
ciplině měli letos svůj šampionát a ten
uspořádala Česká hiporehabilitační společ-
nost v čele s A. Ježkovou, V. Caskovou
a předsedkyní ČHS J. Křížovou v areálu
Panská Lícha v Brně 7. října.

Mistrovství se zúčastnilo šest klubů
s paravoltižním programem. Nejsilnější
základnou momentálně disponuje Olo-
mouc, odkud se dostavilo celkem 15
závodníků ze čtyř klubů.

Výkony v Brně posuzovali přední voltižní
odborníci D. Blažek a M. Mikulková pod
vedením E. Zamrazilové. Soutěže probíha-
ly ve dvou kategoriích těžkého a lehkého
handicapu.

Mistrovství ČR v paravoltiži se zúčastnilo
celkem 18 závodníků z oddílů Theta Olo-
mouc, TJ Orion Praha, Jitro Olomouc,
Hiporehabilitační centrum Olomouc, Voltiž

Tlumačov a ze Základní
církevní školy sester Vor-
šilek Olomouc.

Mezi muži si vítězství
v kategorii těžkého han-
dicapu odnesl T. Kodym
a mezi ženami H. Rou-
bíčková oba z TJ Orion
Praha.

V obou soutěžích
kategorie lehký handicap
byli úspěšní zástupci
stáje Theta Olomouc,
když mezi muži zvítězil
Jiří Weingartner a mezi
ženami D. Wagnerová.

Pořadatelé touto ces-
tou děkují nejen manže-
lům Charvátovým za
vytvoření velmi příjemné-
ho prostředím, ale také
TJJ Drásov za zapůjčení
koní DOLF a ASTOR
a stejně tak lonžérce
P. Cinerové, která koně
vedla.

Zámořská
konkurence

Paradrezura je v ČR
rozvíjena již čtvrtý rok
a po dvou šampionáto-
vých ročnících v Praze
Ctěnicích se třetí pokra-
čování šampionátové
historie v paradrezuře
konalo v Radimovicích.

(Pokračování na str. 2) (Pokračování na str. 3)
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PROSTĚJOV

Začíná období Hubertových jízd a tak bude podobný obrá-
zek k vidění na mnoha místech v celé ČR. My představu-
jeme jezdce a koně, kteří se zúčastnili Hubertovy jízdy
v sobotu 27. října ve Vestci u Káraného a zatroubit na
lovecký roh jim přišel nestor JO Stará Boleslav O. Seme-
rád, který tak představil další ze svých odborností.

Vítězku skupiny III. P. Hanšuhovou dekoru-
je moderátor odpoledne M. Vašut.

Česká hiporehabilitační společnost vyvíjí
své aktivity již několik let. Ve sportu handi-
capovaných udělala za poslední roky velký
kus práce a v současnosti se dá říci, že
jsou čeští handicapovaní jezdci a práce
s nimi na skutečně evropské úrovni. Doka-
zují to nejen poznatky z kontaktů s přední-
mi evropskými odborníky, ale po sobotě
20. října i první mezinárodní srovnání
našich jezdců v paradrezuře. V tomto ter-
mínu se v hale nově budovaného areálu
v Radimovicích u Velkých Popovic konalo
3. národní mistrovství v paradrezuře, které
bylo prvním otevřeným i pro zahraniční
jezdce.

Zahajovala paravoltiž
Ještě o rok delší historii než paradrezura

má v ČR paravoltiž. I soutěžící v této dis-

Nový systém
v mistrovství

I když nás v roce 2001 čekají ještě
halové soutěže, přeci jen můžeme
v našich podmínkách stále ještě hovořit
o konci sezóny. Ten bývá tradičně i důvo-
dem k bilanci všeho co se podaři lo
i nepodařilo. V letošním roce zaznamena-
la česká skoková administrativa změnu
na postu šéfa skokové komise, kdy
A. Starostu vystřídal Zdeněk Goščík.
Tento rodák z Frenštátu pod Radhoštěm,
bývalý československý skokový repre-
zentant a dlouholetý ředitel zemědělské-
ho učiliště ve slovenské Šaľe, se na pod-
zim roku 2000 vrátil do Čech a v dubnu
tohoto roku se ujal funkce manažera sko-
kové komise.

Právě jeho jsme oslovili jako prvního,
a požádali o krátké zhodnocení končící
skokové sezóny.



i jezdcům jiných
handicapových kate-
gorií a tak se vedle
výsledků otevřené
soutěže vyhlašoval
vždy i vítěz šampio-
nátu. Pořadatelem
tohoto mistrovství
byl spolu s ČHS JK
Kvítek a především
pak opět jako
v předchozích letech
J. Zenklová a J. Kří-
žová.

Snaha o vstup
na mezinárodní
půdu, na jehož
horizontu se rýsuje
p a r a l y m p i á d a
v Aténách, byla
letos korunována
účastí jezdců ze
Slovinska, Sloven-
ska, Rakouska,
Maďarska a Irska.
Z ČR se šampio-
nátu zúčastnil i
jezdci a koně
z celkově osmi
oddílů.

Mistrovské tituly
byly uděleny ve skupinách II., III. a IV.
a mistry ČR roku 2001 se stali L. Růžko-
vá (JK Bucephalos), P. Hanšuhová (Sta-
tek Kováry) a Z. Kocmanová (Dítě
a kůň).

Tak jako v Brně tak i v Radimovicích
však nebyly výsledky to nejdůležitější.
Stejně jako v předchozích letech obě
akce prokázaly, že kůň může život lidí
obohatit i v dalších polohách.
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Jakub Weingartner ze stáje Theta Olo-
mouc na koni ASTOR z Lucky Drásov zís-
kal v Brně stříbrnou medaili v paravoltiži
mužů kategorie lehký handicap

Britská rozhodčí W. Luke při dekorování
rakouské jezdkyně B. Runtsch, která zvítě-
zila v otevřené soutěži čtvrté skupiny
v oddělení jezdců s vlastním koněm

Handicap mezinárodně

Stejně jako v minulých letech se soutě-
žilo ve 4. skupinách podle stupně handica-
pu. Soutěže všech skupin byly otevřené
nejen zahraničním jezdcům, ale současně

Na třetí české mistrovství v paradrezuře dorazili i jezdci z Irska,
kteří startovali na půjčených koních

Aleš a Zuzana
v zahraničí

●●   Aleš Opatrný zahájil již téměř tradiční
zimní pobyt v zahraničí. V prvé části zimy
bude pobývat ve stájích majitele svých nej-
lepších koní v hřebčíně ABC v Ravensbur-
gu. Do SRN odcestoval v úterý 23. října
a hned první víkend stihnul startovat na
národních závodech poblíž Stuttgartu, kde
byl podle informací z Hořovic s ABC HAM-
BURG pátý ve Velké ceně. V SRN je s ním
celkem osm koní a A. Opatrný se nyní
chystá k závodům v rakouském Villachu.
Vrcholem zimní sezóny 2001 by měl být
start při CSI v Berlíně, který je již podle
informací z domácí stáje zařízen. Protože
se jedná o závod zařazený do západoev-
ropské ligy Světového poháru, setkal by se
zde A. Opatrný se skutečně nejtěžší kon-
kurencí. Ve stájích hřebčína ABC by měl
A. Opatrný pobývat do Vánoc a na přelo-
mu roku by měl jeho pobyt v SRN pokračo-
vat ve stájích R. Tebbela.

●●   Do SRN odcestovala v pátek 2. listo-
padu i Z. Zelinková. Ta bude v Německu
ve stáji Hell u T. Moora. Jezdkyně z Tar-
pan Odolena Voda je v SRN bez koní
a bude jezdit v práci i v soutěžích koně
stáje Hell. Středisko se nalézá v městečku
Klein Ofenseth u Elmshornu. Její pobyt
v SRN by měl trvat pravděpodobně do
Vánoc.

Kurz rozhodčích
v Sasku

Ve dnech 19. a 21.10. se v malé obci
Diera u Míšně konal kurz pro rozhodčí, kte-
rého se zúčastnili z ČR i A. Fráter a mezi
kandidáty zkoušek ve Warendorfu i M. Frá-
terová a umožnilo jim to jejich německé
občanství. Podle sdělení A. Frátera byl pro-
gram velmi zajímavý a velmi náročný.
Kromě průběžného zkoušení se prováděla
jakási simulace zkoušky tak, jak se provádí
ve Warendorfu. Byl například postaven
parkůr s chybami v distancích, provedení
překážek a pod. Po jeho opravě každý
účastník samostatně posuzoval skupinu
deseti koní, přičemž jeho výsledky hodno-
cení stylu dvojice byly srovnány s výsledky
komise a případné diference musel obhájit.
To bylo při kvalifikaci zkoušejících (před-
sedkyně celoněmecké drezurní komise, její
zástupkyně pro drezuru, předseda svazu
jezdců z povolání, předseda saské drezur-
ní komise a předseda z Thüringen, dva
mezinárodní stavitelé parkurů a další) dost
náročné. Protože se základní znalosti
v hodnocení drezurních a skokových soutě-
ží u všech předpokládaly, byl hlavní důraz
v teorii i praxi věnován tak zvaným nad-
stavbovým soutěžím, které u nás dosud
nejsou zavedeny, jako např. soutěže dre-
zurních koní, hodnocené podle jiných krite-
rií než běžné drezury, soutěže skokových
koní, kde jde zejména o posouzení schop-
ností koně a kvality výcviku a další. Nejlep-
ší kandidáti pak byli vybráni k závěrečné-
mu kurzu a zkoušce ve Warendorfu.

KRIS 
u Raymakerse

Po krátkém pobytu u svého nového
majitele změnil nejslavnější kůň našich
posledních dvou let KRIS své působiště.
Napříště budeme v jeho sedle vídat světo-
vou extratřídu P. Raymakerse. Protože
tento holandský jezdec neměl v poslední
sezóně výraznějšího koně, dá se předpo-
kládat že KRIS zaujme ve stáji místo jed-
ničky a tak jej jistě uvidíme v nejzajímavěj-
ších evropských soutěžích.
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Nový systém v mistrovství
Pane Goščíku, máte za sebou prv-

ních šest měsíců v čele skokové komi-
se. Jaké poznatky Vám první půl rok
přinesl?

„Máte pravdu pro mě to byla zcela nová
zkušenost. V prvé řadě si myslím, že
zásadním krokem byla změna skokové
komise, či lépe řečeno rozpuštění staré
a znovu sestavení nového pracovního
kolektivu. V tomto týmu mám momentálně
osm členů a jsou to Jiří Pecháček,
L. Hruška, J. Kutěj, J. Šíma, J. Metelka,
J. Pellar, J. Skřivan a V. Drbal. 

Myslím, že členové komise pracují
s opravdovým zájmem a to bylo také jed-
ním z hlavních kritérií. Práce je dobrovol-
ná a tak vedle odborné fundovanosti je
nutný i osobní zájem, který všichni členo-
vé komise určitě mají. Jinak jsem za dobu
mého působení v čele komise v prvé řadě
lépe poznal jak systém práce ČJF, tak
způsob, jakým do tohoto systému zapadá
práce sportovní komise.“

Co jste zjistil?
„Směrem k jezdcům nemám žádné

komunikační problémy a jistě k tomu při-
spělo i zařazení zástupce jezdců (J. Skři-
van) do skokové komise. Myslím si, že
jsme v letošní sezóně dokázali spolupra-
covat na velmi dobré úrovni. Jedinou
výtku do budoucna bych snad jen adre-
soval všem jezdcům, kteří v tomto roce
soukromě vycestovali do zahraničí.
O jejich zájmu startu v cizině i o odjezdu
jsem byl velmi dobře informován přes
sekretariát ČJF. Zde musím také zdůraz-
nit, že práce či lépe řečeno servis sekre-
tariátu ČJF při přihlašování jezdců a koní
k soutěžím v zahraničí probíhá na skuteč-
ně vysoké úrovni se splněním všech
potřebných formalit a myslím si, že si
mnozí ani neuvědomují co vše je pro
jejich výjezd zapotřebí a na co vše musí
sekretariát ČJF pamatovat. Ale zpět
k jezdcům. Jen velmi obtížně se ke mně
dostávaly informace o jejich výsledcích
při těchto soukromých výjezdech a často
byl i pro mě jediným zdrojem právě váš
časopis. Protože si velmi dobře uvědo-
muji jak nutná je propagace jezdeckého
sportu, myslím si, že by se informace
o průběhu zahraničního startu a to i toho
„soukromého“ měla stát samozřejmostí,
právě proto, aby se s ní dalo mediálně
naložit. Ve druhé řadě by informace sko-
kové komise, či jejího manažera, mohla
být i určitou slušností.

Stejně tak jsem nezaznamenal žádné
problémy směrem k VV ČJF a tak jsem
se svým postavením celkem spokojen.“

Jak jste byl spokojen s letošními
výkony?

„Zde je odpověď zcela jednoznačná.
Velmi. Myslím si, že každý návštěvník
našich kolbišť musel zaznamenat velký
posun v kvalitě předváděných výkonů.
Naši špičkoví jezdci patří mezi nejlepší
v centrální Evropě a dokazuje to i jejich
umístění v pořadí jezdců v centrální lize
Světového poháru.“

Mohl byste nám o tomto pořadí pro-
zradit podrobnosti?

„V současné době před závěrečným
závodem CSI-W v Poznani (16.-18. 11.)
je z našich jezdců v prvé desítce trojice
Opatrný, Doležal a Žíla. Momentálně je
na čele J. Turri z Maďarska před R. Chel-
bergem, který je standardně hodnocen za
USA. Třetí je G. Silins z Litvy před Polá-
kem J. Zagorem. Pátý je A. Opatrný před

Zdeněk Goščík v rozhovoru se zástupcem
jezdců ve skokové komisi Jiřím Skřivanem

P. Doležalem a S. McIntosh z Bulharska
na šesté pozici. Na osmém místě je
Z. Žíla.

Pro všechny tyto jezdce se tak možná
otevře cesta i k soutěžím v rámci Světo-
vého finále. To pořádá 3.- 5. května 2002
německý pořadatel v nám velmi blízkém
Lipsku. Zaslechl jsem, že by pro prvou
desítku jezdců z centrální Evropy měla být
vypsána specielní soutěž a tak bychom
mohli mít v Lipsku hned reprezentační tro-
j ici. Ale zpět k celkové výkonnosti
v České republice. Ta se bezesporu zlep-
šuje i ve svém celku a myslím, že svoji
kladnou roli již hrají i sportovní centra mlá-
deže. V mnohém co již bylo vykonáno
můžeme zahlédnout základy budoucího
systému.“

Který z dalších systémových kroků
je nyní na řadě?

„Podle mého soudu nás rozhodně čeká
kategorizace kolbišť, která by tak lépe
určila v jakých podmínkách lze jezdcům,
ale především koním, připravovat soutěže
určitých obtížností. Osobně jsem také
přesvědčen, že je před námi ještě hodně
práce i při dalších úpravách všech zkou-

lové. Děti od 12 do 14 let by měly na dět-
ském šampionátu (Hradec Králové 30.8. -
1.9. 2002) soutěžit v prvém kole úrovně
honebního -ZL-, druhé kolo by mělo být
-ZL- a pro nejlepších dvacet pak i třetí
kolo klasické -L-. Styl dvojice se bude
hodnotit v zahajovacím skákání do 110
cm. Děti budou na šampionát nominovat
oblasti a z každé oblasti budou startovat
tři jezdci + 20% účastníků oblastní mist-
rovské soutěže.

Zásadní změnu připravujeme pro juni-
ory, které bychom chtěli v roce 2002 roz-
dělit na kategorii A (14-16 let) a kategorii
B (17-18 let). Pro kategorii A je pak
navrhován model honební -L- + klasické
-L- a -S-, pro kategorii B honební -L-
a dvě klasická -S-. Pro tyto jezdce je již
předepsána kvalifikace. V kategorii A je
to výsledkový součet pro dvojici do 16
bodů ve dvou -L- a jednom -S-, pro kate-
gorii B stejný výsledek, ale ve třech sou-
těžích -S-.

Juniorský šampionát bude mít i druž-
stva. Ta budou složena z jezdců obou
kategorií a soutěžit se bude ve dvoukolo-
vém -L-. Zde je nutné zdůraznit, že sou-
těž družstev bude přístupná pouze koním
nestartujícím v jednotlivcích a i pro tyto
jezdce bude kvalifikace. Tou bude třikrát
soutěž úrovně -L- do celkového součtu 12
tr. bodů.

Také musím říci, že po úvaze i kritice
ze strany pořadatelů, jsme upustili od
výběru závodů pro kvalifikaci a tak kvalifi-
kaci bude možné splnit kdekoliv. Jezdcům
do ní také budou započteny i všechny pří-
padné zahraniční starty. Za kvalifikační
výsledky bude ručit oblast, která jezdce
na šampionát vyšle.

Mladí jezdci (18-21 let) budou soutěžit
společně s juniory na mistrovství 2.-4.
srpna v Karlových Varech a pro ně jsme
přichystali honební -S- a klasická -S- a
-ST-. Kvalifikací pro tuto věkovou katego-
ri i  bude alespoň jedna soutěž -ST-
s výsledkem do 12 tr. bodů.

Muži a ženy se příští rok sejdou ke
svému mistrovství 12.-14. července
v Ostravě ve Staré Bělé. Ženy budou
o medaile bojovat v honebním -S-
a následně ve dvou klasických -S-. Kvali-
fikací pro šampionát žen budou tři soutě-
že -S- do celkového výsledku 8 tr. bodů.

Nejtěžší mistrovská soutěž, kterou ze
setrvačnosti stále ještě nazýváme mist-
rovskou soutěží mužů, bude však stejně
jako letos přístupná i ženám. Zde se
model sice nemění, ale úroveň se i zde
ztěžuje. V této soutěži se v roce 2002
bude bojovat v honebním -ST- a dvou
kolech úrovně -T-.

Na seniorském šampionátu budou
i družstva určená opět koním nestartují-
cím v soutěži jednotlivců. Pro ně budou
připravena dvě kola úrovně -S- a -ST-.
Zde bude kvalifikace stejná jako pro sou-
těž žen, tzn. výsledek maximálně 8 tr.
bodů ze tří soutěží -S-.“

V loňském roce zaznělo na šampio-
nátu v Hradci Králové, že mnohý
z našich reprezentantů, který byl
účastníkem soutěže jednotlivců se
třemi koňmi, musel nechat doma čtvr-
tého koně, který by byl užitečný v sou-
těži družstev. Neuvažovali jste z tohoto
důvodu o změně maximálního počtu
koní?

„Přiznám se, že jen okrajově. Ke
změně počtu koní jednoho jezdce v mist-
rovských soutěžích by se musela měnit
pravidla jezdeckého sportu. Možná, že se
toho také dočkáme, ale všechno chce
svůj čas. Myslím, že pro rok 2002 již bude
změn dost.“

Děkujeme za rozhovor.

šek ať se jedná o cvičitele, trenéry či
samotné jezdce. Vedle tohoto kroku je
však zcela nezbytné začít budovat i školí-
cí systém, který se pravděpodobně neo-
bejde bez školícího centra. Myslím, že by
se u nás našlo vhodné zařízení s potřeb-
ným zázemím, kde by měli o podobnou
práci zájem. ČJF by tak byla budoucím
garantem nejen výsledků, ale především
přípravy.

Tím současně nejbližším krokem, který
však byl již z části vykonán, je návrh
a následné posouzení nových sportovně
technických podmínek pro národní šampi-
onáty všech věkových kategorií.“

Můžete nás s ním seznámit?
„Myslím, že ano, i když se jedná zatím

o návrh. VV ČJF se tímto záměrem sko-
kové komise bude zabývat na svém listo-
padovém zasedání.

V zásadě se jedná o to, že bychom
chtěli zajistit vzájemnou návaznost šampi-
onátových soutěží od nejmladších jezdců
až po seniory. Proto jsme v tomto návrhu
udělali všechny mistrovské soutěže tříko-



ZAJÍMAVOSTI TERMÍNY

-4-

Blahopřejeme...

Výročí ve Všemilech
Je téměř neuvěřitelné, že jezdecké stře-

disko ve Všemilech má za sebou teprve
první rok. Díky pořadatelské aktivitě se
tento areál zařadil bleskově mezi téměř
tradiční pořadatele. Téměř na den se rok
po loňských zahajovacích halových závo-
dech (28. 10. 2000) konaly v severočes-
kých Všemilech další jezdecké soutěže.
I když byly původně plánovány také do
haly, krásné počasí nakonec způsobilo, že
se skákalo na otevřeném kolbišti. Obsaze-
ní soutěží bylo skutečně reprezentativní
a do Všemil dorazila téměř celá česká
špička.

Prvý den sobota 20. října patřila Z. Žílo-
vi. Ten nejprve zvítězil v sedle BIG BOY ve
skákání -L- a potom s LIBYÍ KENTAUR i ve
stupňované obtížnosti do 130 cm.

V neděli dorazil do Všemil A. Opatrný,
který ovládl výsledkové listiny druhého
dne. S PANTA RHEI byl nejlepší v soutěži
-L- a v sedle CARLSONA získal i závěreč-
né -S-. K němu nastoupilo 26 dvojic a bez-
chybný výkon viděli diváci celkově dva-
náctkrát. Většina našich nejlepších nastou-
pila k rozeskakování s více koňmi. A. Opa-
trný předvedl bezchybný výkon třikrát, po
dvou koních měli v rozeskakování R. Chel-
berg, P. Doležal a K. Papoušek. Vedle nich
byly bezchybné i dvě jezdkyně D. Balcaro-
vá (MAKEBO) a K. Polachová (FANY).

V rozeskakování již byly jen čtyři nuly
a vítězný A. Opatrný předvedl krásnou
a plynulou jízdu, kterou překonal druhého
Z. Žílu (LIBYE KENTAUR) o tři vteřiny.
Třetí skončil R. Chelberg na LEONIQUE
před  K. Papouškem s LIPTON.

A. Opatrný - PANTA RHEI

Miss sympatie košického šampionátu
Michaela Andrlíková

CVN Košice
Je tradicí, že na slovenská Mistrovství ve

voltiži jsou zváni čeští reprezentanti. Letoš-
ní slovenský šampionát pořádal JO ÚVL
Košice ve dnech 29.-30. září a do Košic se
vypravila špička naší voltiže ze tří oddílů:
TJJ Lucky Drásov, TJ Voltiž Tlumačov
a PWRC Sviadnov.

V soutěži skupin startovalo 9 družstev
ve dvou kategoriích. Kat. A vyhrálo druž-
stvo SOUp Šaľa před naším družstvem
z TJJ Lucky Drásov a domácími cvičenci.

V soutěži jednotlivců byli mezi 18 muži
i čtyři čeští reprezentanti. Z nich se P. Eim
a J. Dujíček z TJ Voltiž Tlumačov umístili na
4. a 5. místě, když se mistrem Slovenska stal
M. Necela z ÚVL Košice. Další naši závodníci
D. Jablonský ze Sviadnova a L. Klouda
z Drásova skončili na 9. a 10. místě.

Mezi ženami, kterých startovalo v Koši-
cích celkem 29, startovala čtveřice českých
závodnic z TJJ Lucky Drásov. Třetí nejlep-
ší byla M. Grůzová. Na sedmém místě
skončila J. Sklenaříková, M. Andrlíková
byla osmá a D. Trčková skončila na 16.
místě. Mistryní Slovenska se stala domácí
J. Balážová.

Příjemným překvapením bylo vítězství
M. Andrlíkové v přátelské soutěži žen kat.
B, kterou navíc diváci poctili i titulem Miss
sympatie. Dobrá sportovní úroveň, přátel-
ská atmosféra a dobré výkony našich cvi-
čenců byly pěknou tečkou za letošní voltiž-
ní sezónou. -han-

Sportovní 
kalendáfi

hala
3.11. Všemily ZL-S
3.11. Albertovec Z-L
3.-4.11. Nová Amerika ZL-T
10.11. Bernartice Z-ZL
10.11. Tursko zrušeno
10.11. Albertovec Z-L
8.-9.12. Hořovice ZM-S

Pozor změna faxového čísla redakce
JEZDEC

Podle oznámení Českého telecomu bylo
naší redakci změněno faxové číslo

z 02/850 54 07 na 02/868 55 407

...chovateli a bývalému jezdci Františku
Machkovi z Kladrub nad Labem, který
oslavil 23. října šedesátiny.

...členovi VV ČJF, trenérovi a bývalému
jezdci Pavlu Hudečkovi, který 31. října
rozšířil řady padesátníků.

...rozhodčímu Jaroslavovi Bezstaro-
stovi, jehož šedesáté narozeniny připadají
na 6. listopadu.

Smutná zpráva dorazila ze západních
Čech. Ve věku 56 let zde náhle zemřel
Tomislav Vodička. Tento dlouholetý
koňař původem z Klatov patřil dlouhá
léta k pražské jezdecké společnosti. Po
roce 1992 se jeho rodina vrátila do Kla-
tov, kde převzal vedení bývalého rodin-
ného podniku, textilky Joka. T. Vodička
se tak stal opět západočechem a byl
i největším mecenášem klatovského
jezdeckého oddílu. Všichni jsme se
s ním setkávali při organizaci všech kla-
tovských závodů. V neděli 7. října se
životní cesta T. Vodičky uzavřela.

Dvě zlaté pro 
Velkou Británii

Evropský šampionát ve všestrannosti se
konal ve dnech 11. až 14. října ve fran-
couzském Pau. Francie se vrátila k pořa-
datelství militaristického šampionátu téměř
po 30 letech, když naposledy bylo mistrov-
ství Evropy ve Francii v roce 1963 v Haras
du Pin.

Šampionát skončil dvojnásobným trium-
fem jezdců Velké Británie. Nejprve systé-
mem start cíl zvítězilo britské družstvo ve
složení J. Brakewell (OVER TO YOU),
P. Funnel (SUPREME ROCK), L. Law
(SHEAR H20) a W. Fox Pitt (STUNNING).
Britové tak dosedli na evropský trůn již
počtvrté v řadě za sebou a jejich evrop-
skou hegemonii dokazuje i skutečnost, že
od založení evropských šampionátů v roce
1953 je to již sedmnáctá zlatá pro Velkou
Británii.

Stříbro skončilo u hostitelů a bronz si
odvezl italský tým.

V jednotlivcích byla soutěž napínavá až
do samotného závěru. Zlato nakonec skon-
čilo u P. Funnel na SUPREME ROCK.
Smolný byl parkur pro největší překvapení
šampionátu Řekyni H. Antikazides, která
díky parkuru nakonec přišla o medaili
vůbec, stejně jako další zástupce z Velké
Británie W. Fox Pitt (STUNNING). Ze stříb-
ra se tak nakonec radovala I. Johansen
z Německa na BRILLIANTE před E. Sara-
solou na DOPÉ DOUX, který získal prvou
šampionátovou medaili pro Španělsko.

Celý šampionát se konal za značné
divácké účasti, sobotní cross country přihlí-
želo více jak 40 000 návštěvníků a nedělní
parkur vidělo 10 000 diváků.

World Cup Oslo
Otvírací závod západoevropského Svě-

tového poháru se konal 13. října v Oslu.
Technický kurs základního kola se podařilo
absolvovat bez chyb jenom dvěma jezd-
cům a v rozeskakování proti sobě nastou-
pili R. Tebbel na MEURER LE PATRON
a Dán T. Velin na hřebci EQUEST CAR-
NUTE. První startoval R. Tebbel, který
však dvakrát chyboval a tak umožnil
T. Velinovi předvést klidnou jízdu, která
zajistila dánskému jezdci vítězný vstup do
letošního ročníku západoevropské ligy
Světového poháru.
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- 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

Finále Top Ten
Finále určené nejlepším

deseti jezdcům z čela skokové-
ho žebříčku FEI se blíží. Tento
závod se bude konat 8. prosin-
ce v Ženevě a k účasti na něm
bude pozváno deset nejlepších
jezdců světa podle žebříčku
FEI z 18. listopadu (po CSI
Stuttgart). Soutěž bude dvou-
kolová bez rozeskakování
a v prvním kole bude na jezdce
čekat 10 až 12 překážek do
155 cm (375m/min). Druhé
kolo umožní strhující finiš pře-
devším díky překážkám do 145
cm a ke každému kolu si může
jezdec vzít jiného koně. Star-
tovní pořadí v prvém kole bude
od desátého k prvnímu jezdci
FEI žebříčku, ve druhém kole
pak vzestupně podle pořadí
v prvém kole. Celá soutěž je
dotována 140 000 Sfr a pro
vítěze je určeno 35 000,- Sfr.

V současném pořadí patří do
nejlepší světové desítky:
L. Beerbaum, L. Philippaerts,
W. Mell iger, L. Nieberg,
R. Pessoa, M. Fuchs, F. Sloot-
haak, H. Simon, R. G. Bengts-
son a M. Whitaker.

22. PSI
Tradiční v pořadí j iž 22.

dražba skokových a drezurních
koní PSI (Performance Sales
International) ze stájí U. Kas-
selmanna a P. Schockemöhle-
ho se koná 9. prosince.

Ulla vede
Již osmý měsíc vede světo-

vý žebříček drezurních jezdců
Ulla Salzgeber, ke které se
však stále těsněji přibližuje
I. Werth. Ta v současnosti
postoupila na druhé místo před
N. Capellmann. Trojice jen
dokazuje současnou němec-
kou drezurní převahu. Teprve
4. místo patří Dánovi L. Peter-
senovi. Až na pátou příčku se
propadla olympijská vítězka ze
Sydney Holanďanka Anky Van
Grunsven.

Irové za
mořem

Za účasti čtyř týmů se kona-
lo ve dnech 25.-28. října první
severoamerické CSIO ročníku
2001/2002 Samsung Nations
Series ve Washingtonu. Evro-
pu na něm zastupovalo pouze
Irsko, které je prvním evrop-
ským kontaktem s USA po tra-
gedii z 11. září. Irské družstvo
ve složení K. Babington (CAR-
LING KING), G. Flynn (CAR-
RAIG DUBH), C. O∞Connor
(WATERFORD CRYSTAL)
a R. Splaine (COOLCORRAN
COOL DIAMOND) proměnilo
svůj start na severoamerické
půdě ve vítězství. S výsledkem
pouhé 4 body bylo první před
USA, Mexikem a Kanadou.

Nyní se jezdci přesunuli
k tradičnímu Royal Winter Fair
do kanadského Toronta, jehož
79. ročník je na pořadu ve
dnech 1.-4. listopadu.

Veřejným tréninkem, kterého se zúčastnilo 45 koní, otvíral v sobotu 27. října nové jezdecké středis-
ko v Trnové - Vísky plzeňský majitel prodejny vozů Toyota P. Dajbych. Celá akce se vydařila i díky
příjemnému počasí. Divákům udělal skokem přes překážku 185 cm radost P. Mašek na GEN.

JEZDECKÁ ROâENKA
2001

Připravujeme pro vás pátý díl fotografické kroniky jezdeckého sportu

Důležité momenty sezóny  ●● Rozhovory  ●● Šampionátové výsledky
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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

Inzerce
●● Hřebčín Favory Benice přijme kočí, jezdce, ošetřovatele/-ky

koní.Ubytování zajištěno. Informace na č.t. 0301/789820,
0602/333978.

●● Prodám 5l. klisnu PEGY 2, otec 535 Latinus, matka po 2185
Obvod, po 33 Blatec dubský. Velká hnědka s odznaky. Výk.
skok -L-, levně. Tel.: 040/630 34 02.

●● Prodám černého trakéna, val., 10l., (Kirov - polobratr Akti-
va), dos. výkon. vemi dobře -ST-, 100% zdrav. stav. Cena
350 000,- Kč. Tel.: 0602 42 73 99.

●● Prod. dvě starokladrubské klisny bělky, 10 a 11 let, vhodné
do chovu a k rekreačnímu ježdění pod sedlem i v zápřeži.
Tel.: 0606 457 759.

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

Výsledky
Praha Gabrielka 13.10. -Z-

1. odd. (51) 1. Dzurendová -
MUŠKA (Rymáň Unhošť), 2.
odd. (52) 1. Hozdeková -
CESAR (Chýle), -ZL- 1. odd.
(57) 1. Rosická - ALTIUS (Iros),

2. odd. (46) 1. Švec - LEAND-
RA KARSIL (Equitop), volba
dráhy do 120 cm (27) 1. Polák
- PEKING (Kocanda), 2. Moud-
rý - SILVER 4 (Moudrý), 3.
Halotová - ANNIE (Tesárek).

MANON
Firma Manon nabízí:
● trenink koní pro parkúro-

vé soutěže
● skokový trenink jezdců,

pro skupiny i jednotlivce
● nákup, výcvik a prodej

sportovních koní
Informace a objednávky 

přijímá 
stáj Manon,  

J. Skřivan, Litomyšl. 
Tel.: 0464/3302, 
0602/45 19 18
fax 0464/3220.

Sdělení inzerentům:
Řádková inzerce ve Zpravo-
daji Jezdec stojí 100,- Kč za
každý řádek, plošná inzerce
30,- Kč za 1 cm2. Ke všem
cenám je připočítáváno
DPH 22%. Předplatitelé
zpravodaje platí inzerci
dodatečně po jejím otištění,
ostatní předem.

Jezdecká škola Mariánské Lázně
● konzultační a výcvikové hodiny drezúrního ježdění (J. Holcbecher)
● připouštění chov. klisen (včetně ustájení před a po porodu) hřebci světových sportovních linií

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

tel. 00420-165-62 31 53, 0608 97 99 82, fax 00420-165-62 65 59
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

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

Všemily 20.-21. 10. -ZL-
(30) 1. Šoupal - C.C. CASH
KENTAUR(1. ŠPZ Pardubice),
-L- (23) 1. Žíla - BIG BOY
(Bost Equistro), 2. Doležal -
CURIER CARILEX (JK Všemi-

ly), 3. Žíla - FELICITAS (Bost
Equistro), stupň. obt. do 130
1. Žíla - LIBYE KENTAUR
(Bost Equistro), 2. Doležal -
CURIER CARILEX (JK Všemi-
ly), 3. Polachová - FANY (ZOO
Chomutov), stupň. obt. do
110 (22) 1. Machová - LIANA
(JK Mělník), 2. Šoupal - C.C.
CASH KENTAUR (1. ŠPZ Par-
dubice), 3. Mazánková -
SHANTE (Inest servis Chomu-
tov), -L- (34) 1. Opatrný -
PANTA RHEI (JS Opatrný), 2.
Chelberg - FRESKA (Žižka
Praha), 3. Doležal - MARKIES
(Tecton Most s.r.o.), -S- (26) 1.
Opatrný - CARLSON (JS Opa-
trný), 2. Žíla - LIBYE KEN-
TAUR (Bost Equistro), 3. Chel-
berg - LEONIQUE C (Žižka
Praha).


