas Děpoltovice), M. Křivancová (MISS, TJ
Pegas Děpoltovice), J. Perníčková (IRVEL,
SAYONARA MP, JK Heroutice), S. Erbeková
(LIPAN, PRETTY, MJS Brno), S. Tkáč (AURA,
TJ Trojanovice), M. Kundera
(LOVELA, TJ Beskyd Dobrá),
L. Strnadlová (MARKÝZA, TJ Troja-
novice), A. Kubová (GULIWER, TJ
Trojanovice).

Soutěže byly zahájeny v pátek
16. května skákáním na styl. Stylo-
vé soutěže mají v Polsku poněkud
jiný způsob hodnocení. Existují
přesně definované hodnoty trest-
ných bodů např. za ztrátu rytmu,
kontracval v obloucích a další
chyby. Parkur je průběžně veřejně
hodnocen do rozhlasu, u každé pře-
kážky se hlásí počet trestných
bodů. Ideálem je čisté konto. Jezdci
i trenéři tak přesně vědí, kde se
stala chyba a na čem dále pracovat.

Tento den se již někteří jezdci
kvalifikovali do nedělních hlavních
soutěží: pro starší děti to byla zmi-
ňovaná Grand Prix, pro mladší děti
(do 11 let) byla finálem dvoukolová
soutěž 70 + 80 cm (gruppa A).
V nižších kvalifikačních soutěžích
získala druhé místo M. Křivancová,
třetí L. Strnadlová, dále se umístili i
M. Kundera, S. Tkáč a L. Kraicová.
Největší úspěch sklidila J. Perníčko-
vá na SAYONARA, která vybojova-
la mezi 45 soutěžícími 2. místo na
překážkách vysokých 100 cm (naše
obtížnost „S“ pro pony kategorie B).

Ve všech kvalifikačních soutěžích
startovali kromě pony i „malí koně“, což je v Pol-
sku další speciální kategorie koní - do 156 cm
KVH. Je v ní vypisováno i mistrovství Polska. O
to cennější jsou výsledky našich dětí na podstat-
ně menších pony.

V sobotu se již závodilo v klasicky hodnoce-
ných parkurech. Stavitel parkuru prověřil schop-
nosti jezdců i obtížným vodním příkopem, na kte-
rém bylo velké množství pádů a neposlušností.
Čeští jezdci opět sbírali umístění a další dvojice
se kvalifikovaly do nedělních hlavních soutěží. Na
výšce 100 cm se po rozeskakování umístily
L. Kraicová a S. Erbeková. Dvě dvojice startovaly
vůbec poprvé v soutěži 110 cm. Zde obsadila
J. Perníčková (SAYONARA) opět druhé místo.

V hlavní soutěž závodů - dvoukolové Grand
Prix (110, 115 cm) - startovalo pět našich koní.
S. Erbeková na PRETTY v prvním kole jednou
shodila, s LIPAN dvakrát. L. Kraicová po potížích
na poslední překážce (trojskok), dokončila se
4 trestnými body.

Ve druhém kole, pro nejlepších deset, držela
českou štafetu již jen J. Perníčková (IRVEL). Pro
ČR z toho bylo nakonec deváté místo. Konkuren-
ce byla velmi silná. První dvě místa obsadila
M. Szrajer, která bude Polsko reprezentovat na
mistrovství Evropy pony. Toto byla vůbec nejtěžší
soutěž, kterou kdy český pony parkurový jezdec
absolvoval.

Kromě hlavní soutěže získali v neděli čeští
jezdci v nižších soutěžích (do 100 cm) jedno
druhé místo (Tkáč - AURA) a tři třetí místa (Tkáč
- AURA, Juricová - LORINO, Strnadlová - MAR-
KÝZA).

Start v Polsku byl pro naše děti velkou motiva-
cí do dalšího tréninku, zvláště po zjištění, že naše
dvojice byly konkurence schopné. Děti tak mohly
porovnat své výkony s jezdci ze země, kde se na
pony soutěží již osmým rokem.(jp, heř)

Předehra na ME
Ve dnech 23.- 25. května se naši mladí drezu-

risté L. Pulpánová (AVALON a DAF ONDRÁŠ) a
R. Carva (TEREZA) zúčastnili mezinárodních
drezurních závodů CDIJ v Polsku v Zakrzově u
Opole. Závody byly mezinárodním mistrovstvím
juniorů Polska a v hlavní soutěži (JU, JD a JJ-
2003), ve které startovalo 15 soutěžících, se
umístila L. Pulpánová na 5. a R. Carva na 6.
místě. V konkurenci polských juniorů - účastníků
MEJ - tedy naši čestně obstáli a trenér a vedou-
cí výpravy a manažer drezurní komise Z. Beneš
byl s výkony jezdců i koní před ME v drezuře
juniorů (Saumur -FRA 24.-27. července) spoko-
jen. Z. Beneš: „Oba naši jezdci se stali prvními
českými juniory, kteří získali kvalifikaci na ME
v zahraničí. Doposud všichni naši jezdci starto-
vali na evropském šampionátu na základě
domácích výsledků“. -nes-

J. Perníčková - IRVEL

Foto D. Heřmánková

CDI*** Achleiten
Ve stejném termínu v jakém se konalo

CSIO**** Linz, měla Česká republika své zastou-
pení na dalším místě v Rakousku. Tříhvězdičko-
vého CDI se ve dnech 16.-18. května zúčastnila
Š. Koblížková na RASPUTIN. Původně přihláše-
ný F. Sigismondi nakonec do krásného prostředí
zámeckého areálu Achleiten nedorazil.

Š. Koblížková nastoupila k soutěžím velké rundy
v konkurenci jezdců a koní z dalších devíti států.
Všeobecnou favoritkou byla domácí V. Max-Theu-
rer, která je rakouským kandidátem pro OH v Até-
nách a tomuto cíli podřizuje všechno své snažení.

Tato jezdkyně také zvítězila v prvé soutěži
velké rundy v páteční soutěži GP. Tato soutěž
byla kvalifikační pro sobotní soutěž GP Kür a
nedělní GP Speciál. V každé z těchto soutěží
mohlo nastoupit dvanáct jezdců. Na startu kvalifi-
kace se sešlo 21 dvojic a protože se zájem o
sobotní a nedělní vyvrcholení rovnoměrně rozpro-
střel, postupovali téměř všichni.

Š. Koblížková a RASPUTIN docílili v kvalifikač-
ním GP 55,92 % bodů a jak nám sdělila jezdky-
ně, s výkonem dvojice vládla v našem táboře
spokojenost. I tak však tento výsledek stačil jen
na předposlední místo. Podle očekávání zvítězila
V. Max-Theurer na WEINRAUSCH před dalším
favoritem závodů Holanďanem G. Edwardem na
GESTION LINGH. Holandská dvojice skončila na
čele i sobotní soutěže GP Kür.

Š. Koblížková a RASPUTIN si jako druhou sou-
těž vybrala GP Speciál, která byla na programu
v neděli. Zde již s výkonem RASPUTINA tak spo-
kojená nebyla a dvojice měla potíže především
v piafě. S výkonem 52.84 % bodů skončila naše
zástupkyně na 11. posledním místě. Vítězkou se
opět stala V. Max-Theurer (WEINRAUSCH).

Kdo na CDI*** Brno?
Na letošní Velkou Cenu Brna CDI***/CDIY

2003, která se koná ve dnech 20.-22. června,
jsou doposud jmenovitě přihlášeni jezdci z Bel-
gie, Německa, Velké Británie, Maďarska, Irska,
Norska, Ruska, Polska, Slovenska, Švýcarska,
Francie a ČR. Zájem jezdců je posílen i mož-
ností splnění části kvalifikace na OH 2004.
Hlavní rozhodčí B. Mandi z Maďarska je oficiál-
ní rozhodčí FEI a tudíž si jezdci ve velké rundě
mohou (v soutěžích Grand Prix Test A a
Grand Prix Test B) splnit jednu kvalifikaci na
ME a OH (63% dosažených bodů u rozhodčího
FEI). Na programu bude i soutěž FEI Wald-
fried Euro Future Cup (YD, YJ, Prix St. Geor-
ge) pro mladé jezdce do 21 let.

Soutěže otevřou v pátek mladí jezdci prav-
děpodobně v 10.00 hodin. Ve stejný čas budou
úlohy začínat i v dalších dnech. K 27. květnu
bylo přihlášeno přes 70 koní. 

Opět Stará Boleslav
První den sobota 17. května dvoudenních

závodů ve Staré Boleslavi patřil obtížnějším sou-
těžím. Vyvrcholil skákáním do 140 cm (-ST-), kde
se o vítězství rozeskakovala pětice jezdců. Nej-
rychlejší z podruhé bezchybných byl domácí
L. Jandourek na OLZA před J. Opatrnou
s BOXER (Hořovice) a K. Polákem se SYNDY
(5+1 Líšnice). V neděli pak byl nejtěžší soutěží
skok -S-, kde všechna první tři místa obsadili
jezdci SK Altron Hoffmeister. První dvě patřila
J. Pileckému na koních BOLERO a CIKÁDA a
třetí pak R. Hoffmeisterové na BLACK LADY.

KMK v Mar. Lázních
Jen o vlásek se neopakoval loňský průběh

soutěží KMK v Mariánských Lázních, kdy všech-
na tři vítězství získal P. Doležal. V sobotu 17.
května mu o 0,40 bodu uniklo vítězství mezi
4letými, kde byl druhý na LACALETTO za domá-
cím O. Nágrem se SINUHET. Mezi 5letými však
získal obě přední pozice když zvítězil v sedle
LICORI a druhý byl na YELLOW MAN. Mezi šes-
tiletými pak kraloval s KORZÁR, když překonal
V. Hadžiu na ACORDINO T (JK Tarpan).

Stříbrní Nesvačilové
Ve dnech 16.-18. května se cesty našich dvou

reprezentantů ve dvojspřeží ze Stáje Sv. Ján
Jihlava rozešly. J. Nesvačil starší se vydal repre-
zentovat do zahraničí na CAI Topoĺčianky. Zde se
v konkurenci jezdců Slovenska a Maďarska umís-
til na druhém místě za domácím P. Balážem. Jiří
Nesvačil mladší se rozhodl startovat na tradičním
předkolu Soutěží podkovy v Lánech. I on se ze
soutěže dvojspřeží vrátil domů s druhým místem,
když podlehl dalšímu z nastupující generace
vozatajů Markovi Jirgalovi (Stáj Šinkvický dvůr).

Stovka úloh v Brně
Skutečným drezurním maratonem byly závody

v Brně Soběšicích (JK Panská lícha) v neděli 11.
května. V soutěžích od stupně -Z- do stupně -T-
(viz výsledky) bojovalo o umístění celkem 91
startujících a tak museli rozhodčí shlédnout téměř
stovku úloh. Soutěže probíhaly od 8.00 do 19.30
hod., rozhodčí se střídali a nakonec se vše zvlád-
lo ke spokojenosti soutěžících, pořadatelů i divá-
ků. Závody účastí obohatila i jezdkyně Rusnáko-
vá ze Slovenska. Ta si na DNĚPR odvezla i dvě
vítězství v úlohách -JU- a -JD-. V nejtěžší soutěži
dne IM I byla mezi šesti dvojicemi nejlepší
H. Jeřábková na ORI z Havlíčkova Brodu.
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Blahopřejeme...

Military 
ve Dvorečku

Jihočeský Dvoreček byl dějištěm dalšího před-
kola soutěží podkovy. Ty se zde konaly ve dnech
16.-18. května. I když účast v nejtěžší soutěži -
Zlaté podkově, vzhledem k tomu že následující
víkend bylo na programu koleské CIC** a CCI*,
byla poněkud slabší, v ostatních soutěžích byla
startovní pole kvalitní.

V soutěži úrovně -Z- si první dvě místa s koňmi
PICASSO a REKORD odnesla v konkurenci 15
dvojic P. Bendová. Soutěž nadějí měla na startu
14 dvojic a nejlepším byl R. Toman na KULICH
z JK Doudleby. V Bronzové podkově zvítězila po
výrazně nejlepší drezúře J. Vobořilová s LUCKY
LADY z Měníku Humburky. Stříbrná podkova (21
startujících) patřila P. Molíkovi na LADY ROSA
(SOUz Kamenice n.L.). Stejný jezdec pak na
sebe dobrým výkonem upozornil i v hlavní soutě-
ži. Zde mu vítězství (ERIK) mezi osmi jezdci sice
kvůli chybám na parkuru uniklo, ale i tak po sobě
zanechal dobrý dojem. Z vítězství se radoval
J. Holec na FIDJI K z Národního hřebčína.

Dvojnásobné vítězství ve všestrannosti -Z-
ve Dvorečku patřilo P. Bendové (na sním-
ku na REKORD)

Foto J. Bělohlav

Pozvánka do Litomyšle
Pořadatelé Velké ceny Litomyšle zvou všech-

ny jezdce i diváky k účasti či sledování závodů.
Ty se konají ve dnech 13.-15. června. Na progra-
mu pátečního odpoledne jsou zahajovací soutěže
až do 140 cm a také soutěže pro dětské jezdce
na pony. Sobota pak, vedle soutěže -ST-, vyvr-
cholí terénním Litomyšlským Derby (do 130 cm).
Chybět nebudou ani v loňském roce úspěšné
štafety - velký kůň + pony, kde se při ročníku
2002 představili i naši nejlepší jezdci se svými
potomky. 

Neděli bude vévodit dvoukolová Velká cena
Litomyšle CAC Leasing (140 + 150). Veškeré
podrobnosti o závodech naleznete na internetové
adr.: www.stajmanon.cz

Sport, trénink a hry
na Císařském ostrově

Ve dnech 14. - 15. června pořádá JS Císařský
ostrov v jezdeckém areálu společnosti IN-EXPO
GROUP na Císařském ostrově v Praze-Troji jez-
decké závody. Na programu závodů je 10 klasic-
kých skokových soutěží a 3 veřejné tréninky
zaměřené především na mladé jezdce, pony a
jezdce a koně bez licencí. V sobotu jsou soutěže
rozděleny do tří bloků. V prvém bloku jsou klasic-
ké soutěže do stupně L. V odpoledním bloku se
budou konat veřejné tréninky - jezdecké hry. Od
18 hodin je naplánováno grilování selete za
doprovodu country muziky. Od 20 hodin pokraču-
je program v jezdecké hale soutěžemi jako je
např. jezdecký poker a skok mohutnosti. Po těch-
to soutěžích bude pokračovat posezení s hud-
bou. V neděli jsou na programu 3 klasické skoko-
vé soutěže do stupně S. Začátek soutěží je oba
dny v 9,30 hod.

V Pecínově
Fiala

Až do úrovně -ST- se sou-
těžilo na skokových závodech
v Pecínově, které byly na pro-
gramu ve dnech 17.-18. květ-
na. Sobotní -S- získal po roze-
skakování čtyř dvojic M. Půl-
pán na COCA COLA (JK
Remark). Stejná dvojice byla
nejlepší i v nedělním -L-.
V následujícím -S- bojoval
M. Půlpán na COCA COLA
opět o vítězství, ale tentokrát
byl v rozeskakování nejlepší
R. Šafrata na BLESK (JK Lou-
ňovice). Vyvrcholením závodů
byla soutěž -ST-. K té se do
Pecínova dostavilo pouhých
sedm dvojic. Rozeskakovali
se dva jezdci s jednou chybou
a zvítězil R. Fiala na CLASSIC
LADY (Leon Blatná) před
R. Šafratou s CORADO.

R. Fiala - CLASSIC LADY (Leon Blatná) zvítězil 18. května
v Pecínově v soutěži -ST-

Foto P. Loudová

Přehlídka v Náchodě
Již 14. ročník přehlídky mladých koní pořádá

Náchodský svaz chovatelů koní v neděli 8. červ-
na od 9.30 hodin na louce Lázně Běloves (hra-
niční přechod do Polska). Pořadatelé zvou srdeč-
ně všechny diváky nejen z východočeského
kraje.

Čejov v Pardubicích
Již po několikáté pořádá své jezdecké závody

JK Glod Čejov na pardubickém závodišti. Ve
dnech 10.-11. května to byly Jezdecké závody
o cenu města Pardubic. Soutěžilo se až do stupně
-S- a zde se mezi 17 dvojicemi šesti koním podaři-
lo absolvovat kurs Z. Kusého bez chyb. V roze-
skakování viděli diváci dva bezchybné výkony
a o více než 5 vteřin jasně zvítězil M. Málek na
COURAGE ze stáje Málek Boháňka před V. Tre-
terou s BARCHAD. Tento jezdec získal i třetí
místo na CALANDRO (Sport. stáj Tretera).

Dunovický
Schaumann Cup 
V neděli 11. května se uskutečnily na jihočes-

kém kolbišti v Dunovicích závody s názvem
Schaumann Cup, které uspořádala JK Fantasie
Dunovice. Vyvrcholením byla skoková soutěž -S-,
ke které nastoupilo 22 dvojic a po rozeskakování
sedmi bezchybných si další vítězství na své konto
připsal A. Opatrný na COLOMAN (Mnětice) před
J. Papouškem s ROXANA (JS Avanti) a I. Daň-
kovou na ŠOTEK (JS Schneider).

Sportovní 
kalendáfi

30.5.-1.6. Poděbrady
CSI J/Y + CSN, PREM. ST,T

30.5.-31.5. Trojanovice Z-L, drez. Z-L + pony
31.5.-1.6. Přední Kopanina drez L-TT
31.5.-1.6. Děčín Z-S
31.5.-1.6. Jeníkov CAN-B/1,2,4 + pony
31.5.-1.6. Brno - Soběšice ZM-S
31.5.-1.6. Sviadnov ZM-S
31.5. Praha V/A-D
31.5. Dražka Z-L
31.5. Ostrov ZM-L
31.5. Roudnice ZM-ZL, drez. Z
31.5. Hořice v Podkrkonoší Z-L
31.5. Havl. Brod - Vysoká drez. Z-T
31.5. Rakvice E/ZM-S
31.5. Třeština - Háj ZM-L
31.5. Jiřice ZM-L
1.6. Třebenice ZM-ZL
1.6. Třeština - Háj

Z-L, drez. Z-S - pouze pony
1.6. Dvoreček ZM-L
6.6. Albertovec KMK Z-L
6.-8.6. Šumperk drez. Z, C/Z-L
7.6. Březnice - Xaverov ZM-ZL
7.6. Nymburk - Komárno ZM-ZL
7.6. Čakovičky drez. Z-S
7.6. Hostouň Z-L
7.6. Štivchovice ZL-L, drez. Z-L
7.6. Louny ZM-L
7.6. Hustířany ZM-L
7.6. Mažice ZM-L
7.6. Chlum drez. Z-L
7.6. Čeladná ZL-ST
7.-8.6. Stará Boleslav Z-S
7.-8.6. Stará Role Z-S
7.-8.6. Brno - Soběšice Z-S
8.6. Čakovičky drez. S-T
8.6. Studenec ZM-ZL
8.6. Troubky ZM-L
11.6. Litomyšl KMK Z-L
13.-15.6. Praha Trojský ostrov ZM-T
13.-15.6. Litomyšl L-T, PREM. ST
14.6. Tochovice ZM-ZL
14.6. Bezdědice ZM-L
14.6. Rosnice Z-L, drez. Z-L
14.6. Třebívlice ZM-ZL
14.6. Liberec ZM-L
14.6. Roudnice ZM-S
14.6. Kroměříž Z-S
14.6. Horní Město - Skály ZM-L
14.6. Karviná ZM-ZL
14.6. Ostrava-Hrabová ZM-L
14.6. Žďár n.S. ZM-ZL
14.-15.6. Pecínov Z-ST
14.-15.6. Tábor Z-ZL, drez. Z-S
14.-15.6. Přeštěnice C/Z-L
14.-15.6. Plzeň-Bory ZM-S
14.-15.6. Mariánské Lázně drez. L-ST
14.-15.6. Rovné A/S-T
14.-15.6. Deštné v Orl.horách drez. Z-ST
14.-15.6. Brno - Soběšice drez. Z-T
14.-15.6. Hradec n.M. ZM-S
15.6. Černožice ZM-L
18.6. Mělník KMK ZM-L

...generální sekretářce ČJF Antonii Pellarové
k významnému životnímu jubileu, které oslavila
30. května

...bývalému drezurnímu jezdci a v současnosti
manažerovi drezurní komise Zdeňku Benešovi,
který 30. května oslavil 60. narozeniny

...bývalému jezdci a československému repre-
zentantovi a dlouholetému předsedovi JK Stará
Boleslav Oldřichovi Semerádovi, který v plné
svěžesti a v jezdeckém sedle oslaví 5. června
neuvěřitelnou osmdesátku.
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CSI Aach
Pořadatelé CSI Aach splnili svůj cíl

a v krátké době udělali ze svého CSI
jednu z nejdůležitějších akcí jarní svě-
tové sezóny. Štědré dotace přilákaly i
tentokrát ve dnech 23.-25. května do
Aach světovou elitu. Ve Velké ceně
s názvem GP Maserati překonalo
základní kurs v konkurenci 47 dvojic
13 koní bez chyby. V rozeskakování
byl nejrychlejší M. Fuchs na TINKA’S
BOY, který si odnesl 50 000,- Euro
pro vítěze. Na dalších místech skonči-
li L. Nieberg (ADLANTUS), M. Whita-
ker (HANDEL, T. Velin (EQUEST
CARNUTE) a O. Becker (DOBEL’S
FIALA). Celkově byla Velká cena
dotována 150 000,- Euro.

Foto P. Loudová

Brožovaní pony
Publikace zaměřená na pony

sport se stejným názvem autorek
J. Perníčkové a D. Heřmínkové
vyšla na počátku května. Knížka
obsahuje řadu praktických rad pro
jezdce pony, popis vývoje historie
vzniku sportu na pony v ČR
a podrobný kalendář pony akcí roku
2003. Součástí je i barevná fotogra-
fická část. Publikace je k dostání
v obchodech jezdeckých potřeb
v čele s firmou Equiservis s.r.o.,
která se o její vydání zasloužila.
Dalšími místy, kde si můžete publi-
kaci opatřit, je Farma Heroutice
(tel.: 317 741 392, 604 232 834)
nebo pro zájemce z Moravy u
I. Biolkové (tel.: 607 201 997).

Inzerce
●● Hřebčín Favory, okr. Benešov, hledá ošetřovatele/ku pro chov staro-

kladrubských koní. Preferujeme jezdce/jezdkyni se zaměřením na
drezurní jízdu. Ubytování zajištěno. Kontakt: Ing. Braňka, 724 054 267,
agroracio@quick.cz

●● Hřebčín Favory, celoročně nabízí k prodeji starokladrubské koně, ČT
a Noriky pro sportovní a rekreační využití. Kontakt: 602 333 978,
agroracio@quick.cz

●● Prod. 4l. hř. A1/2, hd., charakt., zdravý, s licencí. Dále pak dva ročky,
hř. ČT, ryz. s odznaky, pastevní odchov. Tel.: 728 246 599.

●● Prodám několik sport. koní, výborné původy. Tel.: 607 588 682.
●● Prodám 13l. kl. hdku, HPK, březí po ROCK’A’ROLL, vl. výk. -L-, výk.

potomstva -S-, bude zařazena do AP - dotace na hříbata, zdravá,
spolehlivá, v sezóně 2002 sport. Cena 50 000,- Kč, tel.: 603 836 989.

●● Prodám 100q ovsa - cena 330 Kč/q, v jakémkoliv množství, event. po
pytli. Tel.: 606 530 997.

●● Prodám val. ČT/1992 - skok -S-, dosavadní sport. kariéra CSI Podě-
brady, CSI Sparta Cup, o: Amon, m: Halma, vhodný pro juniorku.
Cena 100 000,- Kč. Tel.: 777 612 768.

Dražka 19.4. -Z- pro koně startující
max. 2. rokem 1. Chobotská - AGAT-
HA 1 (JK Velvet Ouštice), -Z- 1. Cho-
botská - VESNA 2 (JK Velvet Oušti-
ce), -ZL- 1. Chobotská - VESNA 2 (JK
Velvet Ouštice), -L- III. Cena Farmy
Dražka, 1. Fiala - CASSINI∞S SON-T
(Stáj Leon Blatná), 2. Hermach - JUPI-
TER (Jezdecké středisko Řitka), 3.
Fiala - JURÁŠEK (Stáj Leon Blatná).

Nechvalice 10. 5. OP jezdců do 21
let -Z- pro koně startující max. 2.
rokem 1. Matušková - HILDA 1 (JK
Dražka), -Z- 1. Chobotská - VESNA 2
(JK Velvet Ouštice), -ZL- 1. Chobot-
ská - VESNA 2 (JK Velvet Ouštice), -
ZL- OP jezdců do 21 let 1. Konopiská
- ŽILIEN (JK Dražka), -L- 1. Chobot-
ská - VESNA 2 (JK Velvet Ouštice), 2.
Staněk - TORNÁDO (TJ Start Praha),
3. Chadima - ORIN (JK Chadeva).

Praha Gabrielka 10.-11. 5. Mistrov-
ství Prahy dětí - drezúra 1. Křížová -
CONCORDIA (Concordia), skok 1.
Strejcová - BEN (Vatikán), -ZM- (6) 1.
Pěchouček - ERIKA (Tachov), -ZM-
(11) 1. Cristovao - CHUG (Bohnice), -

Výsledky Z-(48) 1. Vantroba - AURA (JSK
Praha), -ZL- (30) 1. Kunstová - GRA-
FIKA (Gabrielka), dvouf.sk. 100/110
(34) 1. Hrnčířová - ATAMAN A (Gabri-
elka), -ZL- (33) 1. Glatz - KASKADÉR
(Trnová), -L- (11) 1. Poláková -
GALÁN (Kocanda), 2. Zálešák - CHE-
EVA (Zálešák), 3. Gaudník - BARON
(Dolní Chabry).

Dvoreček 16.-18. 5. Soutěže pod-
kovy všestrannost -Z- (15) 1. 1. Ben-
dová - PICASSO (JK Helios), 2. Ben-
dová - REKORD (PJK Gabrielka), 3.
Sukdolák - ARTHOS (Korzár Humpo-
lec), soutěž nadějí (14) 1. Toman -
KULICH 1 (Doudleby n.O.), 2. Vaněk -
ŽENEVA 1 (Ratibořské Hory), 3. Bře-
zina - ELÁN 3 (JK Český dvůr), BP
(14) 1. Vobořilová - LUCKY LADY
(Kubišta), 2. Pejři lová - LESTER
(HJK), 3. Máchová - AMBRA (JK
Humpolec), SP (21) 1. Molík - LADY
ROSA (Kamnice n.L.), 2. Cipra - DAR
CHURY (Pastviny), 3. Bravencová - -
JALNA (Merko Hybrálec), ZP (8) 1.
Holec - FIDJI K (NK Kladruby n.L.), 2.
Molík - ERIK (Kamenice n.L.), 3.
Maxera - RAMIREZ 1 (JK Blížkovice).

Ostrava 16.-18. 5. stupňovaná
obtížnost do 120 cm (36) 1. Skřivan -

V sobotu 17. května probíhaly
skokové závody v Drahenič-
kách. V -ZL- byla nejúspěšněj-
ší A. Mašková na FANTA (JK
Rpety), kterou dekoruje roz-
hodčí M. Janáček

Jubilejní Kůň
Ve čtvrtek 22. května se v Praze

na Trojském ostrově konala v letoš-
ním roce poprvé přípravná schůzka
organizátorů výstavy v Lysé nad
Labem Kůň 2003. Zástupci
ASCHK, ČJF a dalších spoluorgani-
zátorů výstavy vyslechli od ředitele
výstavy J. Fechtnera informace o
stavu příprav jubilejního desátého
ročníku výstavy Kůň 2003, která se
koná v Lysé nad Labem ve dnech
19.- 21. září. Stejně jako každoroč-
ně bude v Lysé představeno široké
spektrum plemen koní. Očekává se
i účast zahraničních vystavovatelů
a hostů a pro všechny návštěvníky
připravuje organizační skupina
pestrý program, který by měl přiblí-
žit i uplynulé ročníky.

Za dvě -L- sedlo
JS Hořín ve spolupráci s TJ

Sokol Přívory pořádá ve dnech 21.-
22. června na kolbišti v Mělníku
3. ročník závodů Cena firmy Šepra.
Vedle cen, které věnují firmy Šepra,
Shock a Epona, je pro účastníky
připravena opět zvláštní cena od
firmy Sedlářství Jan Hauzr. Jedná
se o jezdecké sedlo a určeno bude
nejlepší dvojici ze sobotního
a nedělního -L-. Propozice závodů
obdržíte na adr.: Jezdecké potřeby
Šepra, Ostruhová 58, 276 01 Měl-
ník (tel./fax: 315 626 034) nebo na
internet. adr.: www.jkmelnik.cz

Elita má ligu
Nárůst CSIO po celém světě doku-

mentuje rozvoj a popularitu jezdecké-
ho sportu. Z hlediska nejlepších světo-
vých federací však sebou přináší i jis-
tou inflaci bodů získávaných v soutě-
žích Poháru národů. I když to tak není
deklarováno, bezesporu to bylo jedním
z hlavních důvodů vzniku elitního klubu
pořadatelů CSIO, kteří se sdružili do
skupiny s názvem Superliga.

Na vybraných CSIO nyní mohou
národní federace získat, vedle bodů do
celosvětové soutěže národních druž-
stev, ještě i body do Superligy. Seriál
byl zahájen 15.-18. května při francouz-
ském CSIO La Baule. Zde si první
superbody připsali na konto Francouzi
před Německem, Velkou Británií,
Irskem a Švédskem.

Hned následující týden se konalo
další CSIO superligy v Římě. Vítězství
na své konto si připsali opět Francou-
zi, tentokrát před Irskem, Velkou Britá-
nií, Belgií a Německem.

Superligu tedy momentálně vede
jasně Francie s 20 body, před Irskem
a Německem (10,5) a Velkou Británií
(10). Další kolo superligy se koná při
švýcarském CSIO St. Gallen 29.5.-1.6.

V Římě byl největším překvapením
návrat N. Skeltona mezi nejlepší jezd-
ce světa. S koněm ARKO III byl nejen
velmi užitečným jezdcem v týmu Velké
Británie v Poháru národů (4/4), ale ve
Velké ceně Říma získal i po druhém
bezchybném rozeskakování třetí místo.
Zvítězil Francouz B. Broucqsault na
DILEME DE CEPHE před domácím
G. Govoni s LORO PIANA HAVINIA.

Veškeré podrobnosti o superlize na:
www.samsungsuperleague.com

Ozdobou chovatelského odpoledne v Národním hřebčíně v Kladru-
bech nad Labem, které se konalo 25. května, byla i soutěž vozataj-
ských osobností. Zúčastnil se i náš bývalý reprezentant a zástupce
hřebčína Humburky J. Dymeš, který je ve svých 73 letech ve
výborné kondici.
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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. +420-354 623 153, 608 979 982, fax +420-354 626 559
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

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

Sokolí 23, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 568 820 577, mobil. tel.: 602 723 325, 

e-mail: equisport@tiscali.cz
nejširší sortiment veškerých potřeb pro koně a jezdce v České republice

Výhradní dovozce švýcarské firmy STÜBBEN a holandské
firmy HORKA INTERNATIONEL WEAR na našem trhu

prodejna: Equisport - jezdecké potřeby, Žižkova 505, 674 01 Třebíč 
Tel./Fax: 568 840 427, e-mail: equisport@tiscali.cz

www.equisport.cz

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: 377 451 914

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

RYTMA CAC Leasing (Stáj Manon), 2.
Mackovjak - MAGIC BOY (Spišská
Nová Ves), 3. Žíla - LE PATRON
(Mustang Lučina), stup. obtížnost do
130 cm (17) 1. Mackovjak - FIGHTER
(Spišská Nová Ves), 2. Kubrický -
EUPIRIDUS Fides Agro (Sport. stáj
Kubrický), 3. Žíla - EVERDEN
(Mustang Lučina), -S- (30) + finále pro
5 koní 1. Lamich - CREDIT Sano
(Opava Kateřinky), 2. Kubrický -
GIJOM Fides Agro (Sport. stáj Kubric-
ký), 3. Skřivan - LABE JAMES CAC
Leasing (Stáj Manon), -L-(33) 1. Pri-
bula - OBRAZ (Pribula Prešov), 2.
Skřivan - ESPRITA Wepol (Manon),

3. Zwinger - TUDOR (Opava Kate-
řinky), -S- (37) 1. Mackovjak - FIGH-
TER, 2. Pribula - OBRAZ (oba Pribula
Prešov), 3. Hentšel - LADA (Baník
Ostrava), Memoriál plk. Havla -ST-
(25) 1. Papoušek - GEMINI-T (JO
Srnín-stáj Papoušek), 2. Jindra -
ATOM Schneider (Agrosport), 3. Žíla -
GRAF CZECH (Mustang Lučina), 4.
Skřivan - LABE JAMES CAC Leasing
(Manon), 5. Žíla - CARTOUCHE
(Mustang Lučina),-S- (38) 1. Ludvík -
KAMPA (Velká Polom), 2. Hentšel -
LADA (Baník Ostrava), 3. Humplík -
MANDY Auto Sitta (Opava Kateřinky),
VC Ostravy ST+T (25) 1. Skřivan -
LABE JAMES CAC Leasing, 2. Kincl-
LERY (Horymas Horní Město), 3.
Hruška - CALETTA Auto Sitta (Opava
Kateřinky), 4. Fialka - QUINTET
(Supreme Opava), 5. Papoušek -
BARMA (JO Srnín-stáj Papoušek).

Drásov 17.5. -Z- (38) 1. Kalová -
GYOM (JK Lyra), dvoufáz.sk.100/110
(37) 1. Mrkvica - PEGGY 4 (Sokol
Uherčice), -ZL- (27) 1. Nováčková -
ATLANTA 4 (JS Nováček), post.obt.
do 120 (16) 1. Růžička - CHIMBOTE
(JK Rufa), -ZLP- (10) 1. Špačková -
ARTEX 5 (JK Trojanovice), -LP- (10)
1. Hurtová - BERT 1 (JK Vizovice).

Vrchovany 17.5. -ZM- koně 1.
rokem (14) 1. Vávra - VELIOS (Bořeň
Svinčice), dvouf. sk. 100/110 (58) 1.
Palička - APRÍL OBROCKÝ (V.
Libeň), -ZL- (38) 1. Studnička - AREN
(Zájezd), -L- (16) 1. Koželuh - QUERI-
DO (Větrný ranč), 2. Cýle - DUBIRA
(Chýle), 3. Studnička - LATINA S
(Vrchovany).

Stará Boleslav 17.-18. 5. dvouf.
sk. 120/130 (21) 1. Krajníková -
AMONA (Accom Praha), 2. Dambor-
ská - LUKÁŠ (St. Boleslav), 3. Lasa-
bová - BALETKA (Vaňha), st. obt. do
130 (32) 1. Pekárková - PARÁDA
(Lysá n.L.), 2. Jandourek - OTEY (St.
Boleslav), 3. Buben - CARDINAL
(Hořovice), -ST- (20) 1. Jandourek -
OLZA (St. Boleslav), 2. Opatrná -
BOXER (Hořovice), 3. Polák - SYNDY
(5+1 Líšnice), 4. Opatrná - LIPAN
(Hořovice), 5. Pospíšilová - GRANA-
DA (Pospíšilová), stupň. obt. do 120
(30) 1. Pourová - DIAMANT (Jeřice), -
S- (23) 1. Pilecký - BOLERO, 2. Pilec-
ký - CIKÁDA, 3. Hoffmeisterová -
BLACK LADY (všichni Altron - Hoff-
meister), -Z- jezdci 1. rokem (9) 1. Pla-
chý T. - BRENDA (Poděbrady), koně
1. rokem (9) 1. Pojořalá - PEGGY 5
(Konwest), dvouf. sk. 100/110 (52) 1.
Beranová - SIMON (Adéla Praha),
dvouf. sk. 110/120 (35) 1. Vantroba -
BELINDA D (JK Vidovice), pony -
ZLPA- (7) 1. Krčmářová - LUCIE 1
(Vys. Libeň).

Mariánské Lázně 17.5. KMK zaha-
jovací pro 4l. -ZM- (15) 1. Navrátil -
DONA 9 (Vondráček - Albertovec),
KMK -Z- (19) 1. SINUHET - Nágr
(Mar.Lázně), 2. LACALETTO - Doležal
(Doležal), 3. DONA 9 - Navrátil (Vond-
ráček - Albertovec), zahajovací pro 5l -
Z- (20) 1. Navrátil - IRLANDA (Vond-
ráček - Albertovec), KMK -ZL- (15) 1.
LICORI - Doležal, 2. YELLOW MAN -
Doležal (Doležal), 3. ARGON 1 -
Navráti l  (Vondráček Albertovec),
zahajovací pro 6l. -ZL- (15) 1. Otrado-
vec - CLER (JK Otradovec), KMK -L-
(8) 1. CORSÁR - Doležal (Doležal), 2.
ACORDINO T - Hadžia (JK Tarpan),
3. MACARENA - Šlechta (JK Všemi-
ly).

Plzeň Bory 17.-18. 5. Memoriál J.
Zíbra v drezúře -Z 1- koně 1. rokem
(7) 1. Krampolová - DANTHE (Plzeň
Bory), -L 0- (12) 1. Pechová -
WELLNGTON (Tlustice), -L 5- (8) 1.
Jirsová - CORADO (Jirsová), -S- (6) 1.
Jirsová - CORADO (Jirsová), -Z- koně
max. 2. rokem (9) 1. Pechová - WEL-

LINGTON (Tlustice), -L 5- (11) 1. Jiro-
vá - CORADO (Jirsová), -JD- (7) 1.
Pelikánová - SAMANTA (Pavlík Pocí-
novice), -YD- (4) 1. Pelikánová -
PAMÍR (Pavlík Pocínovice), -L 0- (13)
1. Nágrová - COMPAS K (Mar.
Lázně), SG (5) 1. Komenda - NADEJE
(JS Caballo), 2. Neklová - ARCON
(Fencer), 3. Pelikánová - PAMÍR (Pav-
lík Pocínovice).

Draheničky 17.5. -ZM- pro 4. a
5leté koně startující 1. rokem (13) 1.
Poličková - ČAROVNÁ (JSK Varta), -
Z- (62) 1. Chobotská - VESNA 2 (JK
Velvet), -ZL- (32) 1. Mašková -
FANTA (JK Rpety).

Drásov 18. 5. drezura -Z 1- (7) 1.
Barbořík - MONTEK (TJ Lucky Drá-
sov), -Z 1- (14) 1. Hollá - REMUS -2
(JK Certa Brno), -Z 3- (6) 1. Barbořík -
MONTEK (TJ Lucky Drásov), -Z 3-
(12) 1. Hollá - CAPITOL (JK Certa
Brno).

Pecínov 17. - 18.5. -ZM- děti (10)
1. Míková - MOLENHOF∞S QUIN (JS
Hochman), dvouf. sk. 100/110 (61) 1.
Marková - TARAS (JS Remark),
stupň. obt. do 120 (40) 1. Lomský -
LATINA (JK JS ARS), -S- (9) 1. Půl-
pán - COCA COLA (JS Remark), 2.
Hochman - BENT (JS Hochman), 3.
Kozák - WANDA (JK Caletto), dvouf.
sk. 110/120 (16) 1. Němcová - NIKO-
LA 10 (Stáj Dani), -L- (17) 1. Půlpán -

CHARLOTTE (JS Remark), 2. Šafrata
- BLESK (JK Louňovice), 3. Fiala -
CASSINI∞S SON-T (Leon Blatná), -S-
(11) 1. Šafrata - BLESK (JK Louňovi-
ce), 2. 1. Půlpán - COCA COLA (JS
Remark), 3. Tesárek - ANNIE (Tesá-
rek), -ST- (7) 1. Fiala - CLASSIC
LADY (Leon Blatná), 2. Šafrata -
CORADO (Louňovice), 3. Rosecká -
ETOS (Panství Bechyně).

Kolín 24.-25.5. Český skokový
Pohár -Z- koně max. 2. rokem (31) 1.
Skřivan - RAMARA (Manon), ostatní
(69) 1. R. Doležal - OTHELLO (Jezbo-
řice), -ZL- (112) 1. Nesvadbová -
GORDONA (Tachlovice), -L- (57) 1.
Papoušek J. - VIKTORIE (Srnín), 2.
Vinzens - MENDY (Stáj Cilka), 3.
Papoušek K. - CALINDO (JK Všemi-
ly), stupň. obt. do 120 (57) 1. Sloup -
VIVIAN (Lysá n.L.), -S- (68) 1. Pechá-
ček - VENEUR (Pecháček), 2. Papou-
šek J. - ROXANA 3 (JK Avanti), 3.
Papoušek K. - KIBARA (JK Všemily), -
ST- (29) 1. Pecháček - VENEUR
(Pecháček), 2. Papoušek J. - AMAR-
CORD (Srnín), 3. K. Papoušek -
CATRICK ORION (JK Všemily), 4.
Opatrný - COLOMAN (Hořovice), 5.
Papoušek J. - BARMA (Srnín).

Moravany u Brna 24.5. drezura -
DU-03- (3) 1. Fatková - LAWREN (JK
Panská Lícha), -Z 3- (4) 1. Křížková -
HATUM (JO Dubicko), -L 4- (10) 1.

Dvořáčková - ZIFAN (Vors Ostrava),
JD-03 (3) 1. Buben - BODA ( JS
Buben), YD-03 (11) 1. Ivanov - SAM,
2. Charvátová - WATEAU (oba JK
Panská Lícha), 3. Kružíková - PRINT
(JK Certa Brno), SG-00 (11) 1. Char-
vátová - DREAM DANCER, 2. Char-
vátová - WATEAU, 3. Ivanov - SAM
(všichni JK Panská Lícha)

Brno - Žebětín 24. 5. -ZM- ml.
koně (14) 1. Tesař - MURPHY (JO
Obora), -ZM-děti (19) 1. Machovec -
ZÁŘE -1 (JK Rufa), -Z- (83) 1. Straka
V. - LASY (JK Alima Soběsuky), -ZL-
(74) 1. Novák - DENISA (JK Lilien
Hr.Kr.), -L- (44) 1. Novák - DENISA
(JK Lilien Hr.Kr.).

Popice 25.5. post.obt. do 100 (25)
1. Diringer - ESEJ (JK MZLU Brno), -
ZL- (32) 1. Straka St. - TROPHY (JO
Pálava Popice), -L- (20) 1. Eim -
OSKAR (JK Tlumačov), -S- (11) 1.
Eim - OSKAR (JK Tlumačov), 2. Van-
čura - SLAVÍN (Pegas Intern.), 3. Van-
čura - ALF (Pegas Intern.)

Heroutice 25.5. drezura pony P 48
(5) 1. Pavlíková - LUCKA 14 (JK Vše-
mily), P 68 (4) 1. Kološ - BAILEYS 1
(Pardubický JK), drezura -Z- (24) 1.
Mtenhauserová - GÁRKA (Mělník), -L-
(18) 1. Vaňková - CARINA (Fojtov), -
S- (3) 1. Beránková - KAGAR (JK
Bessy).


