
Vinoři, který již podruhé hostil český šam-
pionát v paradrezúře.

Jezdecká sezona posledních dní na nás
valila skutečné hory informací na jejichž
vrcholu byly akce národně obřích rozměrů
jako např. CSIO či výstavy v Lysé nebo
Pardubicích, světových parametrů, které
nejlépe reprezentovalo finále Samsung
v Římě a nebo skutečného sportovního

gigantismu, kterého
dosáhlo na konci století
olympijské hnutí.
Možná, že nejsem sám
kdo si občas pokládá
otázku kam se dovalí to
vše obrovské, to kolo-
sální. to již téměř nelid-
ské. V jezdeckém spor-
tu to platí možná ještě
intenzivněji. Mezi těmi
všemi senzačními výko-
ny již přestává být místo
pro to vše co stálo na
počátku naší práce
s koněm. Pro ty z vás,
kterým alespoň občas
něco podobného proletí
hlavou nabízím jedineč-
nou terapii. Spoluúčast,
ať aktivní či pasivní při
jezdectví handicapova-
ných. Mnozí z vás mají
tuto terapii čerstvě za
sebou a věřím, že byla
úspěšná.

Mezinárodní
zahájení

Jezdecký areál ve
Ctěnicích přivítal naše
handicapované jezdce
již po třetí. Po 1. šampi-
onátu v loňském roce
zde bylo na jaře roku
2000 školení rozhod-
čích paradrezury a nyní
i šampionátové pokra-
čování.

Organizace mistrov-
ství se letos ujal jen
mírně pozměněný tým,
ve kterém však hrála
i nyní prim dvojice -
televizní režisérka Judi-
ta Křížová a za hipore-
habilitační klub Kvítek
Jana Zenklová. (Pokračování na str. 2)
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PROSTĚJOV

Je pravděpodobné, že po tomto titulku
mnozí z vás očekávají úvahy se jmény
A. Opatrný, KRIS KENTAUR či dalšími
reprezentanty ve skokovém jezdectví.
I když tomu tak nebude, věřím, že nebude-
te zklamáni. Věřím, že zklamán nebyl ani
nikdo z těch, kdo ať již v roli účastníka či
roli diváka dorazil v sobotu 14. října do
zámeckého areálu ve Ctěnicích v Praze 9 -

Podzim je tady a s ním i podzimní hony. I když jsme si zvykli spíše
na Hubertovy jízdy, Česká parforsní společnost, jejíž hlavním inici-
átory v ČR jsou manželé Půlpánovi z hřebčína Ostrov u Chlumce
nad Cidlinou, nabízí již několik let zájemcům skutečný hon za sto-
pou, pochopitelně včetně psí smečky. Stejně tak tomu bylo
i v sobotu 7. října, kdy do Chlumce dorazilo 75 jezdců. Jezdci byli
rozděleni po třech odděleních a vydali se na trať v délce téměř 20
km dlouhou. Stopa byla vytvářena v osmi úsecích a v čele byla psí
smečka z německého Warendorfu s téměř 30 psy. Jezdce, z nichž
25 dorazilo ze SRN a Rakouska, doprovázelo 17 kočárů se 120
diváky a pochopitelně další diváci jeli v osobních vozech. Přesto,
že téměř v celé ČR pršelo, na honební jezdce v Chlumci byl sv.
Petr milostivý, a počasí bylo pro hon téměř ideální. A tak mohou
alespoň jednou do roka i naši jezdci a diváci okusit atmosféru dnes
běžnou snad již jen v Anglii či Kanadě. foto D. Jenne

Účastníci šampionátu, kterých bylo ten-
tokrát jedenáct a kteří soutěžili ve třech
skupinách, se sjeli do Ctěnic již v pátek
13. října k otevřenému semináři s němec-
kou rozhodčí W. Weingarten. Ta přijela do
ČR přímo z výukového centra SRN
z Warendorfu. Byla pak při pátečním tré-
ninku jezdcům i cvičitelům nápomocna
radou a jak bývá u kvalitních odborníků
zvykem, její komunikativnost pomohla
rychle navodit příjemnou atmosféru setká-
ní. Pražská informační služba pak speciel-
ně pro účastníky šampionátu otevřela
i brány Kočárovny a tak měli jezdci i jejich
trenéři možnost v klidu navštívit v ČR zatím
unikátní hipomobilní sbírku.

Počasí s vyznamenáním
Zatímco týden před šampionátem téměř

na celém území nevlídně pršelo, sobotě
14. října skutečně slušel výraz „babí léto“.
Počasí je poloviční úspěch. Druhou půlku
pak obstarali samotní jezdci.

Celý program zahájila dětská soutěž,
kde svorně a se stejným zápalem soutěžili
společně všechny děti, soutěž, která
neměla žádné přísné hodnocení a ve které
byli jenom vítězové. Již ta předznamenala
následnou pohodu a příjemnou náladu
celého dne.

Samotným mistrovským soutěžím pak

Vítězka třetí skupiny (krok, klus, cval) P. Hand-
šuhová - ĎÁBEL z JK. Budeč -foto lach-



v této skupině těžkého handicapu se stal
J. Minarčík na koni ORNITIN z Dětského
centra v Olomouci.

Druhou mistrovskou soutěží byla skupi-
na jezdců jezdící v kroku, klusu i cvalu.
Zde mezi čtyřmi účastníky zvítězila pře-

svědčivě nevidomá
jezdkyně P. Handšuho-
vá na koni Ďábel z JK
Budeč. Tato jezdkyně
nejvíce nadchla zahra-
niční rozhodčí a W.
Weingarten se v koneč-
ném hodnocení vyjádři-
la, že toto je již skutečná
adeptka k mezinárodní-
mu měření sil. Na dal-
ších místech skončil loň-
ský mistr L. Nevrkla
(ROBIK) z JK Nero
Březník před J. Minist-
rem (ORNITIN) z Dět-
ského centra v Olomou-
ci a J. Mitrocim (MEGI)
opět z JK Březník.

Poslední medaile si
rozdělily pouze dvě jezd-
kyně v nejtěžší kategorii.
Mistryní IV. skupiny se
stala I. Hnizdilová
(MIKOL) ze stáje Vosa
Třebíč před K. Úchvato-
vou (KLÁRA) z Piafy
Vyškov.

Celý program několikrát zpestřili svým
vystoupením hudebníci skupiny Svings
a exhibičním sportem přispěli k příjemné-
mu odpoledni naši nejlepší jezdci. Drezur-
ním kürem úrovně -S- Š. Koblížková na
AURELIÁN, skokem mohutnosti L. Jandou-
rek na MARCO POLO DUBLET (175 cm)
a dokonalým číslem harmonie člověka
a koně zakončil celý program J. Bláha
a český teplokrevník GASTON z Českých
Budějovic.

A pak se již jen dekorovalo, odměňovalo
a občas přišly i slzy. A i když byly některé
z radosti, jiné od smutku a některé z dojetí,
jak říká M. Horníček , jen blázen by v nich
hledal rozdíl. Rozdíl by se však v pozdním
odpoledni určitě nalezl v myšlení mnohých
diváků. A každý, koho sobota 14. října ve
Ctěnicích dokázala na chviličku zastavit,
musí všem účastníkům poděkovat. Stejně
jako já. Cyril Neumann

SPORT REPORTÁŽE
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(Dokončení ze str. 1)

V Aténách bychom neměli chybět

ještě předcházely ukázky léčebně pedago-
gického ježdění či skutečné hipoterapie.
Organizátoři také využili domácí drezúrní
specialistky Š. Koblížkové a stejně tak pří-

Odborné školství
na exkurzi

Přítomnosti odbornice na hipologické
vzdělávání v ČR W. Weingarten, která při-
jela rozhodovat šampionát handicapova-
ných jezdců, využila L. Gotthardová k inici-
ování setkání se zástupci odborného škol-
ství v ČR. Schůzka za účasti ředitelů
a zástupců SOUz ve Velké Chuchli, Klad-
rub nad Labem a Kroměříže a SzeŠ v Lan-
škrouně a představiteli jejich školicích stře-
disek, proběhla stejně jako šampionát han-
dicapovaných v Jezdecké společnosti ve
Ctěnicích a konala se v pondělí 16. října..

W. Weingarten nejprve podrobně
vysvětlila zástupcům našeho odborného
školství celou organizační strukturu odbor-
ného vzdělávání v SRN jak profesionelní
tak amaterské úrovně. Následná diskuze
sice nepřinesla okamžité impulsy k využití
zkušeností německého systému, v každém
případě však naznačila možné směry
budoucího vývoje i našeho odborného
školství. Nejzajímavější však byla nabídka
W. Weingarten, k zajištění účasti zástupců
našich odborných škol při závěrečných
zkouškách ve Warendorfu i další možnosti
k přímé účasti našich odborníků v němec-
kém vzdělávacím systému.

Součástí programu byla i paravoltiž

Dušan Falge - URŠUJA (HSO Falco Kladno) -foto lach-

tomnosti drezúrní rozhodčí L. Vítkové
a svedli tyto dvě protagonistky drezury
v ČR ke společnému představení drezurní
práce. Odborný výklad L. Vítkové k předvá-
děným cvikům Š. Koblížkovou byl výbor-
nou drezurní prezentací.

A potom již byla na řadě prvá šampioná-
tová disciplina. Česká paradrezura má již
za sebou počáteční nesmělé krůčky
a odborný tým rozhodčích i klasifikátorů
přesně věděl jak postupovat, jak při rozdě-
lení jezdců do skupin, či při samotném
hodnocení. I to ocenila ve svém vyjádření
německá rozhodčí W. Weingarten: „Orga-
nizační tým mi připravil velké překvapení
nejen dobrou organizací šampionátu, ale
i samotnými předváděnými výkony. Je
vidět, že za těmi se skrývá velmi kvalitní
práce trenérů i cvičitelů, která pomáhá
zlepšit kvalitu života handicapovaných
jezdců a to je to nejdůležitější.“ Mistrem ČR

Petr Šindelář - MIKOL (stáj Vosa Třebíč) obsadil v otevřené soutěži
první skupiny 3. místo -foto lach-

Zahájení programu patřilo soutěži dětí -foto lach-
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Již počtvrté vyvrcholila soutěž národních
týmů finálem pod hlavičkou korejské firmy
Samsung. Letošní finálové klání nejlepších
světových celků připadlo pouhých 14 dní po
skončení OH a tak si nejlepší jezdci světa
nestačili ani oddechnout. Pořadatelem se
tentokrát stala Itálie a finále Samsung Nati-
ons Cup Series 2000 se konalo v rámci 68.
ročníku CSIO Řím. To bylo ve dnech 12.-
15. října, ale soutěž národních celků probě-
hla v sobotu 14. října.

První kvalifikační body pro letošní finále
začali jezdci sbírat v říjnu 1999 při CSIO
v Linzi. Průběh kvalifikačních kol připravil
malou senzaci. Národnímu týmu Irska se
podařilo stanout celkem 10x na stupni nej-
vyšším, což je ojedinělý rekord v celé dosa-
vadní historii ročníků národních soutěží a ty
se konají již od roku 1909. Zcela přesvědči-
vé kvalifikační prvenství Irska je o to pikant-
nější, že přišlo v roce, kdy to irští odborníci
rozhodně nečekali. Během roku 1999 totiž
ztratil národní tým Irska dvě největší opory
(CRUISING T. Coyla a HERITAGE
CHARLTON M. Hughes) a irská skepse
došla dokonce tak daleko, že se Irská fede-
race vzdala účasti na OH v Sydney. Násle-
doval nástup nových jmen a s ním i rekord-
ní počet vítězství celé téměř stoleté historie
Pohárů národů.

Přes toto dominantní postavení však
další kvalifikované týmy rozhodně nehodla-
ly vyklidit pozice. Ať to bylo již tradičně silné
Německo, nebo v posledních dvou roční-
cích dvakrát první Francie, ale i další kvalifi-
kované celky Holandsko, Belgie, Velká Bri-
tánie. Jak jsme již posledně informovali,
divoká karta připadla celku USA a tradičně
i pořadatelské zemi.

Na travnatém kolbišti překrásného jez-
deckého stadionu Puiazza di Sienna připra-
voval kursy jezdcům G. Bussu ovšem za
asistence v Itálii již téměř kultovního stavi-
tele M. Mastronardiho. Trať byla
520 m dlouhá a na jezdce čekalo 12 překá-
žek včetně jednoho dvojskoku a jednoho
trojskoku. Soutěžilo se již podle nových
pravidel. Za první zastavení byl jezdec
penalizován 4 tr. body, za překročení času
1 bodem za každou započatou sekundu.

O startovní pořadí tradičně losovali
vedoucí týmů a konečná tabulka seřadila
týmy: Německo, USA, Velká Británie, Bel-
gie, Holandsko, Itálie, Francie a Irsko.

Po prvním kole byla soutěž velmi otevře-
ná. Do vedení se dostala Velká Británie se
sedmi body. Následoval celek USA s 8 tr.
body před Německem s 10 a dvojicí
Holandsko a Itálie s 12. tr. body. Ve hře
však byla i jen o jeden bod horší šestá Bel-
gie. Irsko se 17 body se zdálo být již mimo
šance a první kolo se nevydařilo ani Fran-
cii, která soutěž uzavřela s 20 tr. body.

Druhé kolo však vrátilo letos favorizova-
né Irsko do hry a dvě nuly zajistily výsledek
pouhé 4 tr. body. Součet 21 tr. bodů tak
nakonec stačil na čtvrtou příčku. Neuvěři-
telnou radost připravil domácím fanouškům
celek Itálie v čele s R. Arioldim. Ten v sedle
známé L.P. PAPRIKA DELLA LOGGIA
dokázal dvakrát absolvovat čistě a i díky
tomu skončil italský tým třetí. Druhým, kdo
dokázal přejít obě kola čistě, byl člen celku
USA M. Ashe (KROON GRAVIN). Zámoř-
ský tým tak dvěma vyrovnanými výkony
(2x 8 tr. bodů) skončil na druhém místě.
Vrtkavá štěstěna nestála při Angličanech.
Ti inkasovali ve druhém kole 20 tr. bodů
a z vedoucí pozice se propadli na 7. místo.
Vítězství si tentokrát nenechali ujít Němci.
Tým ve složení Ch. Ahimnan (ZENO),
M. Beerbaum (LADY WEINGARD), M.

Michaels-Beerbaum (STELLA) a L. Beer-
baum (CHAMPIONN DU LYS) po výkonech
10 a 4 tr. body přijal zlaté medaile pro nej-
lepší celek z rukou zástupce Samsungu
U. Rosengrena. Soutěž však nepostrádala
na dramatičnosti, když v prvém kole tradič-
ně dobrá LADY WEINGARD M. Beerbau-
ma (4) byla ve druhém kole vyloučena
a vše záviselo na posledním německém
jezdci Ch. Ahlmannovi. Ten si mohl dovolit
jen jednu chybu a naštěstí pro Německo
také dokončil se 4 tr. body. Naopak ve
svých rukách měl druhé místo pro Velkou
BritániiTim Stockdale s TRAXDATE WIN-
STON BRIDGET. První kolo s jednou chy-
bou dávalo naději na zlepšený výkon, ale
konečných 12 tr. bodů srazilo ostrovany až
na sedmou příčku.

Na závěrečné tiskové konferenci podě-
koval U. Rosengren pořadatelům za skvě-
lou organizaci a oznámil, že finále v roce
2001 bude pořádat Madrid. Po finále 99
(Gijon) se tak opět vrátí soutěž do Španěl-
ska. Uznání pořadatelům vyjádřili i zástupci
FEI a úspěch podpoří i kandidaturu Říma
pro evropský skokový šampionát seniorů
v roce 2003. A tak jediný otazník zůstal nad
dalším účinkováním Samsungu v týmové
soutěži. Pětiletá smlouva s FEI vyprší příští
rok a na otázku jejího prodloužení nedostali
novináři odpověď.

V nedělní Velké ceně pak slavila Belgie.
Z celkově 40 startujících se do rozeskako-
vání probojovalo sedm dvojic. Mezi čtyřmi
bezchybnými v rozeskakování byli nejrych-
lejší Belgičané D. Demeersman na FIRST
SAMUEL a S. Laevers na HEROS.

Podrobnosti o CSIO Řím a pochopitelně
o finále Samsung Nations Cup Series
naleznete na internetových stránkách: 
www.fise.it
www.piazzadisiena.it
http://sports.samsung.com/samsungnationscup

ČR byla v Římě také
Při Finále Samsung se v Římě konalo

zasedání představitelů evropských států
skupiny 1. a 2. a ČJF reprezentoval prezi-
dent Jar. Pecháček. Z jednání nám sdělil
i první dojmy. Potvrdil zatím nejasnou pozici
firmy Samsung pro období po roce 2001.
Dále nám sdělil, že na jednání zazněly

Finále v Římě i nové návrhy na koncepci týmové soutěže,
podle ktarých by měla být zřízena jakási
Superliga pro nejlepší státy Evropy + USA
a vedle ní tři podligy - Severní Evropa,
Centrální Evropa a Jižní Evropa.

Zástupci Belgie nadnesli změnu věkových
hranic pro juniory a mladé jezdce. Doposud
se obě kategorie překrývají (jun. 14-18, ml.
jezdci 16 - 21). Podle belgické úvahy by
mladí jezdci měli být věku 18-23 let.

I nadále byla po průběhu soutěží v Syd-
ney diskutována bezpečnost mil i tary
a objevily se i hlasy pro zrušení crosu.
Zástupci Francie také podrobili přísné kriti-
ce nekvalitní povrch olympijského kolbiště
v Sydney.

Jinak i náš zástupce v Římě vyjádřil
pořadatelům CSIO Řím nejvyšší uznání.

Rada o drezúře
Řešení současné krize v naší drezurní

společnosti bude věnováno zasedání Rady
ČJF, které se specielně k tomuto problému
sejde 31. října. Jak nám sdělil předseda
ČJF Jar. Pecháček VV ČJF doporučil Radě
na funkci manažera drezurní komise opět
Z. Beneše. Rada však bude rozhodovat ze
čtveřice oblastmi navržených kandidátů.
Na konečném seznamu se objevila jména:
Z. Beneš, F. Nágr, A. Fráter a V. Šretr. Za
Radu ČJF jsme oslovili jejího předsedu
J. Trojance. Ten nám na dotaz podle
jakých kritérií bude ve svém rozhodování
Rada postupovat sdělil, že každý zájemce
o práci manažera drezurní komise, který
byl navržen některou oblastí ČJF, bude mít
možnost Radě představit svoji koncepci
dalšího rozvoje české drezury.

Dá se tak říci, že ve výběru osoby pro
vedení odborné komise tak dochází poprvé
k zásadní změně. Vedle obecně známé
osobnosti uchazeče o funkci bude veřej-
nosti prezentována i určitá osobní vize
adepta této práce.

Počtvrté Pavlína
Vítězem šestého ročníku terénního par-

kuru v Kolesách, který je díky svým kroso-
vým skokům skutečně věrný názvu Derby,
se 14. října stala již počtvrté domácí jezd-
kyně a specialistka soutěží všestrannosti
P. Sůrová (WADIMA).

Překrásné počasí přilákalo do Koles
početné publikum. To se mohlo těšit na
kvalitní závěr sezóny soutěže s názvem
Vasury Derby, která se letos stala příleži-
tostí nejen pro jezdce soutěží všestrannos-
ti. Na startovní listině se překvapivě objevil
i letošní bronzový medailista drezurního
šampionátu mladých jezdců F. Sigismondi
na koni PROIMO (Žabčice). Ten všem
dokázal, že drezúra je skutečným zákla-
dem jezdeckého umění a obtížný kurs
F. Slavíka dlouhý 1200 m s 22 překážkami
a 27 skoky absolvoval ve výborném stylu
a skončil na čtvrtém místě. Před ním byli již
jen jezdci všestrannosti P. Myška (PALU-
BA II), A. Lesáková (FIDJI-K) na třetím
a druhém místě a vítězka P. Sůrová. -bar-

Drobnosti
● Stáj Pradar pořádá ve dnech 26.-29.
října soustředění koní a jezdců pod vede-
ním A. Starosty se speciálními drezúrními
hodinami pod vedením I. Ronisové.
● Tak jako každý rok byla u příležitosti
Velké pardubické otevřena v královéhra-
decké Galerii na mostě (Farmaceutická
fakulta UK, Heyrovského ulice) výstava
výtvarných děl s náměty koní. Letos zde
vystavují dvě autorky z Domažlicka S. Štr-
bová a A. Fichtlová. Výstava trvá do konce
listopadu.
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Sportovní 
kalendáfi

hala
28.10. Albertovec Z - L
28.10. Všemily L - T
28.10. Bernartice Z - L
4.-5.11. Nová Amerika ZL - T
4.11. Albertovec Z - S

Titulní strana programu závodu v Tripolis
v roce 1979

Libye, Libye ta džamahirije
Píše se rok 1979 a Československo se

účastní skokových závodů v Libyi. V době
kdy výjezd do 140 km vzdáleného Weide-
nu zaměstnává aparát československého
jezdeckého svazu více než půl roku, se
nám zdá výlet letadlem do orientální, i když
také socialistické ciziny, téměř neskuteč-
ným zázrakem. Ani se nechce věřit, že je
to tak dlouho. Libye již není spřátelenou
zemí, stále však zůstává dost bohatou
a štědrou i vůči jezdcům. A pozvání k pla-
cenému sportovnímu výletu s možností
slušných výher se odmítá jen těžko. A tak
se česká skoková reprezentace opět vyda-
la do Afriky.

Ve dnech 11.-15. října se tedy v konku-
renci 12 států v libyjském CSI Tripolis zase
objevila česká vlajka. Náš tým tvoři l
A. Opatrný (COLUMBIA, CARDINAL), J.
Jindra (SIRAH, CONTENDER), S. Hošák
(GRANDINA, GRAF CZECH) a M. Matějka
(KAŠMIR, ÚTVAR). Jako vedoucí doprová-
zel naše jezdce majitel ÚTVARA J. Rendl.

O celém výjezdu nám referoval ihned po
návratu na ruzyňské letiště A. Opatrný:
„Oproti tomu co jsem slyšel vyprávět
o výjezdech před dvaceti lety je na první
pohled vidět, že se od těch dob mnoho
změnilo, či lépe řečeno nezměnilo. Stadion
v Tripolis působí velmi omšelým dojmem
a názor na pořádek je v arabských zemích
asi také odlišný. V každém případě měl
stadion dobrý písčitě travnatý povrch a par-
kur byl sestaven z úplně nových překážek.

Obtížnostně odpovídaly soutěže rozpi-
sem deklarované úrovni 135-145cm, ale
i když se na první pohled nezdály soutěže
tak obtížné, bylo hodně chyb. Jistě k tomu
přispělo i umělé osvětlení, na které přeci
jen většina koní není zvyklá. Soutěže začí-
naly denně v 17.00 hodin a končily větši-
nou až po 23. hodině. Přes den je i nyní
v Tripolis stále ještě velké vedro. Jezdilo se
před zaplněnými tribunami.

Zahájili jsme dobře a já jsem s CARDI-
NAL zvítězil v prvé soutěži do 135 cm na
čas. Bezchybného výkonu dosáhl i
M. Matějka s KAŠMIR a byl celkově pátý.
Tomu se dařilo i s ÚTVAREM, když byl ve
druhé soutěži (dvouf. sk. 140/140) také
pátý.

Ve čtvrtek byl CARDINAL druhý ve
stupň. obtížnosti do 150 cm a ÚTVAR
desátý. V ten den jsem byl ještě s COLUM-
BIÍ druhý v klasické 140 s rozeskakováním.

V pátek byl na programu Pohár národů
(140cm). Naše družstvo startovalo ve slo-
žení CARDINAL, SIRAH, GRANDINA
a KAŠMIR a po prvním kole jsme skončili
s nulou, když chybovala jen GRANDINA
(12). Ve druhém kole jsme pokračovali již
bez S. Hošáka, ale nulu zopakoval již jen
M. Matějka. Já jsem chyboval dvakrát a
J. Jindra třikrát. Naše družstvo tak skončilo
sedmé. Zvítězilo Německo.

Sobota přinesla třetí místo pro SIRAH
v soutěži do 130cm pro jezdce, kteří dosud
nebyli do třetího místa.

Před nedělní Velkou cenou, která se sklá-
dala z prvého kola 140 a druhého 150 ještě
zvítězila COLUMBIE ve 140. Velkou cenu
jsme pak všichni (CARDINAL, SIRAH,
KAŠMIR) shodně absolvovali s nulou
v prvém kole a 4 tr. body ve druhém kole
a podle času se umístili na 11., 12. a 14.
místě. Zvítězil zástupce Holandska.“

Naši jezdci odcestovali domů až na ruzyň-
ské letiště, koně letěli tam přes Vídeň a zpět
přes Frankfurt a v úterý 17. října překračovali
ve večerních hodinách naše hranice.

Poslední vítěz v Kolíně
Jezdeckou sezonu uzavřeli v Kolíně

7. října Malou cenou posledního vítěze.
Jedná se o terénní parkur do 120 cm.

Mezi dvaceti dvojicemi si nejlépe vedl
L. Jandourek (MERLYN) ze Staré Bolesla-
vi, který postoupil nejprve mezi nejlepších
deset a poté mezi poslední tři dvojice.
V závěrečném kole pak zvítězil rozdílem
necelých 4 desetin vteřiny před domácím
J. Abíkem (ASTER). Třetí ve finále byl
O. Vinzens (HAPPY MAN) z JK Libchavy.

Pony s koncepcí
Poslední zasedání Rady ČJF jednalo

také o stále sílící potřebě vytvořit ucelený
koncepční materiál o práci a soutěžení dětí
s jezdeckými pony. Jako hlavní propagátor
pony soutěží dostal pověření Rady k práci
na této koncepci V. Mestenhauser. Ten
využil k propagaci přípravných prací výstav
v Pardubicích a Lysé nad Labem a jak nám
sděli l ,  byl ohlas na jeho výzvu velmi
povzbudivý. V. Mestenhauser poskytl
i redakci Jezdce prvý materiál, kterým
vyzývá všechny příznivce pony a dětského
soutěžení k účasti na přípravných pracích.
Materiál poukazuje na celosvětové zkuše-
nosti s dětským ježděním, které letos
i u nás vyústily v prvý dětský šampionát.
Návrh koncepce, který se po závěrečných
úpravách stane oficielním dokumentem
středočeské oblasti, bude podstoupen příš-
tímu zasedání Rady ČJF. Ta se pravděpo-
dobně sejde ještě v letošním roce. I nadále
však V. Mestenhauser vítá každého, kdo
bude ochoten spolupracovat na kvalitních
podkladech k dětskému ježdění. Kontakt:
JK Mělník, Nad jatky 1723, 276 01 Mělník,
tel.: 0602 23 44 48.

Napnutí hřebci
V testu plemenných hřebců, který byl

v letošním roce poprvé zkrácen na 70 dní,
byl nejúspěšnější tlumačovský hřebec
CASSILIUS (Cassini - Ranka). Při závěreč-
ných zkouškách, které se konaly v jezdec-
kém středisku firmy Equitop v Tursku, se
na tom shodla komise ve složení V. Sixta,
L. Mamica, S. Hošák, J. Šilha, J. Holík a
K. Růžička. Na dalších místech se umístili
hřebci CORSÁR (Carthago - Corvona)
Z. Müllera a ACORDINO (Acord - Balalai-
ka) z Tarpan Odolena Voda V. Hrnčiara.
Výsledky zkoušek i průběh testu nám
zhodnotil vedoucí testu P. Švec. „Myslím,
že měsíc v přípravě koním chyběl a bohu-
žel nejvíce na to doplatil podle mého soudu
nejlepší hřebec VOLONTER-T (Voltaire -
Raphaela-T) z Tarpan Odolena Voda. Ten
se jevil v průběhu testu nejlépe, ale při
zkoušce toho asi bylo na něho mnoho a po
odmítnutí skoku nedokončil parkur a pro-
blémy měl i s jezditelností.“

Chovatelé si tedy počkají na
vyhodnocení přínosu zkrácení testu
a VOLONTER-T bude muset prokázat své
kvality v soutěžích KMK. Do redakce jsme
také obdrželi dopis od jednoho z majitelů,
podotýkáme „úspěšných“ hřebců, který se
pozastavuje nad některými aspekty zkouš-
ky jezditelnosti. Protože se však jedná
o subjektivní názor, rozhodli jsme se přís-
pěvek neuveřejnit a nechat hodnocení na
příslušných odbornících.

Rumunské body
Jen šest dní před finálem Samsung Nati-

ons Series v Římě se konalo rumunské
CSIO. Ve dnech 5.-8. října se jej zúčastnily
pouhé tři národní celky. Pohár národů tak
skončil celkem snadno v rukách maďarských
jezdců v čele s J. Turim (RUTNER ARM
NIGHTLIFE), který absolvoval obě kola čistě.
Druhé skončilo Polsko s dvojnásobnou nulou
K. Lesniaka (ORMUS) před domácím týmem.
Maďarsko se tak zařadilo na 4. příčku ročníku
2000/2001 se ziskem 4 rumunských bodů.
V čele je nadále Itálie se 14 body.

Na Strahově o CSIO
Ve čtrtek 5. října došlo k dodatečnému

závěrečnému hodnocení poděbradského
CSIO mezi zástupci ČJF a firmou Equitop.
Dodatečnému proto, že původní termín
musel být odložen kvůli ubytování aktivistů
protestujících v Praze proti zasedání Mezi-
národního měnového fondu, kteří byli uby-
továni na strahovském stadionu.

Jak nám sdělil zástupce firmy Equitop
M. Vítovec, ČJF vyjádřila ještě jednou uznání
organizátorům CSIO a poděkovala jim za
zajištění CSIO. Zástupci ČJF vyjádři l i
i pochopení pro ekonomické obtíže, které
organizátorům  po výpadku některých spon-
zorů vznikly a obě strany se společně  na
jednání snažily nalézt alespoň částečné řeše-
ní. Situací se bude zabývat i Rada ČJF. Na
stránkách Jezdce jsme připraveni o všech
ekonomických souvislostech, které z těchto
jednání vyplynou, čtenáře informovat

Lady Cup dříve
Tradiční závěr sezony v západočeských

Bernarticích se bude tentokrát konat dříve.
Oproti původně plánovanému termínu
2. prosince se organizátoři rozhodli přeložit
termín jezdeckého soutěžení žen a dívek
na 28, října. Propozice soutěží zůstávají
jinak beze změn.
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Sportovní stáj
v Tuchoměřicích

(okraj Prahy v dosahu
MHD) nabízí ustájení
koní, hala k dispozici.

Tel.: 0602 628788

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ny druhy vozíků možnost leasingu

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

Tel./fax: 019/745 19 14

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

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

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

tel. 00420-165-62 31 53, 0602 44 99 72, fax 00420-165-62 20 70, 62 65 59
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně
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●● kvalita + rychlost
●● soudní AJ - NJ- expres
●● rodilí mluvčí
●● technické+odborné texty 
●● bez příplatku
●● výuka jazyků
●● kvalifikovaní lektoři
●● firemní výuka
●● intenzivní individuální výuka

Překladatelský servis 
skřivánek, s. r. o.

Milady Horákové 108, Praha 6
Tel: +42 02 333 20 561-2
Fax: +42 02 333 22 373

překlady,
tlumočení,
37 jazyků

NOVÉ TELEFONNÍ 
ČÍSLO:

02/57 32 94 38

SERVIS PRO VÁS 
A VAŠEHO KONĚ

ROZŠÍŘENÁ PRODEJNA V PRAZE
Na Celné 8, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Tel.+Fax: 02/57 31 67 82, 02/57 32 94 38

●● Zdvojnásobená prodejní
plocha

●● Rozšířený sortiment pro
jezdce a koně

Otvírací doba: Po-Pa: 9.00–18.00
So: 9.00–13.00

e-mail: equiservis@equiservis.cz
http://www.equiservis.cz

ZÁSILKOVÝ PRODEJ Z BAREVNÉHO KATALOGU
Další prodejna: 
Chovatel-equiservis, Habrmanova 52, Plzeň - Slovany, T+F: 019/74 450 78

Masarykova 518/4a, 460 01 Liberec, 
tel.: 048/271 03 44, fax: 048/511 01 47.

Radotínská ulice 69, Praha 5
159 00 Velká Chuchle, tel.: 02/57 94 10 79 

Ostrovského 23, Praha 5
150 00 Smíchov, tel.: 02/51 56 15 83

Deset hodin pro Vás
Nová otvírací doba Po - Pá od 8.00 - 18.00

CN

●● kompletní sortiment jezdeckých potřeb

V¯ROBA A PRODEJ
● PARKUROV¯CH P¤EKÁÎEK
OD ROKU 1999 I NA LEASING
● PRONÁJEM KOMPLETNÍCH 

PARKURÒ
● PRODEJNA JEZDECK¯CH 

POT¤EB

Masarykova 518/4a, 
460 01 Liberec

Telefon: 048/271 03 44

Fax/zázn.: 048/511 01 47

POZOR ZMĚNA!
Redakce Jezdce upozorňuje
všechny spolupracovníky, při-
spěvatele i čtenáře a inzerenty
na změnu faxového čísla na

02/850 54 07

Poolympijské
zemětřesení

Žebříček FEI skokových jezdců
zaznamenal po OH v Sydney znač-
né změny. Na čele je sice stále
R. Pessoa a L. Beerbaum, ale na

třetí příčku poskočil z jedenáctého
místa olympijský vítěz J. Dubbel-
dam. Vzestup zaznamenal i O.Bec-
ker ze 17.místa na 5. příčku
a L.Nieberg z 12.na 7.místo.

Z prvé desítky vypadl H.Simon
(14.), J. Lansink (13.) a F.Sloot-
haak (21.). Až na devátou pozici se

ze třetí příčky „propadl“ W. Meliger.
Nejlepší ženou je i nadále

A. Ledermann na 16. místě. Olym-
pijský stříbrný A. Voorn postoupil
z 41. na 23.místo, ale pochopitelně
největší vzestup zaznamenal bron-
zový Khalid Al Eid. Ten vystoupil
o 124 pozic z 152. na 28.místo.
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2.-6.11 FIERACAVALLI - Verona (Itálie), Lipica (Slovinsko) - největší evropská výstava
koní s tradicí 102 let

11.-12.11. HALOVÉ JEZDECKÉ ZÁVODY - CHIO - (skoky - drezura) Berlin - SRN - za
účasti vrcholné světové jezdecké špičky

29.11. - 4.12. CHEVAL ET PONEY - KŮŇ A PONY - Paříž - Francie evr. výstava + mu-
zeum koní a dostih. střed. Chantilly

9.-10.12. ŠPANĚLSKÁ JEZDECKÁ ŠKOLA - GALA - Vídeň - Rakousko

Program zájezdů na rok 2001 zdarma zašleme

PEGASON - 142 00 Praha 4, VE LHOTCE 23,
t/f: 02/41471099, e-mail: equinet@iol.cz

internet: http://www.equinet.cz

VýsledkyInzerce

A N K A®

P R E M I U M  Q U A L I T Y
D O G  A N D  C AT  F O O D

ŠPIČKOVÁ 
GRANULOVANÁ KRMIVA 

PRO PSY A KOČKY
Výhradní registrovaný dovozce: 
Kanadská obchodní společnost, 

Osecká 319, 751 31 Lipník nad Bečvou,
tel./fax: 0641/77 33 41 nebo 77 33 42

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

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

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

Od 1.11. 1999
v prodejně v Třebí-

či prodej veške-
rých jezdeckých potřeb na
splátky.
Nový český katalog jezdec-
kých potřeb firmy Equisport
na požádání zašleme na
dobírku.

Naše zboží můžete nakupovat
také v internetovém obchodě 

http://www.equi-shop.cz 
http://www.v2000/sedla.cz

Podrobnější informace -
objednávky, na adrese: 

EQUISPORT 
Žižkova 505 

Třebíč 674 01
Tel./fax: 0618-84 04 27, 

e-mail: equisport@atlas.cz, 
equisport@volny.cz

http://:www.equisport.cz

●● Prodám mobilní box pro 1 koně,4x3x2,8 m, téměř nový, orig. výrobce
algema, výhodně, tel. 0608 973158.

●● Prodám hřebečka ČT, nar 4/00 po Prinz Conde. Cena 20 000,- Kč.
Tel.: 0602 88 73 61.

●● Prodám perspektivního 2,5 letého hřebce, šimla, o: Gottward (holšt.),
m: A1/1 po Miami Count (IRE), zn: charakterní, rozumná cena,
tel.: 0507/24 630 (večer).

●● Prodám 6l. hn., o: Walzerkönig, m: po QII69, zaps. v HPK, skok -S-,
drez. -ST- (KMK), tel.: 0603 25 23 24.

●● Prodám 7l. val. ryz., o„ Diktant Písecký, m: po Box, ježděný juniorkou
do st. -L- (skok, drez.), spolehlivý v ter., hodný, tel.: 0603 926 245.

●● Prodám kl. angloarab, nar. 2/95, černá hdka, HPK, hodná, tempera-
mentní, jen pro zkušeného jezdce. Tel.: 0602 467 441.

●● Přijmeme ošetřovatele koní do sportovní a chovné stáje na Šumavě.
K dispozici dvoupokojový byt. Praxe nutná, řid. průkaz T vítán.
Tel.: 0342/394210 večer.

●● Prodám kl. ryzku, 3,5 roku, o: Renome s.v., m: A1/2 Norita po Korok,
v ZZV 2. místo, tel.: 0344/423 813.

●● Prodám 6l. val., atraktivní barva, isabela po Darex, vhodný pro wes-
tern, rekr. ježdění. Nevhodný dar. Tel.: 02/57 96 02 42.

●● Přijmeme jezdce - ošetřovatele do 25 let ke skokovým koním. Spě-
chá, ubytování zajištěno, Ranč Hořovice. tel.: 0602 311 712.

Dvoreček 15.-17.9. všestrannost -Z- (15) 1. Jež-
ková - KLAS (Žirovnice), -L- (8) 1. Jarolím - BEST
PLAN (St.Boleslav), 2. Vacuška - CHERENOK
(Baletka - Újezd), 3. Šafka - BONA FIDE (Vapex
Pardubice), skok -ZM- ml.koně (4) 1. Molík - KATY
(Žirovnice), -Z- (12) 1. Vraj - GELON (Jindř. Hradec),
-ZL- (11) 1. Majerčík - FLORKA (Jindř.Hradec), -L-
(5) 1. Vraj - DENISA (Jindř.Hradec).

Modrá Hůrka 23.-24.9. všestrannost -ZK- (12) 1.
Ságl - DAMAŠEK (Humpolec), -Z- (5) 1. Hatla -
HALICZ (Měník), -L- (8) 1. Krejsa - QUINT (Helví-
kov), 2. Myška - PALUBA, 3. Hatla - SZALENIEC
(oba Měník), skok -ZL- (9) 1. Rosecká - ETOS
(Bechyně), -L- (3) 1. Rosecká - ETOS (Bechyně).

Hořice v Podkrkonoší 23.-24.9. -ZM- 1. Sůrová
LAVINA 1 (Vasury Kolesa), dvouf. sk. 100/110
1.odd. 1. Lukeš - ČAKRON (Hořice), 2.odd. 1. Neu-
mannová - ARANA (Hořice), -ZL- 1.odd. 1. Lukeš -
ČAKRON (Hořice), 2. odd. 1. Pejosová - SITA (Trut-
nov), -L- 1. Cipra - VERONIKA (Pilníkov), 2. Málek -
LIBIE (Málek), 3. Pejosová - SITA (Trutnov),
dvouf.sk. 110/120 1. Křídlo - ALIANCE (Jičín), -L- 1.
Sedláček - MELODIE (Černožice), 2. Bečková -
TEPNA (Měník), 3. Kocián - HARD GUN (Udržal), -
S- 1. Málek - COURAGE (Málek), 2. Housa - FESTA
(Seco Praha), 3. Slušný - KŘIŠŤÁL (Mohelníková).

Čakovičky 30.9. -Z- (45) 1. Peteříková - NIL (Čer-
nuc), -ZL- (62) 1. Hochman - BENT (Licoměrsko),
post. obt do 120 (42) 1. Šebesta - ODETA (Hořín),
2. Kačírková - HVĚZDA (Gapo), 3. Zelinková - JIS-
KRA (Mělník), -HL- (21) 1. Opatrná - TOP GUN
(Hořovice), 2. Tesárek - ANNIE (Tesárek), 3. Opatr-
ná - LIPAN (Hořovice).

Soběšice 30.9. drez. -Z 2- (6) 1. Bělinová -
PARADOX (Václav Kolín), -L 1- (11) 1. Honková -
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IBRAHIM (Skarolková), -L 5- (8) 1. Klimešová -
FEREÉ (Panská Lícha), -S 3- (5) 1. Kružíková -
PRINT (Certa Brno).

Jindřichův Hradec 1.10. -Z- (36) 1. Papoušek -
LESTED (Papoušek Srnín), -ZL- (36) 1. Kralertová -
MIGRACE (Jindř.Hradec), -L- (21) 1. Poláková -
KASKÁD (Polák), 2. Fiala - JURÁŠEK (Blatná), 3.
Vraj - DENISA (Jindř.Hradec), -S- (12) 1. Motygin -
PEREVAL (Čimelice), 2. Fiala - JURÁŠEK (Blatná),
3. Papoušek - KENY (Srnín).

Vysoká n.L. 1.10. dvouf.sk. 100/110 (33) 1.
Smékalová - MAXIM (Lanškroun), stupň. obt. do
120 (44) 1. Pejřil - FANY (HJK), -L- (17) 1. Pejřil -
FANY (HJK), 2. Sedláček - MELODIE (Černožice),
3. Patočková - JORDÁN (Lanškroun).

Kolín 7.10. -Z- 5.l. (18) 1. Jandourek - OLORA
(St. Boleslav), -Z- jun. (18) 1. Abík - ASTER (Vác-
lav), ter.parkur do 120 (20) 1. Jandourek - MER-
LYN (St.Bol.), 2. Abík - ASTER (Václav), 3. Vinzens
- HAPPY MAN (Libchavy).

Osnice 7.10. -Z- 1. Půlpán - MERLIN (Remark),
dvouf. sk. 100/110 1. Vítovec - GARET (Equitop),
dvouf.sk. 110/120 1. Zbořil - KETY (Třebonice).

Opava 7.10. -Z- děti + jun. (35) 1. Zwinger -
TUDOR JÖKABAU (Opava Kat.), ostat. (43) 1. Hej-
lek - SAMARA (Hradec n.M), -ZL- děti a jun. (40) 1.
Hantšel - REZNAK (Baník), ostat. 1. odd. (37) 1. J.
Živníček - URÁNIE (Hradec n.M.), 2. odd. (28) 1. P.
Živníček - DAK (Hradec n.M.), -L- (40) 1. Masár -
LADA (Baník), 2. Humplík - JODID OIL TEAM, 3.
Zwinger - RUMBA (oba Opava Kat.).

Praha - Orion 7.10. drez. -Z- ml jezdci + jun. (14)
1. Malá - DOMINO (Zmrzlík), -L- 1.odd. (10) 1. Hla-
váčková - - LIVIEN (Uhříněves), 2. odd. (9) 1. Zajíč-
ková - HAMLET (Troja).

Brno 14. 10. -Z- (55) 1. Páral - HESTON, -ZL-
(57) 1. Chábková - DUNLOP, -L- (41) 1. Skřivan -
GUYANE ORLING, 2. Štěrba - VENDETA, 3. Trete-
ra - ASTOR 2, st. obt. do 130 (26) 1. Chábková -
PRINCES, 2. Vachutka - VIBI, 3. Skřivan - TAKOBE-
RY CAC LEASING.

Kolesa 14.10. dvouf. sk. 100/100 (37) 1. Lupínek
- ALEGRO (SOUy Kladruby), -HZL- (43) 1. Šimoník -
BETY (Žabovřesky), volba př. do 120 (17) 1. Šimo-
ník - BETY (Žabovřesky), Vasury Derby (18) 1.
Sůrová - WADIMA (Vasury Kolesa), 2. Lesáková -
FIDJI-K (NH Kladruby n.L.), 3. Myška - PALUBA II
(ŠCHK Měník), 4. Sigismondi - PROMIO (Žabčice),
5. Krejsa - QUINT (Fitmin Helvíkovice).

Stará Role 14.10. dvoukolová Kür S (7) 1. Čmo-
líková - MANGIA (Stará Role), skok volba př. (26) 1.
Lahodná - GOJAR (Děpoltovice).


