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Velká cena Brna
Druhým kolem pokračoval Český skokový pohár

2004 ve dnech 8.-9. května při Velké ceně Brna. Snad
jen s výjimkou P. Doležala (včetně jeho kolegů
V. Macánové a R. Chelberga), L. Jandourka a
O. Nágra se do Brna dostavila kompletní česká extratřída.

Brno tentokrát nemělo štěstí na počasí a v sobotu
musela být dokonce závěrečná soutěž -ST- přerušena
pro silný déšť. V neděli pak počasí jen tak tak vydrželo
a pršet začalo těsně po skončení hlavní soutěže.

Přes nepřízeň počasí se v sobotu s nejtěžší soutěží
dne bezchybně vypořádala šestice startujících. V roze-
skakování byl dvakrát bezkonkurenčně nejrychlejší
A. Opatrný s koňmi SILVIO a FAMOUS, který pro
druhé kolo ČSP potvrdil roli favorita. Na třetím místě se
umístil V. Naštický (FÓRUM) reprezentující Slovensko.

Druhé kolo ČSP bylo dvoukolové. Prvním kolem
byla klasická soutěž -ST-, na kterou navazovala zkrá-
cená soutěž -T-. Z celkově 39 startujících viděli diváci
překvapivě pouze šest bezchybných výkonů. I cesta
za vítězstvím byla tentokrát přímá a pro prvenství si
dojel A. Opatrný na CRAZY LOVE (foto dole), který
jako jediný dokázal i druhé kolo absolvovat čistě.
Spolu s ním to bylo dalších pět jezdců, ale žádný
z nich neměl nulu v prvním kole.. Nejblíže k případné-
mu rozeskakování byl K. Papoušek na druhém místě
(KO DARCO) z JK Všemily s celkovým součtem 1 bod
ze druhého kola. Následovala pětice jezdců se 4 body,
které na jejich konto přibyly buď v prvním nebo druhém
kole v pořadí: Z. Zelinková (LA MANCHE T) z Tarpan
Odolena Voda, J. Skřivan (LABE JAMES CAC Lea-
sing) stáj Manon, M. Šoupal (GRANNA ARGENTINA)
SK Olympia, V Tretera (LUSSI) Sport. stáj Tretera a
D. Fialka (QUINTET) Stáj Supreme.

K. Papoušek tak i nadále po dvou soutěžích vede
letošní tabulku Českého skokového poháru se 33 body
sledován J. Skřivanem (27), A. Opatrným (21) a
J. Pecháčkem (18). Ten skončil v Brně na 10. místě po
bezchybném -ST- a s následnými 8 body ve zkráce-
ném -T- druhého kola.

Veškeré podrobnosti o ČSP naleznete na
www.ceskyskokovypohar.cz

Foto A. Vitalík

Foto J. Malinovský

Ve středu, 5. května v den svých narozenin, se
z Anglie do jezdeckého střediska Horse Acade-
my v Radimovicích vrátil náš nejlepší jezdec vše-
strannosti Jaroslav Hatla. Spolu s ním vystoupili
z kamiónu i oba koně KARLA a především
KYRENEJENNALLA’S BOY, který je ve stáji
nazýván BERY.

Protože se především závěr boje o olympij-
skou kvalifikaci J. Hatlovi vydařil, přichystali
v Radimovicích malou oslavu. V té chvíli však

ještě nikdo netušil, zda budou úspěchy v Římě
a v irském Ballindenisk na postup do Atén stačit.

Na konci týdne vzrostla netrpělivost v Radimo-
vicích i v redakci Jezdce natolik, že jsme v pátek
7. května s žádostí o nejčerstvější informaci oslo-
vili naši krajanku a čtenářku Jezdce přímo
v samotném centru Mezinárodní jezdecké federa-
ce ve švýcarském Laussane paní Mahulenu Slá-
movou. Ještě ten den odpoledne pak do e-mailo-
vé pošty redakce dorazila tato odpověď:

„Podařilo se mi přece jen ještě dnes získat
žádanou informaci: Včera byly z FEI odeslány
dopisy (faxem) na ČJF a CNOC potvrzující, že
Česká republika má jedno místo (tzn. že je
„eligible“) ve všestranosti na athenských OH.
Takže Vám současně gratuluji a zůstávám
s pozdravem, Mahula Slama“.

Naše redakce tedy byla prvním gratulantem
a setkání s Jaroslavem Hatlou pak příležitostí
k rozhovoru:

Jaroslave, sečteno a potvrzeno. Dokázal
jste to, čemu na počátku věřil málokdo. Bude-
te českým zástupcem jezdců na OH v Até-
nách. Pokud nebudeme zmiňovat aktivity
v meziválečném období, kdy Česká republika
patřila mezi jezdecky nejvyspělejší státy
světa, budete po římských bohatýrech F. Hrů-
zikovi (všestrannost) a F. Šemberovi (drezúra)
a barcelonském J. Pecháčkovi (skoky) teprve
čtvrtým českým jezdcem poválečných olym-
pijských her. Jaký je to pocit?

Pocit je to pochopitelně až neuvěřitelně krás-
ný, ale musím Vás hned na začátku opravit.
Nedokázal jsem to já, ale skutečně celý radimo-
vický tým. Nechci aby to vyznělo jako fráze, ale
každému je jasné, že bez obrovské podpory
mého sponzora, kterým je firma LogicaCMG , ale
pochopitelně i řady dalších lidí z celého týmu
HORSE ACADEMY v Radimovicích, bych tuto
šanci nikdy nedostal. A aby to skutečně neznělo
jako fráze, musím zdůraznit, že vedle ekonomic-
ké podpory, mám ve svých sponzorech a ve
svém zaměstnavateli i oporu psychickou. Že to
není zcela běžné Vám potvrdí nejeden sportovní
jezdec. I na domácích kolbištích se mnohdy jezdí
pod nepříjemným tlakem leckdy předimenzova-
ných očekávání. Ani naše olympijská kvalifikace
neprobíhala zcela hladce. V Portugalsku to dobře
nedopadlo a určitému fatalismu propadl i trenér
Keneth Clawson a nenápadně začal zmiňovat
OH v Pekingu. Mě neúspěch obzvláště mrzel,
protože jsem věděl kolik úsilí i prostředků bylo
investováno. A musím říci, že pro mě bylo sku-
tečně velmi důležité, že ze strany mého zaměst-
navatele M. Šebesťáka nezazněla jediná výtka
a naopak mi vstřícným přístupem dodal nový
optimismus. Proto opakuji, postup na OH je
úspěchem celého našeho týmu.

Kolik tak stojí takový pobyt v treninkovém
středisku v Anglii?

Pokud budu mluvit o ustájení a trenování dvou
koní a náklady na moje ubytování, jedná se tak
o 80 000,- Kč měsíčně. K tomu však musíte při-
počítat další peníze, které stojí kování, pronájmy
cvalovek a pochopitelně i náklady na cestování
po Evropě a soutěžení.

Uznání sponzora je tedy skutečně na místě.
Blahopřeji tedy ještě jednou vám všem. Pojď-
me ale zpátky do Anglie. Měl jste v posled-
ních měsících jedinečnou možnost poznat
tréninkové postupy v Anglii. Jezdec Vašich
zkušeností již může dobře hodnotit. Co Vás
nejvíce v britském prostředí překvapilo?

Na prvním místě bych řekl ošetření koní po
zátěži. První zcela neuvěřitelně překvapující věcí,
která odporuje všemu co nám bylo od malička
vtloukáno do hlavy, je rychlé zchlazení koně po
náročném výkonu. Ihned po dojetí se na rozpále-
ného a silně pulsujícího koně vrhnou ošetřovatelé
a začnou ho nemilosrdně omývat chladnou
vodou. Když se mi to stalo poprvé i jsem mírně
protestoval. Bylo mi však vysvětleno, že se tak
děje na základě zkušeností a pod dohledem

J. Hatla a KYRENEJENNALLA’S BOY těsně
po návratu do střediska v Radimovicích



těže(druhé kolo zkrácené a na čas). V nich se
nejlépe umístily L. Strnadlová (nár. kat. A - 2, 3.
místo) a S. Krčmářová (kat. C, 4.místo).

Naše reprezentantky však byly úspěšné
i v nejtěžších soutěžích hlavní kategorie. Hned
první den se česká ekipa dočkala úspěchu
v podobě vítězství J. Perníčkové s jejím novým
belgickým hřebcem VIDAR v soutěži č. 2 - dvou-
fázovém skákání 120-125 cm (technicky i mírami
nejobtížnější soutěž závodů), když jako jediní
překonali parkur bez trestných bodů. Bylo to
první mezinárodní vítězství českého pony sportu
a poprvé, co zazněla českému pony jezdci
hymna na mezinárodních závodech. Radost byla

o to větší, že na 4. - 5. místě
se ex equo umísti la i
K. Mestenhauserová na
hřebci COLIN. Stejná dvoji-
ce jezdkyň nás zastupovala
na dekorování již v soutěži
předcházející, když J. Per-
níčkové (VIDAR) uniklo
vítězství v zahajovací soutě-
ži 110 cm na čas o vlásek
výkonem poslední jezdkyně
a K. Mestenhauserová
(COLIN) byla s jednou chy-
bou šestá.

Další dny se postupně
dostávala do formy SABINA
3 s L. Kraicovou (v neděli
druhé místo v méně obsaze-
né soutěži stupňovaná
obtížnost se žolíkem do 130
cm).

Velká radost nás však
čekala v pondělní soutěži
Grand Prix (dvoukolová sou-
těž 115 cm, druhé kolo zkrá-
cené 120 cm na čas), kdy
L. Kraicová (SABINA) výbor-
ným výkonem 4 trestné
body z obou kol získala 2.
místo za nejlepší polskou
jezdkyní M. Szrajer s koněm

BEN 64 (účastníci dvou  posledních mistrovství
Evropy). K. Mestenhauserová na COLIN k tomu
opět přidala čtvrté místo. J. Perníčková (VIDAR)
pak byla devátá, když polovina startovního pole
soutěž vůbec nedokončila. Tato závěrečná
Grand Prix byla, kromě hlubokého povrchu (velmi
hluboký písek již od počátku závodů), pozname-
nána celonočním deštěm a průtrží mračen v prů-
běhu hlavní soutěže.

Čeští pony jezdci se zúčastnili závodů v zahra-
ničí poprvé v roce 2003.V Polsku jsme byli loni
v květnu a k výkonům jejich dětských jezdců
jsme vzhlíželi s obdivem a respektem. Za rok
urazil český pony sport kus cesty. Dá se říci, že
jsme zde byli minimálně rovnocennými partnery
a kromě velmi dobrých umístění ve výsledkových
listinách se naše jezdkyně prezentovaly i velmi
dobrým stylem a provedením parkurů. V nižších
soutěžích byla u našich jezdkyň patrná rezerva,
což je pro nás potvrzením, že cesta nastoupená
v českém pony hnutí s vysokou náročností již od
těch nejmladších věkových kategorií nese své
ovoce a je správná. V nejtěžších soutěžích jsme
zase o krůček blíže účasti na letošním mistrovství
Evropy. J. Perníčková
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Orling Cup 2004
Zahájení letošní parkurové sezóny v Mostě

nepřálo pouze počasí. Celý týden před závody
bylo parkurové kolbiště vystaveno přívalovým
dešťům, ale právě tento extrém prověřil jak kvalit-
ní tato parkurová plocha je. Pevný podklad si zde
našli jak velcí, tak i pony.

V první soutěži Ceně Computers Most s.r.o.
-ZM- pro děti do 14 let zvítězila P. Bieliková z JS
Hipodrom Most na koni GAMBIT. V další soutěži
dvouf. skákání do 100 cm byla nejlepší J. Něm-
cová z JK Roudníky na Úpa.

V Ceně spol. Záborec s.r.o. -ZL- na limitovaný
čas zvítězila K. Mestenhauserová JK Mělník -
TEDDY a pak již byl na programu Orling Cup.

V úrovni -L*- ukázala všem účastníkům L. Krai-
cová (JK Mělník) na SABINA 3 (pony), že kohout-
ková výška není omezením výkonnosti. Se svou
pony klisnou předvedla perfektní jízdu i v roze-
skakování a zaslouženě získala prvenství.

Sobotní program uzavřela Cena města Mostu
-L*-, kde zvítězila K. Řimnáčková z Bon Equi
Louny na stále vynikajícím MÁRIO.

Nedělní soutěže byly zahájeny dvoufázovým

Dvoudenní Hradec
V sobotu a neděli 8.a 9. května za ideálního

počasí pořádal JK Hradec nad Moravicí skokové
závody. V průběhu obou dnů proběhlo 11 soutěží
a 3 soutěže pony.

V sobotní -S*- bylo na startu šest startujících a
po dvou bezchybných výsledcích zvítězil Erik
Zuvač s AMANDOU A ze Stáje Steally Vítková, a
to i přes to, že v rozeskakování vzdal. Druhá
Michaela Vavříková s ETNOU 1, Stáj Vavřík se
totiž z rozeskakování odhlásila. Třetí skončila
Dana Kuřitková na MAJOR 1 z Komety Brno
s jednou chybou v základním kole.

Nedělní -S**- mělo na startu devět soutěžících.
Základní kolo zvládl bez chyby pouze vítěz Jiří
Zwinger s DONOU Z Kentaur z Opavy Kateřinek,
druhá Zdeňka Curusová s NAVARO z ACR
Ostrava byla penalizována za překročený čas
1 tr.b. a třetí Hana Kuželková s CHAWAROU
z Bukanýru Kuželka měla chybu v základním
kole. -jge-

Cena náměstka
primátora Prahy
Dva soutěžní seriály určené dětem odstartují

v Praze na konci května. Ve dnech 29.-30. květ-
na to bude drezúrní Pohár ČDS, který pořádá
Česká drezúrní společnost a zahájení bude
v rámci Ceny Rotundy. Je určen dětem a junio-
rům a druhé kolo bude 15. května při Ceně
Epony a oba závody se pojedou na Přední Kopa-
nině. Drezúrní seriál je navíc rozdělen na jarní
a podzimní část a podzimní část proběhne 25.-
26. září a 4. prosince na halových drezúrních
závodech.

V sobotu 29. května bude také zahájen další
dětský seriál soutěží tentokrát skokových. Pořa-
datelem je Sdružení jezdeckých klubů, jehož
zakládajícími členy je Akademický jezdecký klub
ČZU Suchdol, JK Jezdecké společnosti Ctěnice
a Jezdecká společnost Císařský ostrov.

Pořadatelem prvého kola bude Akademický
klub Suchdol a náplní budou dvě soutěže, obě
určené dětem. První bude handicap pony a dru-
hou pak skoková soutěž -Z- pro velké koně. Sou-
těž pony bude konána pod záštitou náměstka pri-
mátora hl. města Prahy.

Druhým kolem bude sportovní den ve Ctěni-
cích v Praze 9 - Vinoři, který je plánován na 4.
září a vyvrcholením Ceny náměstka primátora
bude na Císařském ostrově 23. října.

Všechna tři kola seriálu soutěží pro děti se
koná pod záštitou náměstka primátora Prahy
pana JUDr. Petra Hulínského. Za oběma aktivita-
mi je Jan Vávra, který stojí v čele obou organizací
jak České drezúrní společnosti, tak Sdružení jez-
deckých klubů.

Veškeré podrobnosti naleznete v dnešní přílo-
ze Jezdce.

40. ročník Velké
ceny Ostravy

Ve dnech 22.-23.května 2004 Jezdecký klub
Baník Ostrava ve svém areálu ve Staré Bělé
pořádá již 40.ročník Velké ceny Ostravy, který je
zároveň III. kolem Českého skokového poháru.

Soutěže začínají
v sobotu stupňova-
nou obtížností do
120 cm,dále jsou
na programu soutě-
že stupně -S**-,
-ST**- a vyvrchole-
ním je samotná
Velká cena Ostravy
- dvoukolová sou-

těž : první kolo -ST**- a druhé kolo 8 překážek do
150 cm.

Počítá se s účastí jezdecké špičky naší skoko-
vé scény. Výsledky parkurů jsou kvalifikací pro
mistrovské soutěže. Hlavní soutěž - Velká cena
je vypsána nově jako Velká cena Barum Conti-
nental. Již tradičním sponzorem Memoriálu
plk.Havla zůstává Statek Šilheřovice s dlouhole-
tým příznivcem jezdeckého sportu Janem Svěr-
košem.

Propozice je možno získat na internetové adre-
se: www.ceskyskokovypohar.cz nebo na adrese:
JK Baník Ostrava, K průplavu 729, 724 00 Ostra-
va., tel.608 333 714

CSIP Borkow
V termínu 1.-3. května 2004 se zúčastnila

početná česká ekipa mezinárodních závodů pony
CSIP v polském městě Borkow. Vstřícnost pořa-
datelů umožnila našim jezdcům i start v dopro-
vodných národních soutěžích nižšího stupně
obtížnosti. Proto kromě tří děvčat startujících
v nejtěžších mezinárodních soutěžích CSIP popr-
vé vyjelo do zahraničí i několik mladších dětí,
které zde získaly cenné zkušenosti. V Borkowě
tak startovalo v českých barvách celkem 14 pony
a v jejich sedle devět děvčat.

V nejtěžších soutěžích CSIP v hlavní kategorii
(překážky 110-130 cm) startovaly L. Kraicová
(SABINA 3, FEŠÁK), K. Mestenhauserová
(COLIN) - obě z JK Mělník a J. Perníčková
(VIDAR, IRVEL) z JK Heroutice. V mezinárod-
ních soutěžích kategorie B a C (překážky 85-105
cm) je velmi dobře doplňovaly V. Krátká (GEJŠA
- JK Mělník), T. Polesová (CIT - Pony klub Oleš-
nice) a S. Krčmářová (LUCIE, FAPASO - Vysoká
Libeň). Nejmladšími účastnicemi výjezdu byly
letos teprve jedenáctileté M. Hažmuková (VIOLI-
NA, RINGO STAR - Firma Lentur), S. Tomaide-
sová (ELIOT, SANDY - JK Louňovice) a L. Strna-
dlová (AURA, MARKÝZA - JK Trojanovice). Tato
trojice startovala vzhledem k svému věku v pol-
ských národních soutěžích A-2, což znamená
v Polsku pro tuto kategorii max. 85 cm.

V národních soutěžích a nižších mezinárodních
soutěžích byli naši jezdci stále vidět na dekorová-
ní, v každé soutěži byly jezdkyně do třetího místa,
v národních soutěžích jsme získali dokonce třikrát
vítězství (dvakrát M. Hažmuková, jednou
S. Tomaidesová). Všechny jezdkyně se probojo-
valy do závěrečných „malých“ Grand Prix ve
svých kategoriích, což byly vždy dvoukolové sou-

Trojice našich nejlepších reprezentantek na pony: (zleva)
J. Perníčková - VIDAR, L. Kraicová - SABINA 3 a K. Mesten-
hauserová - COLIN

skákáním 110/120 cm - Cena města Teplice, kde
zvítězil S. Motygin (JS Equipropag) na DAISY 5.
V ceně Výzkumného ústavu (-L-) zvítězila pak
opět V. Řimnáčková na MÁRIO.

Vyvrcholením závodů byla soutěž Orling Junior
Cupu úrovně -S**-. V něm předvedla opět nejlep-
ší výkony L. Kraicová. Tentokrát zvítězila na
ROZÁRKA, ale na 2. místě skončila opět s vyni-
kající SABINA 3. V rozeskakování se všem divá-
kům doslova tajil dech, jak si tato malá klisna
dovedla poradit z výškou parkuru. Na třetím
místě skončila N. Němcová na NIKOLA 10.

Nedělní klání zakončila soutěž spol. Stach &
I.P. -S**-, kde zvítězil M. Matějka (Eggersmann)
na CARO AS před O. Pospíšilem - SHERLOCK
a G. Hrbkovou - DAFNÉ.

Na mosteckém kolbišti se o víkendu 8.-9. květ-
na vystřídalo celkem 297 startujících dvojic.

Do ORLING JUNIOR CUPU si přijelo ,,nasbí-
rat“ body 63 juniorských jezdců mezi které byla
také vyplacena finanční hotovost 25 000,- Kč
a prvních sedm obdrželo i poháry společnosti
ORLING.s.r. o. Dalším účastníkům bylo vyplace-
no 38 000,- Kč. Mostecký HIPODROM připravuje
další parkurové závody v termínu 26.-27. června.
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Jedeme do Atén
odborníků. Procedura ochlazení se pak během
několika minut ještě jednou opakuje a k mému
překvapení to skutečně funguje. Kůň je po chvíli
v pořádku a zhruba po deseti až patnácti minu-
tách byste nepoznali, že absolvoval tak velkou
zátěž. Nejsem schopen přesně vysvětlit proč je
rychlé ochlazení pro koně tolik důležité, ale mám
zkušenost, že je to dobře.

Stejně tak jsou pečlivě a pro mě novými pro-
středky ochlazovány nohy a chladivými přípravky
je po extrémní zátěži kůň ošetřován tak tři dny.

Další novinku mi nabídla i samotná treninková
příprava. Zásadní důraz je u militaristy kladen na
objem. Práce koní není v Británii rozdělena podle
dní v týdnu, jak je to obvyklé u nás, ale treninko-
vá rutina má denní rytmus. V praxi to znamená,
že vyvrcholením tohoto rytmu je cvalová práce
a tu kůň absolvuje každý čtvrtý den. Mezi tím je
důraz kladen na drezúrní a skokovou přípravu.
V případě starších koní se pak téměř vůbec v tre-
ninku nezkouší terénní skoky. V našem případě
jsme se pouze zaměřovali na technickou stránku
skoku, např.: při absolvování úzkých průčelí.

Dalším momentem který bych zdůraznil je, že
tolik důležitá cvalová práce u Kenetha Clawsona
probíhá na cvalovkách do výrazného svahu. Koně
cválají do kopce jen velmi pomalu, ale výsledkem
v závodě je pak obrovská výbušnost.

V našem konkrétním případě jsme vozili koně
na galopy na cvalovku cca 900 m dlouhou, která
z počáteční roviny přecházela do skutečně prud-
kého kopce a nakonec končila opět v mírném
svahu. BERY ve vrcholné zátěži absolvoval tuto
trasu čtyřikrát.

Koně u Clawsona také nemají žádný volný den
a práce jen probíhá v určité zátěžové křivce.

Říkáte vozili jsme koně. To bylo tak daleko?
Bylo to v prvé řadě daleko a i když je to možná

pro nás překvapující, tak v Anglii není zcela obvy-
klé, že má trenér k dispozici tolik prostoru.
Pozemky jsou soukromé a najít prostor k objemo-
vé práci není snadné. A tak se za cvaly nejen
dojíždí, ale za použití cvalovky se také platí.
V praxi to vypadalo tak, že jsme měli cvalovku na
určitou přesně určenou dobu pravidelně rezervo-
vanou a nedodržení časového plánu by nás
z možnosti cválat vyřadilo.

Jak byste srovnal obtížnost soutěží u nás
a v Anglii?

V obtížnosti soutěží není tak zásadní rozdíl.
Zcela jiná je však úroveň soutěžících. Nejen
v drezúře, ale i v parkuru. V těchto disciplinách
mají jezdci v Anglii obrovský přehled. O drezúře
nikdo nepochybuje. Ale i u skákání je rozdíl mar-
kantní. Přivedení na přesnou vzdálenost je zcela
samozřejmé, a to pochopitelně i v terénu.

Na druhé straně je nutné
si uvědomit, že v Británii je
10 000 registrovaných jezd-
ců do soutěží všestrannosti
a v soutěži úrovně dvou
hvězd zcela běžně startuje
200 dvojic.

Jak jste se vlastně ke
KYRENEJENNALLA’S BOY
dostali?

Koně trénoval právě
Keneth Clawson. Patři l
několika dívkám a jeho kom-
plikované jméno nemá
žádný britský původ a je jen
složeninou jej ich jmen.
V jeho sedle byl dokonce
i jeden z nejlepších britských
jezdců a člen britského týmu
Leslie Law. V minulosti však
startoval pouze do úrovně
dvou hvězd. Keneth Claw-
son mu však velmi věřil, i když se nám po úspě-
chu v Irsku svěřil, že ani on tak rychlý výkonnost-
ní vzestup neočekával. Měl vždy velmi dobrou
pověst v terénu a na parkuru, velmi slabý byl
v drezúře.

Je po náročném jaru unavený?
Vůbec ne. Momentálně na něm nikdo nepo-

zná, že absolvoval tři skutečně těžké soutěže
a po Evropě najezdil tisíce kilometrů. Fyzicky
i zdravotně je v té nejlepší kondici.

Jak bude vypadat jeho předolympijská pří-
prava?

Do konce května má naordinovaný jen kontro-
lovaný odpočinkový pohyb. Od června pak již
začne opět cválat. Po celou dobu však budeme
společně s K. Chelbergovou drezúrně
pracovat.Na začátku července pak odjedeme
zpět ke Kenethu Clawsonovi a ve stejném termí-
nu jako je CCI** v Humpolci jsme byli spolu s brit-
skými jezdci pozváni k absolvování olympijského
testu v Aston le Wals (23.-24.7.). Jedná se sku-
tečně jen o test, na kterém však již budou posta-
veny některé skoky z Atén. Nebude to závod
a při případných potížích bude moci jezdec pře-
kážku i zopakovat.

Kdo se spolu s Vámi chystá do Atén?
Úplně podrobně jsme o tom zatím nehovořili,

ale doufám, že pokud v oficiální olympijské
výpravě zbude nějaké místo, zaplní je v prvé řadě
ti lidé z bezprostředního okolí mého týmu, kteří
mají na postupu do Atén hlavní zásluhu. Pochopi-
telně především oni by si zasloužili být u toho, co
se díky jim podařilo. Jednu zkušenost jsem však
již udělal. V každém případě pokud má být v čes-
kém olympijském týmu kdokoliv platný, je doko-
nalá angličtina nezbytností.

Ze všech těchto důvodů nevidím v čele našeho
týmu jinou osobu, než Marka Šebesťáka.

Trenérsky to pak bude i Keneth Clawson. Ten
je jedním ze tří reprezentačních trenérů ve Velké
Británii a jeho specializací v olympijské přípravě je
parkur. Měli jsem trochu obavu, zda bude mít při
starosti o britský tým čas i na mě, ale ujistil nás,
že již oficiálně sdělil v britském olympijském týmu,
že hodlá trenérsky dohlížet i na naší přípravu.

Zmínil jste angličtinu. Jak jste na tom po
několika měsících s angličtinou Vy?

Musím kriticky přiznat, že se jí věnuji méně než
by bylo potřeba. Tak jako s Vámi bych si v Anglii
rozhodně nepopovídal. Při soutěžích v Portugal-
sku, Itálii i Irsku jsem se však o sebe postaral
a trenérovi rozumím téměř vše. Ne třeba úplně
doslova, ale vždy jasně pochopím o co mu jde.

I když je to možná předčasné díváte se
i „za“ olympiádu?

Nechtěl bych nic zakřiknout, ale cílem roku
2005 by mohlo být CCI**** Badminton. To je sku-
tečný vrchol militaristického nebe a jen tudy vede
cesta do úplné špičky. I přes současný trend
v Badmintonu tradice neustoupí od kompletní
soutěže. V mnoha ostatních případech, včetně
OH, již začínají kralovat terénní zkoušky bez
steeple chase.

Olympijský model byl změněn?
Ano, olympijská doktrína byla změněna a FEI

podlehla tlaku pořadatelů a jistě i olympijskému
výboru, který byl zase jistě vystaven tlaku veřej-
ného mínění, a v Aténách se již také pojede
v terénu pouze cross.

Nebojíte se řeckého horka?
Již jsme o tom hovořili. Předolympijská přípra-

va na to bude pamatovat a máme již v plánu

cvaly na ostrém slunci a možná i v lehké přikrýv-
ce. Přizpůsobeno tomu bude i krmení se zvýše-
ným obsahem elektrolytů.

O krmení jsme se dosud nezmínili. Jak
vypadá v Anglii výživa koní?

Je naprosto individuální. Koním jsou přidávány
různé doplňky a všichni koně žerou pouze krmné
směsi. Oves již ve stájích nevidíte.

Trochu jsme opomněli Vaše další koně
KARLU a AMICUSE K. Jak byli v Británii hod-
noceni oni?

Keneth Clawson se o obou zmínil velmi
pochvalně a i já jsem přesvědčen, že jsou schop-
ni podobných výkonů jako KYRENEJEN-
NALLA’S BOY. KARLA se po pobytu v Británii
také velmi zlepšila a Keneth Clawson mi doporu-
čil zaměřit všechny své síly na světový šampio-
nát sedmiletých v Le Lion ve Francii.

Jaké čekají soutěže tyto koně?
AMICUS K bude 22. května startovat v jedno-

denní soutěži v Heřmanově Městci a oba pak 5.-
6. června v Kolesách. AMICUS v CNC**
a KARLA v CNC*.

Na konci června (24.-25.6.) nás pak čeká pol-
ský Strzegom, kam se z ČR chystá mohutná
česká výprava. Na počátku července pak všichni
koně odcestují do Anglie.

Nezbývá než přát štěstí a především doufat,
že budete Vy i BERY na počátku srpna zdraví.
Pak již budeme jen držet palce. C. Neumann

Záleží to na
Bulharech

A. Opatrný zakončil svůj boj o body do olympij-
ské kvalifikace ve dnech 30. dubna až 2. května
v italské Modeně. Zde startovali koně GRAND,
SUPREME OIL TEAM a CRAZY LOVE.

Pro sedmiletého SUPREME OIL TEAM byly
každý den přichystány soutěže mladých koní do
135 cm. V pátek, sobotu i v nedělním finále naše
dvojice jednou chybovala. Na umístění to stačilo
pouze v sobotu, kdy ve dvoufázovém skákání
(130/135) byla chyba až ve druhé fázi a bylo
z toho 10. místo.

GRAND se objevil na parkuru pouze dvakrát.
V obou případech ve skoku do 150 cm na čas
a také dvakrát s chybou.

CRAZY LOVE zahájila v pátek skokem do 140
cm na čas sice bezchybně, ale pomalu. Ta také
nastoupila za ČR do Velké ceny, kde se však
naší dvojici nedařilo a parkur dokončili se čtyřmi
chybami.

Olympijské body tedy na konto A. Opatrného
nepřibyly. Nyní je situace v tabulce jezdců zápa-
sících o vstupenku do Atén následující. Na třech
postupových pozicích jsou dva zástupci Bulhar-
ska Samantha McIntosch a Rajko Rajčev a ruský
jezdec A. Tuganov. Čtvrtý je Polák G. Kubiak
a pátý náš jezdec. A. Opatrný je tedy druhým
náhradníkem. Atény by tedy mohl zachránit jen
občas kuloárově diskutovaný nezájem bulhar-
ských reprezentantů. S. McIntosch nemá
momentálně koně a v případě její neúčasti by
pravděpodobně do Atén necestoval ani R. Raj-
čev. Vzhledem však i k regionálnímu sousedství
Bulharska a Řecka dá se předpokládat, že Bul-
haři pro svoji vybojovanou účast podniknou
možné i nemožné a tudíž se tato možnost jeví jen
zcela hypotetická.

Pro Jaroslava Hatlu byl přichystán i stylový dort

Manažerka J. Hatly Zorka Krásná
a zástupce hlavního sponzora f irmy
LogicaCMG J. Kubát

Foto J. Malinovský

Foto J. Malinovský
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Blahopřejeme...

Konec května
v zahraničí

Zahajovacím závodem Světového poháru ligy
centrální Evropy je CSI*-W Wroclav ve dnech
28.-30. května. Za ČR jsou zatím přihlášeni
A. Opatrný (GRAND, SILVIO, FAMOUS),
K. Papoušek (CARTICK ORION, ALEDA KALEK,
A-LADY), Z. Zelinková (LA MANCHE T, VOLON-
TER T, CARUSO T) a J. Opatrná (LIPAN,
BOXER). Původně se chtěli čeští jezdci zúčastnit
i CSI v Krakově (15.-16. 5.), ale to bylo zrušeno.

I další čeští jezdci však vyjedou k reprezentaci
ČR do zahraničí. Ve stejném termínu jako Wroc-
lav se koná i CCI*** a CIC **/CIC*** v Bialem
Boru. Za ČR bude startovat P. Sůrová na NIGES
v soutěži CIC**.

A třetími polskými závody v termínu 28.-30. 5.
kde budeme mít zástupce budou CDIJ Zakrzow,
kam se chystá L. Půlpánová (DAF ONDRÁŠ,
AVALON T).

Spřežení mají v tomto termínu také mezinárod-
ní závody a naši zástupci se chystají do Maďar-
ska. K CAI-4/2/1 jsou přihlášeni J. Hrouda do
soutěže čtyřspřeží, J. Nesvačil a J. Pavel do
dvojspřeží a J. Broža nás bude zastupovat
v závodě jednospřeží.

O týden později pak vyjedou další drezúristé
na CDI* tentokrát do Topoľčianek. Výpravu bude
tvořit: V. Šretr (CATO), V. Kadlecová (HORAL-
KA), K. Havelková (KANT), H. Jeřábková (ORI,
SAM) a Š. Charvátová (CELBANT, PASCOLINI).

CSIO bude
Na počátku roku se v kuloárech objevily infor-

mace zpochybňující uspořádání letošního české-
ho CSIO. Jak nám potvrdil prezident organizační-
ho týmu CSIO Jar. Sedláček, v průběhu druhého
květnového týdne byla završena jednání s mar-
ketingovou agenturou Board Show, která se pro
letošní rok stane marketingovým garantem
CSIO**** 2004. To se bude konat ve dnech 9.-
12. září v Poděbradech a všechny přípravy k jeho
organizaci probíhají normálně.

...bývalému jezdci a současnému trenérovi,
staviteli a rozhodčímu JO TJ Sokol Vlkava Jiřímu
Hanušovi k 50. narozeninám, které oslaví 23.
května.

Sportovní 
kalendáfi

19.5. Vestec ZM-ZL
21.5. Pardubice KMK
21.-23.5. Ruda ZM-ZL, A/T
21.-23.5. Šumperk C/L, CIC*/CCN*
22.5. Starosedlský Hrádek ZM-ZL
22.5. Mělník D/Z-S
22.5. Tlustice ZM-L
22.5. Hlinky Z-ST pouze pony
22.5. Mariánské Lázně ZM-L
22.5. Mirošov ZM-L
22.5. Rapotín D/L-S
22.5. Heřmanův Městec C/Z-L
22.5. Drásov ZM-ZL+pony
22.5. Moravany D/Z-ST
22.5. Rakvice E/ZM-S
22.5. Sobotín ZM-L+pony
22.5. Třešť Z
22.-23.5. Stará Boleslav Z-ST
22.-23.5. Pecínov ZM-T
22.-23.5. Ústí n. L. ZL-ST
22.-23.5. Pardubice ZM-S
22.-23.5. Deštné v Orl. horách D/Z-ST
22.-23.5. Ostrava L-T ČSP
22.-23.5. Rudná p. Pradědem C/Z-ZL
23.5. Třebenice ZM-ZL, A/S-T + pony
23.5. Popice Z-S
23.5. Havlíčkův Brod Z-L
23.5. Dvoreček ZM-L
28.5. Ostrava Stará Bělá KMK
29.-30.5. Přední Kopanina D/L-TT
29.-30.5. Kolín Z-ST ČSP
29.-30.5. Žitná Z-L, D/Z-L + pony
29.-30.5. Domažlice ZL-ST
29.-30.5. Brno-Soběšice D/Z-ST
29.-30.5. Brno-Žebětín ZM-L
29.-30.5. Ostrava ZM-S
29.-30.5. Trojanovice ZM-L, D/Z-ST
29.5. Ostrov ZM-L
29.5. Řitka D/Z-L
29.5. Dražka Z-L
29.5. Louna ZM-L
29.5. Chlum D/Z-S
29.5. Koldín Z-S
29.5. Jeníkov E/ZM-L
29.5. Jiřice ZM-L
30.5. Heroutice D/Z-S
30.5. Horky n.Jizerou Z-S
30.5. Poděbrady Z-L
30.5. Velká Bíteš ZM-L

CSI** Lummen
Reprezentanti P. Doležal a V. Macánová se ve

čtvrtek 29. dubna vydali na mezinárodní závody
do Belgie. Ty se konaly ve městě Lummen, které
leží asi 70 km za německými Cáchami. V Lum-
menu si ve dnech 30. dubna až 2. května své
první letošní starty na otevřeném kolbišti odbyli
koně POMPÖS, POWER PLAY, L’AMIE, LISET-
TE a PRINCESS.

V. Macánová s L’AMIE se po tři dny utkávaly
se šesti a sedmiletými koňmi na výšce 130 cm.
L’AMIE si počínala velmi dobře, v pátek a v sobo-
tu dokončila s jednou lehkou chybou, v neděli
zvládla parkur bez chyb na překážkach, pouze
s 1 tr.b. za překročený čas.

PRINCESS startovala první dva dny v soutě-
žích střední rundy (135), ani v jedné nezaváhala.
V GP V. Macánovou jistě mrzela zbytečná chyba
na jedničce, dvojice nakonec dokončila se sluš-
nými 12 tr.b.

Poslední klisna naší jezdkyně LISETTE měla
naplánovány ty nejvyšší soutěže. V páteční sto-
čtyřicítce byla dvojice penalizována 9 tr.b., tu
sobotní bohužel po dvou nedorozuměních nedo-
končila.GP pak rozjela V. Macánová dobře, po
drobné kolizi ve střední části parkuru však jezd-
kyně raději vzdala.

POWER PLAY s P. Doležalem v pátek závodi-
la na výšce 130 (4tr.b.), v sobotu pak na 135, kde
byla penalizována za uzavření kruhu a chybu.
Závody zakončila dvojice jistým překonáním finá-
le malé rundy (130) a rozeskakováním.

POMPÖS startoval stejně jako LISETTE v tom
nejvyšším. V pátek chyboval 2x, v sobotu 3x.
Velmi dobře se pak prezentoval ve Velké ceně.
Po krásném úvodu parkuru POMPÖS bohužel
šlápl do vody, v závěrečné fázi pak shodil ještě
jednou. Osm trestných bodů však stačilo, mezi
70 dvojicemi, až na 30. místo.

Zajímavostí bylo, že se v Lummenu skákalo
současně na dvou kolbištích, a přesto nedochá-
zelo k větším časovým kolizím. Když už k podob-
né věci došlo, jednali pořadatelé velmi vstřícně.
Naši jezdci startovali v nejen společnosti světo-
vých jezdců (J. Lansink, L. Philippaerts), ale na
opracovišti se sešli i se známým koněm. Klisna
BARMA, kterou pamatujeme z našich kolbišť pod
J. Papouškem, zde úspěšně startovala se svým
novým belgickým jezdcem Jean de Grande.

Veškeré podrobnosti o CSI Lummen naleznete
na www.horses.n.

Premiéra v Petrovicích
Na Karvinsku se již pořádá málo závodů. První

závody ve skokových soutěžích pořádali 1. květ-
na členové JK OLZA Karviná v Petrovicích -
Závadě a připravili je velmi dobře i s malou člen-
skou základnou. V Májové ceně -L*- bylo na star-
tu dvacetsedm dvojic. Bez chyby absolvovalo
základní kurs šest. V rozeskakování byl bezchyb-
ný jen vítěz David Fialka na BIANCA FAU
(Supreme Opava). Druhý a třetí jednou chybovali
a proto pořadí stanovil dosažený čas. Druhý
skončil Petr Gzyl na SIHANUK z Equicentra Hra-
bová a třetí Jiří Zwinger na DONĚ Z Kentaur
(Opava Kateřinky). -jge-

V. Macánová - LISETTE při CSI Lummen

Tiscali team kraloval
Jedenáctka startujících se postarala v soutěži -

T- o vyvrcholení třídenních závodů v Páterově
v Bělé pod Bezdězem. Na parkuru V. Drbala
s překážkami skutečně patřičných rozměrů kralo-
val L. Jandourek ze Staré Boleslavi startující za
Tiscali Team. Jako jediný překonal kurs bez
chyby nejen se svým prvním koněm, kterým byla
PATRICIE Tiscali, ale nakonec i na OLZA Tiscali.
To se nepodařilo ani R. Chelbergovi na BEACH
GIRL (8 bodů), ale ani P. Doležalovi na ROCKI-
NA (5 bodů). Ostatní soutěžící již měli s parkurem
výrazně větší problémy. L. Jandourek je tak
momentálně ve velmi dobré formě a ve vlastním
rozeskakování nakonec zvítězil na OLZA Tiscali
před PATRICIE Tiscali. Zopakoval tak výsledek
ze sobotního večera, když ve stejném pořadí
vévodil výsledkové listině soutěže -ST**-.

Součástí závodů bylo i mistrovství středočeské
oblasti. V ženách (-L**-) zvítězila I. Kopecká na
ADRIE z JK Poděbrady. Nejlepším družstvem stře-
dočeské oblasti (-L**-) se stalo družstvo okresu
Nymburk ve složení V. Sloupová (VIVIAN), P.
Jakubalová (LUISA 3) a I. Kopecká (ADRIE). Muži
o titul tentokrát pro nedostatek přihlášek nebojovali.

Memoriál 
Dr. Miroslava Krůty
Na kolbišti Farmy Heroutice začíná o víkendu

15. - 16. května soutěžní sezóna na otevřeném
kolbišti. Víkend 15.-16. května patří 9. ročníku tra-
dičního Memoriálu Dr. M. Krůty a na programu
jsou soutěže až do stupně -ST- jak pro velké
koně, tak pro pony (překážky 110 cm).

Hodnotné finanční ceny do hlavní soutěže
věnuje PhDr. Tomáš Krůta, který rovněž předá
upomínkové předměty na jezdeckou kariéru
svého otce a broušený pohár pro vítěze.

Memoriál Dr. M. Krůty je pro pony druhým kva-
lifikačním kolem Pony ligy 2004.

Ve dnech 8.-9. května se v Praze na Gabriel-
ce v rámci skokových závodů konalo oblast-
ní mistrovství Prahy ve skoku dětí a juniorů.
Přebornicí Prahy mezi dětmi se stala N. Crn-
ková na YELLOW MAN ze stáje Bost.
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Inzerce
●● Nabízíme pastevní odchov koní, výborné podmínky, karl.

kraj. Tel.: 724 057 166.
●● Přijmeme ošetřovatele/ku koní, jezdce, cvičitele. Tel.:

602 344 862.
●● Přijmeme studenty na praxi na zem. farmu a ke koním, tel.:

724 057 166.
●● Prodám klisny welsh pony B, KVH 127, 130, ideální pro

pony sport, tel.: 602 344 862.
●● Prodám autobus na 6 koní. Cena 85 000,- Kč. Tel.: 777 329 439.
●● Prodám štěňata dlouhosrst. čivavy bez p.p.. Cena 5 000,- Kč.

Tel.: 605 502 725.
●● Prodám roční klisnu po Landprinz - Majka, skok -ST-, cena

dohodou. Tel.: 605 502 725.
●● Nabízíme ustájení koní v Praze, v objektu JK Čs. Filmu

v Praze 5. Kontakt Jar. Sedláček tel.: 732 951 569

Jarní Všemily
O víkendu 1.-2. května se ve

Všemilech konaly parkurové závo-
dy až do úrovně -ST*-. V pátek 30.
dubna jim předcházela Kriteria mla-
dých koní. Na ta dorazilo celkem 38
koní, v sobotu mohli diváci sledovat
ve čtyřech soutěžích 103 startů
a v neděli pak v dalších třech sou-
těžích 63 startů.

Kritériovou soutěž čtyřletých (-Z-)
vyhrála GRANDE DAME Z s
K. Papouškem.

Ve stupni -ZL- pro pětileté byl
nejlepší LACALETTO (JS Equipro-
pag) se S. Motyginem a stejný jez-
dec zvítězil i v soutěži šestiletých
-L*-, tentokrát na YELLOW MAN.

V hlavní sobotní soutěži st. -L*-
(26 startů) zvítězila G. Hrbková na
DAFNE. Na stejné výšce se zahajo-
valo v také v neděli a vítězem se
stal domácí jezdec K. Papoušek
s CARLONA.

V soutěži stupně -S*- startovalo
27 dvojic, čtyři z nich překonaly bez
penalizace základní parkur i roze-
skakování. Nejrychlejší byl
O. Pospíšil - SHERON (Stáj Dvůr
Židovice).

Vyvrcholením závodů byl parkur
-ST*-, ve kterém startovalo 11 jezd-
ců. Jediný bezchybný výkon před-
vedl K. Papoušek na ALEDA
KALEK (JK Všemily). V nejrychlej-
ším čase, avšak s jedním shoze-
ním, dokončil parkur vítěz předchá-
zející soutěže O. Pospíšil - SHE-
RON. Třetí se umístil V. Aschen-
brier s QUALITA 2 (TJ Bořeň Svin-
čice). -mal-

Májová cena
Tradiční Májová cena ve Frenštá-

tě pod Rad. se konala 1. a 2. května
na kolbišti na Nivách. V hlavní sou-
těži -S**- se představilo 38 dvojic.
Základní kolo zvládlo osmnáct bez
penalizace, prvé rozeskakování
sedm a druhé tři. Podle času pak
zvítězil na výšce 150 cm Marek
Hentšel na LADA (Baník Ostrava),
druhý skončil Zdeněk Žíla na CAR-
TOUCHE (Mustang Lučina) a třetí
Tomáš Bajnar na EURIPIDUS Fides
Agro (MGT Ostrava). S jednou chy-
bou obsadili čtvrtou a pátou příčku
jezdci Opavy Kateřinek Jiří Hruška
s CALETOU Auto Sitta a Karel
Lamich s CREDITEM Sano. -jge-

Prvomájové
Mariánky

První máj patří v Mariánských
Lázních tradičně skokovým závo-
dům až do úrovně -ST-. Sobotním
vyvrcholením závodů byla soutěž
-S**-. K té nastoupila čtrnáctka
jezdců a z trojice v rozeskakování
byl nakonec nejlepší P. Švec na
CLAIRE (Švec) před domácím
O. Nágrem (PICADOR) a Z. Líkařo-
vou na HUSKY (Líkařová).

V nedělním vyvrcholení (-ST**-)

diváci nulu neviděli a vítězkou se
stala G. Hlaváčková na VANESSA
(Hlaváčková), která absolvovala
kurs s jedním shozením. Čtyři další
místa patřila jezdcům s výsledkem
8 bodů. Na 2. až 4. příčce to byl
O. Nágr na PICADOR, ATLAS a COR-
REGIO K a pátý skončil S. Daněk na
TALKO S ze stáje Schneider.

Jarní cena Vísek
Dešťové přeháňky provázely 24.

dubna soutěže v Trnové-Vískách
v areálu P. Dajbycha nedaleko
Plzně. Ve všech soutěžích se dařilo
domácím jezdcům. V úvodní soutě-
ži -ZM- zvítězil P. Mašek na
KOHEN, parkur -Z- pak patři l
L. Smahovi na QUANTANAMERA
a tentýž jezdec byl nejlepší
i v následných soutěžích -ZL- a -L-
na CUGETA.

Národní CIC
Způsob soutěžení pro jezdce

a koně všestrannosti, který u nás
dlouho chyběl, si začíná razit cestu
i na domácích kolbištích. Ve dnech
8.-9. května vyzkoušeli tento model
pořadatelé v Kolesách. Pro soutěžící
ve čtyřech úrovních (-ZK-, -Z-, -ZL-
a pony) byla v sobotu připravena dre-
zúrní zkouška. Po té se soutěžící ve
volném režimu do 30 minut museli
dostavit k překonání parkuru. V nedě-
li pak vyvrcholil závod crosem.

V soutěžích celkem odstartovalo
79 koní a vše probíhalo
v naprostém klidu. Soutěž -ZK- byla
určena pro začínající jezdce či koně
s překážkami do 90 cm. Pony měli
na programu skoky do 70 cm a dvě
soutěže -Z- a -ZL- se držely přede-
psaných výšek 100 a 110 cm.
Podobné soutěže budou v Kole-
sách zopakovány 5.-6. června.-
(Další viz výsledky).

Novinky
z Podkovy

Organizační výbor Soutěží pod-
kovy žádá všechny účastníky, aby
vzali na vědomí opravy v rozpisu
Soutěží podkovy:

● v soutěži Bronzová podkova

mohou soutěžit děti (12-14 let)
a junioři věku 14-18 let (oproti
původně uvedenému věku 14-19 let)

● v projektu Zlatý kůň Zlaté pod-
kovy tvoří komisi vždy hlavní rozhod-
čí a dva členové sboru rozhodčích

● kvalifikace soutěže spřežení
nebude pořádána při soutěži v Loš-
ticích a naopak bylo do seriálu
zařazeno samostatné kvalifikační
kolo Šinkvický dvůr - Těšany.

Superligový
start SRN

Na CSIO***** La Baule odstartoval
v pátek 7. května letošní ročník
Superligy. Na startu se sešlo všech
osm týmů soutěže. Po prvním kole
byly s nulou na čele celky Německa
a Francie, následovány týmem USA
s 8 body. Druhé kolo potvrdilo sou-
časné postavení obou zemí na čele
světového skokového sportu. Němci,
ve složení: M. Ehning - ANKA (0+8),
M. Kutscher - MONTENDER (0+0),
Ch. Ahlmann - COSTER (0+4) a
L. Beerbaum - GOLDFEVER (ned. +
0), byli lepší a zvítězili součtem 4 tr.
body. Francouzi měli celkem 12 bodů
a třetí místo nakonec obsadila Belgie
se součtem 22 bodů. Celku USA se
druhé kolo nevydařilo a k 8 bodům
přidali ve druhém kole ještě dalších
24 a to stačilo jen na 5. místo ještě za
celkem Velké Británie. Soutěž byla
dotována 140 000 Euro.

V nedělní Velké ceně La Baule se
v konkurenci 57 dvojic dařilo nejvíce
K. Babingtonovi na CARLING KING
z Irska. Ten absolvoval základní kolo
i finále (pro nejlepších 18) s nulou,
stejně jako další čtyři jezdci.
K. Babington měl však nejlepší finálo-
vý čas, když o 0,35 s překonal
M. Roberta na GALET D ’AUZAY
z Francie. Dalšími dvakrát bezchybný-
mi byli: W. Schröder - EUROCOM-
MERCE BERLIN (NED), L. Beerbaum
- GOLDFEVER (GER) a E. Couperie -
PRO PILOT II (FRA). Velká cena byla
dotována 100 000 Euro.

Podrobnosti naleznete na
www.labaule-cheval.com

Nabízíme přepravu koní
po celé ČR (možno

i v zahraničí) terénním
vozem NISAN PATROL +

celolaminátový přívěs pro
2 koně. Cena dohodou -
množstevní slevy. Tel.:

777 948 590, 603 544 002
Marek Hentšel na LADA (Baník
Ostrava) zvítězili v S**
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Výsledky

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.: 566 622 774 tel.: 07/81 52 30
fax: 566 631 085

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

Mikulov 24.4. drezura -Z 1- děti (6) 1. Šíblová -
ANKA CLARK (TJ Jezdectví), -Z 3- děti (7) 1. Erbe-
ková - LIPAN (Mor.jezd.spol.), -Z 3- (10) 1. Wider-
mertová - EFEKT (stáj Igor Novotný), -L 1- (16) 1.
Hollá - CAPITOL (JK Čec - St.Pečínka), -L 4- (8) 1.
Hollá - CAPITOL (JK Čec - St. Pečínka).

Brno - Veveří 24.-25.4. dvouf. sk. 100/110 (44)
1. Kucharovič - RENOIR (JK Merko Hybrálec), -ZL-
(56) 1. Martinková - ATLANTA 2 (stáj Martinková), -
L- (38) 1. Pomichálková - VIST (TJJ Pegas Bohda-
neč), -S- (22) 1. Drahora - ARAGON KARSIT (stáj
Karsit), 2. Přibyl - KORIANDR (JS Belcredi), 3.
Vachutka - KASANDRA (TJJ Pegas Bohdaneč),
dvouf. sk.100/110 (30) 1. Přibyl - GOLDIKA (JS
Belcredi), -ZL- (41) 1. Gladišová - DIOR (JK Gladiš),
-L- (32) 1. Chudyba -FELICITAS (Slovensko),
post.obt.do 140 (13) 1. Pomichálková - VIST (TJJ
Pegas Bohdaneč), 2. Drahota - ARAGON KARSIT
(JK Karsit), 3. Přibyl - KORIANDR - (JS Belcredi).

Kolesa 25. 4. drezura -L 1/00- (7) 1. Krupková -
HSENDY (JS pod Kunětickou Horou), -DD/03- (14)
1. Perníčková - DELTA (JK Heroutice), -S 1/00- (6)
1. Diringerová - ESEJ (JK MZLU Brno), -JJ/03- (3)
1. Pulpánová - ONDRÁŠ/DAF (TJ Eguus Kinský), 2.
Skripová - KAMILA (JK Skrip), 3. Hrdličková - LALI-
QUE (stáj Hlinovská), -DJ/03- (11) 1. Křížová -
CONCORDIA (JS Consordia), -JU/03- (6) 1. Dirin-
gerová - ESEJ (JK MZLU Brno), 2. Kološ - AVIG-
NON 26/KLIF (Pardub. jezd. klub), 3. Piková -
NEBRON (JK Klešice), -SG/00- (5) 1. Buben -
BODO (Orling s.r.o), 2. Půlpánová - AVALON Z-
T (TJ Equus Kinský), 3. Carva - TEREZA - 3 (JK
Carva).

Nebanice 25.4. Jarní drezurní závody -Z 1- (14)
1. Černovská - DRAK (JK Elisabeth Cheb), -Z 1-
pony děti do 12 let (6) 1. Jirsová - BRIT (Stáj Jirso-
vá), -L 0- (8) 1. Černovská - DRAK (JK Elisabeth
Cheb), -S 0- (6) 1. Nágrová - COMPAS - K (JS Mari-
ánské Lázně), 2. Švantnerová - MARIUS (JS Cabal-
lo), 3. Černovská - FLÉTNA TEREA (TJ Agro Cheb
- Nebanice).

Všemily 30.4. - 2.5. KMK -Z- čtyřletí 1. GRAN-
DE DAME Z - K. Papoušek, 2. GRACE Z - M. Šlech-
ta (oba Všemily), 3. CONSTANCE - T. Navrátil (Stáj
Vondráček), -ZL- pětiletí 1. LACALETTO - Motygin
(JS Equipropag), 2. IT∞S ME - Zelinková (JK Tar-
pan), 3. IZÁK 1 - Jindra (JS Agrosport), -L*- pětiletí
1. YELLOW MAN - Motygin (JS Equipropag), 2.
ARGON 1 - Vondráček (Stáj Vondráček), 3. CHE-
LAN KARSIT - Drahota (Stáj Karsit), -ZLPA+LPA-
1. Plchová - WICKED BUBBL.BROWN (SK Apol-
lon), stupň. obt. do 100 cm (28) 1. Miňovská -
DALEN (Bořeň Svinčice), -ZL- (43) 1. Pospíšil -
GRAND (Stáj Dvůr Židlovice), -L*- (26) 1. Hrbková -
DAFNÉ, 2. Baxt - AKTIV, 3. Vodseďálková - LEO
LUSTIG, -L*- (25) 1. K. Papoušek - CARLONA
(Všemily), 2. Mazánková - SHANE (Inest Servis
s.r.o.), 3. Jindrová - HERIET ASSENT (JS Agro-
sport), -S*- (27) 1. Pospíšil - SHERON (Stáj Dvůr
Židovice), 2. Voksa - GRÁCIE 2 (Stáj Voksa), 3.
Zelinková - VOLONTER-T (JK Tarpan), -ST*- (11) 1.
K. Papoušek - ALEDOU KALEK (JK Všemily), 2.
Pospíšil - SHERON (Stáj Dvůr Židovice), 3.
Aschenbrier - QUALITA 2 (TJ Bořeň Svinčice).

Mariánské Lázně 1.-2. 5. -Z- koně 1. rokem (17)
1. Nágr - DOVER (Mar. Lázně), -ZL- (37) 1. Henzlo-
vá - ELMERO B (Mar. Lázně), dvouf. sk. 120/130
(34) 1. Líkařová - AMAR (Líkařová), 2. Švec - CLAI-
RE (Švec), 3. Pěchouček - FRANKIE BOY
(Tachov), -S**- (14) 1. Švec - CLAIRE (Švec), 2.
Nágr - PICADOR (Mar. Lázně), 3. Líkařová -
HUSKY (Líkařová), -Z- koně 1. rokem + děti a jun.
(11) 1. Šandová - BAVIERA (Švec), stupň. obt. do
110 (21) 1. Pěchouček - CABANA (Tachov), -L**-
(17) 1. Nágr - SINUHET, 2. Nágr - PHILL (Mar.
Lázně), 3. Roubalová - MON ŠERY (Roubal Plzeň),
-ST**- (12) 1. Hlaváčková - VANESSA (Hlaváčko-
vá), 2. Nágr - PICADOR, 3. Nágr - ATLAS, 4. Nágr -
CORREGIO-K (Mar. Lázně), 5. Daněk - TALKO
S (Schneider).

Hnanice 1. 5. -ZM- (14) 1. Sůrová - DEXTER
(Vasury Kolesa), -Z- (45) 1. Neubauer - WELT
MAGISTER (Karsit Jaroměř), -ZL- (40) 1. Macek -
PRELÁT (JS Javorník), -ZL- 1. Kocián - REBEL
(Sever Liberec), kostýmové sk. 1. Šmatolánová -
VIBRACE (Sobčice) - Pipi Dlouhá punčocha, -L+L-
Memoriál MUDr. Hassy (25) 1. Pourová - DIAMANT
(Jeřice), 2. Kocián - ALEGRO (Sever Liberec), 3.
Macek - PRELÁT (Javorník).

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 00 PlzeÀ
Tel./fax: 377 451 914

ekvitan@ekvitan.cz

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

Pronájem přívěsu Wörmann
na 2 koně - hm. 640 kg

Cena 650 Kč/den víkend,
500 Kč/ všední den.

Praha 9 nebo
Brandýs n/L.

Tel. 607 514 348

Hřebec 
577 ROCK’N’ ROLL

(Rasso, Landgraefin), výkon-
nost -TT-, dva potomci
v chovu, SRN z osmi potom-
ků tř i  výkonnost -T-, ČR
jeden potomek -T-, pět
potomků -ST-. Hřebec v cílo-
vé plemenitbě. Připouští na
stanici hřebců Páterov, Bělá
pod Bezdězem (Svinčice).
Omezeně inseminační dávky. 

Tel.: 326 701 624, 
603 264 800.


