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Golem a konû
Galavečer jezdeckého sportu se blíží.
Osmé pokračování oceňování vítězů
ankety Jezdec a Kůň roku se koná 10.
března a o podrobnostech průběhu slavnostního večera jsme vás informovali
v minulém čísle. Hlavním organizátorem
večera, který se tentokrát koná v Praze
v divadle Broadway v ulici Na Příkopě
a jehož součástí bude český muzikál
Kleopatra, je společnost Golem. V jejím
čele stojí pan Luděk Novotný. Toho
jsme požádali před slavnostním vyvrcholením jezdeckého sportu v roce 2002
o rozhovor.
Pane Novotný, v úvodu našeho rozhovoru nám prosím přibližte Vaši
cestu k jezdeckému sportu a k pořadatelství prvního pražského Galavečera.
I když majitelem koní jsem již téměř
deset let, můj zájem byl vždy spíše na
rekreační úrovni. Ke skutečnému jezdeckému sportu jsem se dostal zhruba před
dvěma lety. V té době oslovil mého syna
Jakuba pan Ludvík Filípek z Řitky a získal ho a následně i mě pro klasické sportovní jezdectví. Pan Filípek viděl mého
syna při předvádění huculského koně při
přehlídce v rámci akce Pony Expres.
Z jeho aktivity vznikla spolupráce, která
po necelých 14 dnech vyvrcholila účastí
ve sportovní soutěži dětí, ze které vyšel
můj, tehdy dvanáctiletý syn, vítězně.
L. Filípek tak byl jedním z několika lidí

Luděk Novotný, ředitel společnosti Golem

okolo koní, kteří mě velmi oslovili a inspirovali. Dalším byl například jezdec
a majitel koní B. Starnovský, který měl
také na můj vstup do sportovního jezdectví zásadní vliv. To bylo před dvěma lety
a v roce 2001 bylo naše sportovní snažení korunováno Jakubovým sedmým místem na Mistrovství dětí v Hradci Králové.
K účasti na pořadatelství Galavečera
jezdeckého sportu jsem byl osloven
panem V. Opatrným a L. Weagem zhruba před dvěma měsíci. Naše společnost
Golem se zabývá již více jak 10 let kompletní organizací společenských akcí
a máme tedy bohaté zkušenosti. Úlohu
jsem přijal i pro mé přesvědčení, že se
okolo v současnosti prudce se rozvíjejícího jezdeckého sportu pohybuje mnoho
schopných lidí. Věřím, že bude možné
vzájemnou spoluprací pozdvihnout jezdecký sport mezi nejdůležitější sportovní
a společenské aktivity naší země.
Pochopitelně tradice galavečera jezdeckého sportu k rozvoji těchto aktivit
nesporně patří a tak jsem dlouho neváhal.
Kdy a jak vznikla myšlenka spojení
večera s muzikálem Kleopatra?
Hned v prvních fázích příprav jsem
uvažoval o spojení slavnostního ceremonielu s nějakou důležitou kulturní akcí.
Již na počátku připadalo v úvahu divadelní představení více či méně stylizované pro potřeby galavečera. Na základě
několika nabídek nakonec zvítězila myšlenka standardního
divadelního večera. To že
konečná volba padla na muzikál Kleopatra bylo především
díky mé osobní zkušenosti,
kdy po shlédnutí zkoušky
představení jsem pozbyl jakékoliv pochyby o tomto pojetí
galavečera.
A nebojíte se razantní
změny ve stylu večera od
slavnostního dekorování
vítězů anket s následným
plesem a volnou zábavou
k takto společensky výrazně
odlišnému pojetí?
Pochopitelně čeká letošní
návštěvníky poněkud jiný
večer než byli zvyklí. Na druhé
straně bude však i letošní
Galavečer Jezdec a Kůň roku
2001 navazovat na svoji tradici

a v oficielní části přinese známé připomenutí jezdecké sezóny 2001, včetně
oblíbené videoprojekce. Věřím, že
samotný muzikál Kleopatra bude i pro
tradiční návštěvníky příjemnou změnou
a doufám, že je uchvátí stejně jako mě.
V rámci celého večera, kdy budeme mít
celé divadlo Broadway v ulici Na Příkopě
(Pokračování na str. 2)

Fantasie
v Neumünsteru
Aleš Opatrný se ve dnech 14.-17. února
zúčastnil s koňmi ABC CHARLIE, ABC
Fantasie, ABC HAMBURG a 8. 2. ABC
COOPER CSI v Neumünsteru. Soutěže
zahájil nejlépe ABC CHARLIE, který byl ve
čtvrteční zahajovací 150 cm na čas třetí.
Pro ABC COOPER byla připravena soutěž
7-8l. koní – AUDICUP. Ve čtvrtek zahájila
dvojice dvěma chybami, ale již páteční kolo
bylo s 0 a znamenalo 6. místo. Sobotní
finále přineslo opět bezchybný výkon a 4
tr. b. V rozeskakování znamenaly další
umístění na 6. pozici.
ABC HAMBURG startovala ve velké
rundě a nejlépe se jí vedlo v sobotním kole,
kdy po chybě v rozeskakování skončila
pátá. V soutěži zvítězil H. Johansen POTSDAM.
Dobrou formu potvrdila ABC HAMBURG
ještě při večerním těžkém skákání, kde
skončila 6.
Současná Alešova jednička ABC FANTASIE byla již v pátečním prvním kole
velké rundy velmi dobrá a po čistém rozeskakování skončila dvojice 5. V soutěži zvítězil L. Beerbaum - GLEDYS.
I nedělní Velká cena potvrdila výkonnost
dvojice. Soutěž byla vypsána s rozeskakováním pro 12 nejlepších. Aleš Opatrný startoval jako poslední, v té chvíli již 12 dvojic
absolvovalo čistě. Bohužel chyba na předposledním skoku uzavřela postup do rozeskakování, ale díky nejrychlejšímu času
znamenala 13. místo.
ABC FANTASIE opět dokázala, že je
koněm do velkých soutěží. Z vítězství se
radoval T. Nagel - SHAGAL.
Náš jezdec pokračuje ve svém německém turné a ve dnech 22. a 24. 2. startuje
na CSI v Brémách a o týden později na
CSI Fridrichhafen.

SPORT

Golem a koně
(Dokončení ze str. 1)
pronajaté téměř šest hodin, bude i dostatek času na vzájemná společenská setkání.
Je v prostorách divadla Broadway
dost místa pro tak velkou akci?
O tom vůbec nepochybuji. Prostory
divadla jsou velmi rozsáhlé a součástí
nájemní smlouvy je i dohoda o výrazném
rozšíření nabídky v oblasti gastronomie.
Všichni zájemci tak budou mít dost příležitostí k zakoupení rychlého a pohodlného občerstvení.
V posledním Jezdci jsme se již zmínili, že Vaše společnost převzala
garanci nad finančním zajištěním celé
akce, ale že stejně jako v minulosti
i letos bude důležitá spolupráce s dalšími sponzory. Koho se Vám již pro
spolupráci podařilo získat?
Tak jak bylo řečeno v Jezdci číslo 3.,
náklady na samotné představení by měly
být pokryty příjmem ze vstupného. To je
zcela totožné s cenou standardních vstupenek.
Další náklady cca ve výši 200 000,-Kč
na pronájem divadla, videoprojekci, čestné vstupenky oceněných apod. musí být
pokryty ze sponzorských příspěvků partnerů akce. Pochopitelně naše společnost
Golem se určitého sponzorského podílu
ujala, ale doufáme, že nám s ekonomikou večera pomohou i další oslovení.
Zatím jsme pro spolupráci získali společnosti Wepol s.r.o., M a K. s.r.o. a nezanedbatelným dílem přispěje i ČJF. Protože jsme však vyhlásili celou akci jako
určitý pilotní projekt letošního CSIO
Poděbrady doufáme, že se najdou i další
donátoři. Veškerý výtěžek z večera by se
tak mohl stát základem úspěchu pořadatelství letošního CSIO a věřím, že po loňském nezdaru leží české CSIO na srdci
všem příznivcům českého jezdeckého
sportu. Pokusíme se tak demonstrovat
naši původní myšlenku vyslovenou na
počátku tohoto rozhovoru a doufáme, že
Galavečer bude příležitostí k propojení
mnoha schopných lidí z různých oblastí
naší společnosti ke společnému zvýraznění jezdectví. Jsem přesvědčen, že je
české jezdectví na tento vstup do povědomí celé společnosti již dobře připraveno a v hloubi duše také doufám, že
začne být brána vážně i naše společná
jezdecká snaha o definitivní vstup do
olympijské sportovní rodiny.
Děkujeme za rozhovor.
Pro úplnost jen opakujeme, že vstupenky na Galavečer jezdeckého sportu,
který se koná 10. března 2002 od 18.00
hodin v divadle Broadway v Praze 1
v ulici na Příkopě je možné získat přímo
na adrese společnosti Golem s.r.o., Karlovo náměstí 23, 120 00 Praha 2. Vstupenky jsou v hodnotě 395,- 495,- a 545,Kč a je možné příslušným obnosem vstupenky zaplatit přímo složenkou, která
byla přiložena v minulém Jezdci. V případě, že složenku nemáte je možné použít
poštovní poukázku typu C a peníze
zaslat na výše uvedenou adresu. Vstupenky vám pak budou zaslány poštou,
nebo je možné si je vyzvednout ve společnosti Golem na Karlově náměstí osobně a nebo budou na jméno plátce připraveny před zahájením představení v divadle Broadway. Případné další informace
získáte na tel.: 02/2199 0511
(V. Vrbová).

REPORTÁŽE

Klešický Skiering
V sobotu 19. ledna uspořádalo několik
rychlejší v obou kolech a zcela po záslunadšenců z Klešic v Bažantnici u Heřmaze zvítězila. Překvapivá byla i mohutná
nova Městce neoficiální skieringové závodivácká účast a tak mají jezdci další přídy. Na startu 1. ročníku se sešlo téměř
ležitost k mimosezónní aktivitě, srozumineuvěřitelných 19 družstev. Na trati museli
telné výrazně širšímu publiku sportovců
soutěžící překonat nejdříve slalom, poté
i diváků.
-bělrychlostní úsek a na
závěr opět slalom. Vše
se jelo na dvě kola a rozhodoval lepší čas z obou
kol.
Soutěžní pole bylo
různorodé, od poníků
až po plnokrevníky.
Mezi lyžaři byli žáci
sotva školou povinní až
k těm dříve narozeným.
Na startu nechyběl ani
pardubický primátor Jiří
Stříteský, který se projevil jako bravurní lyžař
a spolu s jezdcem
J. Pikem obsadil 3.
místo. Zcela suverénně
si však vedli M. Holub
jako jezdec a stejně tak
výborným lyžařem byl
jeho partner K. Zako- Nejlepší skieringové družstvo. Lyžař K. Zakopal, klisna LADA
-foto J. Bělohlavpal. Dvojice byla nej- (Slavoj Pardubice) a jezdec M. Holub.

Konference
Svazu ČT
Ve čtvrtek 14. února se v Humpolci
konala Konference delegátů Svazu chovatelů Českého teplokrevníka. Na programu schůze byly mimo jiné i drobné
změny Stanov, které vyústily i v diskusi
o členských příspěvcích. Konference se
usnesla, že chovatelé, kteří se přihlásí
do Svazu ČT do 30. dubna 2002 zaplatí
pouze členský příspěvek 200,- Kč. Chovatelé hlásící se do Svazu po 1. květnu
pak budou navíc platit ještě 200,- Kč
zápisné.
Zásadní diskuse se rozvinula o finančním objemu spolupráce Svazu ČT
s ASCHK. Prezident ASCHK J. Dražan
a předseda Svazu ČT J. Kutěj přednesli
své představy o úrovni spolupráce, které
se liší v objemu finančních prostředků.
Konference se usnesla, že se předsednictvo SCHČT a prezídium ASCHK musí
dohodnout o finančním objemu spolupráce do 27. února. V případě nedohody
pak bude předsednictvo SCHČT pověřeno přijetím zásad k zabezpečení chodu
Svazu podle svých kritérií, především
pak k zabezpečení vedení Plemenné
knihy.
Konference přinesla i změnu ve složení předsednictva Svazu chovatelů ČT,
kdy na svou funkci v předsednictvu
rezignoval současný prezident ASCHK
J. Dražan, kterého nahradil L. Karásek.

GRAF CZECH
pro T. Nováka
Jak jsme se dozvěděli ze Severní Moravy,
změna se udála ve stájích V. Czsabiho,
který odstěhoval všechny své koně ze stájí
Školního statku v Novém Jičíně do nově
zřízeného vlastního areálu u Havířově.
Jeho hanoverští koně včetně GRAF
CZECH byli svěřeni do jezdecké péče
T. Nováka a opět R. Olzsáka. S. Hošák ml.
tak přišel o své v loňské sezóně nejnadějnější koně.
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Lipsko na dohled
Finále letošního Světového poháru se
blíží a tak jsme se zeptali dvojice R. Chelberg a P. Doležal, jak bude probíhat zimní
příprava na tento světově proslulý vrchol
jezdecké sezóny. P. Doležala jsme zastihli
v nemocnici, kde byl přijat s akutní ledvinovou kolikou. Ta bude možná důvodem zdržení vstupu obou jezdců do sezóny 2002.
Ta by měla podle plánu začít v bavorském
Kypsu ve dnech 28. února až 2. března.
Pokud bude P. Doležal v pořádku měl by
se zde objevit v sedle do Lipska kvalifikované BEACH GIRL a dále v sedle
ROCK’A’ROLLA. R. Chelberg bude startovat na AKTIV a LE CORDIAL.
O týden později ve dnech 9.-10. března
pak bude příprava na Lipsko pokračovat
v Sonnefeldu nedaleko Coburgu, kde by
měla dvojici jezdců doplnit i V. Macánová
s LISSETE a COR DE CORIOLA.

IM II v roce 2003?
Drezurní komise sice v roce 2002 neuspěla s prosazením ztížení sportovně
technických podmínek letošního drezúrního
šampionátu na úroveň IM II, ale své snahy
rozhodně nevzdává. Aby drezurní jezdci
dokázali, že jsou schopni takovou úroveň
zvládnout, navrhuje drezurní komise pro
šampionát roku 2003 kvalifikaci, která by
se podle vzoru FEI odehrávala v roce
předchozím. Podle tohoto návrhu by tak
měli zájemci o start na seniorském šampionátu 2003 úrovně IM II v roce 2002 absolvovat minimálně pět startů v soutěžích této
úrovně a z toho dva na domácích závodech CDI. Drezurní komise zatím neukládá
s jakým výsledkem, ale navrhuje pouze
absolvování soutěže. Návrh také předpokládá další dva kvalifikační starty v IM II
v roce 2003, ale o tom zda bude v těchto
startech již i předepsána nechává na nově
zvolené drezurní komisi v příštím roce.
Z iniciativy drezurní komise bude letos při
drezurních závodech vypsáno nejméně 11
soutěží úrovně IM II, aby měli zájemci
o tuto úroveň dostatek příležitostí k pěti
povinným startům. Tento návrh je nyní
předložen k posouzení VV ČJF.

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Humpolec v centru pozornosti
V letošním roce si poprvé uspořádali jezdci všestrannosti a jezdci spřežení svůj samostatný galavečer, při kterém se bilancovala sezóna 2001 a rozdávala ocenění. Večer se
konal 9. února a na jeho přípravě pracoval tým v čele s bývalým ředitelem statku v Humpolci, stále neúnavným L. Vrátným (foto dole uprostřed, vpravo vedle J. Grodla). Večer nesl
název Galavečer soutěží podkovy, všestrannost - spřežení, a dalšími ústředními postavami
při jeho organizaci byli J. Grodl, J. Černý, F. Petřík a další. Slovem provázela M. Barešová.
Všichni ocenění již byli na stránkách Jezdce (č. 1/2002) uvedeni a tak se v duchu tradice našich fotografických reportáží vracíme k některým momentům večera tak, jak je zachytil náš redakční fotoaparát.

Do síně slávy za soutěže spřežení byl slavnostně uveden humburský J. Dymeš

Jezdcem roku v soutěžích všestrannosti se nemohl stát nikdo jiný než Renata Marková
a stejně tak Koněm roku nikdo jiný než TARAS

Jezdci spřežení nevolili Koně a Jezdce roku a slavnostní večer využili k předání již devátých Českých pohárů v jízdě spřežení. V roce 2001
si mezi jednospřežími nejlépe vedl J. Koníř (Koníř Hrádek) vlevo, před T. Bartákem ml. (Favory Benice) a P. Duškovou (JK Robousy).
Pohár jezdců dvojspřeží získal A. Soukup (St. Kostelec) vpravo nahoře, před oběma Nesvačily (Moravský Krumlov). Mezi jezdci čtyřspřeží
byl nejlépe hodnocen Z. Jirásek (JK Robousy) vpravo, který tentokrát překonal P. Vozába (NH Kladruby n.L.) a T. Bartáka (Favory Benice).
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ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Sportovní
kalendáﬁ
HALA
28.2.-3.3
2.3.
9.3.
9.3.
16.3.
16.3.
23.-24.3.
23.3.
23.3.
23.3.
24.3.
24.3.
Nejlepší juniorkou ve všestrannosti roku 2001
se stala J. Vobořilová (Měník Humburky)
Do chovu jezdeckého pony byl v letošním roce zařazen anglokabadinec KAMAZ
(A1/1 Gades - Amazonka po A1/1 Fibrin),
kterého znají návštěvníci našich kolbišť
jako poctivého sportovce především pod
J. Mayerem. Letos 19letý černý hnědák
získal mnoho vítězství a umístění především v soutěžích -S- a -ST- a je také držitelem oblastních přebornických titulů ve
skocích mužů a žen. Věříme, že jeho kariéra bude základem i pro jeho plemennou
úspěšnost, kterou si po zásluze zaslouží.

Opět Wassibauer
Před svým soustředěním v jezdeckém
středisku ve Všemilech pracoval podruhé
s cca 40 koňmi rakouský olympionik
R. Wassibauer v jezdeckém středisku
v Tursku ve dnech 15.-17. února.

Albertovské
zimní kritérium

Novinářskou cenu si odnesl J. Křepelka

První halové závody byly odstartovány
v sobotu 16. února v hale hřebčína Albertovec 1. kolem Albertovského zimního kritéria
za účasti jezdců 9 oddílů. V soutěži ZM (10)
mezi čtyřletými koňmi zvítězil domácí Holý
s ARGONEM a v kategorii koní startujících
prvním rokem si s MARAVILLOU vítězství
zopakoval.
Na startu Z (23) mezi čtyřletými koňmi byla
nejlepší Živníčková s NAGANO - 4 z Hradce
nad Moravicí a mezi ostatními Blažejová
a JAPANEM z Equiclubu Krnov.
V soutěži ZL (20) a pětiletými koňmi se
nejvíce dařilo domácímu Holému s CHARISMOU, mezi juniory Gladišové s JERMETIEU
z JK Gladiš Bernartice a u ostatních Hruškovi
s NAGANE z Opavy Kateřinek.
Mezi deseti startujícími v soutěži L byly tři
výkony bez penalizace. Po bezchybném
výsledku v rozeskakování zvítězil kateřinský
Hruška s RAMÍREM FEREM před druhou
Gladišovou s JERMETIEU z JK Gladiš Bernartice, která si s AMARCORDEM zajistila i
třetí příčku.

Chovatelé do Irska

Osobností Zlaté podkovy se stal V. Merunka

Mezinárodní chovatelská konference
(International Breeders Conference), na
které bude hlavním řečníkem President
Světové chovatelské asociace (WBFSH)
Jan Pedersen, se koná 30. března v hřebčíně Morningside Stud v irském Negagh.
Konference by měla prohloubit spolupráci
mezi evropskými chovateli sportovních
koní, jezdci mezinárodní úrovně, veterináři
a národními federacemi. Zájemci o více
informací mohou kontaktovat mluvčího
Toma Reeda na tom morningside-stud.com
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Všemily
pony festival
Rudná p. Pradědem drez. Z-L
Svinčice
ZM-L
Frenštát p. R.
ZM-L
Rudná pod P. drez. Z-L, pony
Bernartice
Z-L
Praha
L-ST
Jemčina
ZM-L
Svinčice
ZM-S
Měník
Z-L
Poděbrady
ZM-L
Opava Kateřinky
Z-L

Zahájení posunuto
Veřejné zahájení provozu haly v Praze
na Trojském ostrově, které se mělo konat
halovými závody ve dnech 2.-3. března
bude posunuto o tři týdny. Jak nám sdělil
organizátor společnosti In Expo Group, na
Trojském ostrově proběhne podle plánu
seriál tří jednodenních halových závodů.
První (v kalendáři ČJF uvedené pod číslem
302A1) budou posunuty z 2. března na
23. března, druhé zústávají ve svém termínu 24. března a třetí zakončí celý seriál 6.
dubna.

Seriál na obzoru
Ve skokové komisi je momentálně rozpracováván návrh na ohlašovaný seriál
skokových závodů. Podle vyjádření manažera skokové komise Z. Goščíka bude
tento návrh předložen nejbližší skokové
komisi. Podle předběžných informací počítá rozpis s deseti kvalifikačními koly, která
by se konala v rámci tradičních závodů.
Prvé by se mělo podle Z. Goščíka uskutečnit při Velké ceně Brna. Jedenáctým
v pořadí by pak bylo finále pro nejlépe
umístěné jezdce v kvalifikacích, které by již
bylo samostatnou soutěží a konalo by se
v rámci dvoudenních závodů na podzim.
O soutěž je zatím veliký zájem i ze strany
pořadatelů a tak se dá očekávat, že v roce
2002 spatří světlo světa nová česká seriálová soutěž.

Zemřel
Bertalan Nemethy
Jedna z nejvýraznějších postav světového jezdectví 20. století jezdec a trenér
a čestný člen Byra FEI Bertalan de
Nemethy, zemřel 16. ledna ve věku
devadesáti let v USA. Tento jezdecký
důstojník původem z Maďarska emigroval
do USA v roce 1951, aby se záhy vypracoval do nejvyšších pozic amerického jezdectví a stal se zakladatelem moderního
amerického jezdectví. V letech 1955 až
1980 byl vedoucím seniorského skokového týmu USA a s Američany získal stříbrné medaile na OH v Římě, Mnichově,
zlato na PanAmerických hrách 1959,
1963, 1975 a 1979 a stál i u zlatého
úspěchu W. C. Steinkrause na OH
v Mexiku v roce 1968.

Blahopřejeme...
...východočeskému rozhodčímu Františkovi Vondrákovi z Pardubic, který
19. února oslavil 80. narozeniny

V Bordeaux
Sloothaak
Ve dnech 7.-10. února se soutěžilo na nejvyšší úrovni ve farncouzském Bordeaux, kde v rámci
halových CSI-A proběhlo další
kvalifikační kolo západoevropské
ligy pro finále Světového poháru.
Kvalifikace pro SP byla prvním
vrcholem a soutěž proběhla tradičně v pátek večer. Na jejím
startu se sešlo 36 dvojic a z jedenácti bezchybných byl nejrychlejší Holanďan W. -J. VD Schans
na 12 letém hřebci BROERE
VDL CORLAND z chovu KWPN.
Na dalších místech skončil
J. Smit na JAMIRO z Itálie před
O. Beckerem na DOBEL‘S
CENTO.
Sobotním vyvrcholením byla
GP Coupe du Monde FEI, kde
15 000 EUR za vítězství získal
domácí O. Jouanneteau na
UELEME před Belgičanem
L. Philippaertsem (VERELST
OTTERONGO) a holandským
J. Topsem (GRANDE DAME).
Skutečně strhující podívanou
však připravila závěrečná soutěž
GP du Jumping International de
Bordeaux, ve které byla startovní
listina přeplněna jezdci z první
dvacítky světového žebříčku.
Bylo to vidět i na startovní listině
rozeskakování, kde mezi třinácti
dvojicemi figurovala jména jako
např. J. Tops, J. Lansink,
M. Whitaker, F. Sloothaak,
M. Ehning či M. Fuchs.
O vítězi nakonec rozhodovaly
skutečně setiny vteřiny a nejlepší
F. Sloothaak na JOLI COEUR 6

Jízdárna
Radonice
firmy manažerská akademie
jakosti a.s.
Radonice 31 okr. Praha - východ

Vám poskytne
● v rámci ustájení koní kom-

plexní využití jezdeckého
areálu (krytá hala, venk.
písčité kolbiště, travnaté
parkurové kolbiště a 6 ha
areál pro jízdu ve volné
přírodě, lonž. kruh, výběh

překonal druhého M. Whitakera
na HANDEL II o pouhých 0,22
vteřiny a třetí J. Lansink na AK
ZANDOR Z skončil za vítězem se
ztrátou 0,52 vteřiny.
Podrobnosti na
www.jumping-bordeaux.com

hus (7.-10. února) a německém
Neumünsteru (14.-17. února)
a poslední kvalifikace se pojede 8.-10. března při soutěžích
CDI-A Paris-Bercy. V čele společného hodnocení jezdců
západní i centrální Evropy
zatím stojí Švýcar D. Ramseier
před Španělkou B. FerrerSalat. Na dalších místech jsou
G.
Rothenberger-Gordijn
(NED), I. Werth (GER) a
J. Brink (SWE). Z jezdců, kteří
bodovali na našem CDI v Mariánských Lázních, je Rakušanka Andrea John na 14. místě,
když vedle 17 bodů v Mariánských Lázních získala ještě 6
bodů na CDI Berlin. Holanďan
Alex van Silfhout je se ziskem
14 bodů, které si odnesl z Mariánských Lázní, zatím na 27.
místě.
Finále ročníku 2001/2002 se
koná 21.-24. března v Holandsku v Brabatské hale v centru
s‘Hertogenbosch
(www.indoorbrabant.nl)

Nejlepší dvojice
roku 2001
Na základě výsledků roku
2001 byl zpracován žebříček nejlepších skokových a drezurních
dvojic roku 2001. Nejlepší skokovou dvojicí roku 2001 se stali
Švéd Rolf-Góran Bengtsson
a OISOVLAS PIALOTTA. Na dalších místech první pětky skončili:
L. Beerbaum - GOLDFEVER 3
(GER), M. Fuchs - TINKA‘S BOY
(SUI), L. Philippaerts - VERELST
OTTERONGO (BEL) a R. Pessoa - BALOUBET DE ROUET
(BRA).
V drezuře se stali nejlepší dvojicí U. Salzgeber a RUSTY 47
(GER) před N. Capellmann FARBENFROH (GER), L. Petersen - BLUE HORS CAVAN
(DEN), L. Wilcox - RELEVANT 5
(USA) a nejlepší pětici uzavírá
L. Jorgensen - FBW KENNEDY
(DEN).

Od 1.11. 1999
v prodejně v Třebíči prodej veškerých jezdeckých potřeb na
splátky.
Nový český katalog jezdeckých 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

Zámecká jízdárna Tochovice
Sportovní stáj Zdeněk Hruška
v nově otevřeném areálu nabízí:
● výcvik sportovních koní
● trénink jezdců
● ustájení koní - boxy, hala, venkovní kolbiště, pastviny, sociální

Drezura před
finálem

●
●
●
●
●

Ke svému vyvrcholení směřuje i letošní Světový pohár
v drezúře. V celkové klasifikaci
zatím chybí výsledky z již uskutečněných kol v dánském Aar-

zázemí, solárium
korekce problémových koní
víkendová soustředění
ustájení klisen k inseminaci (MVDr. Koudelková)
jezdecký park
atraktivní prostředí, profesionální přístup

Tel.: 0603 894 300, 0306/684 038

Inzerce
● Prodám 4r. kobylku po North Star VIII. dobře skáče, je vhodná do sportu, ale pro zkušeného
jezdce, je zdravá a bez zlozvyků, k.v. míra 162 cm. tel.: 0602-386699.
● Prodám val. 9 let, skok -ZL-L-, výměna za starší klisnu možná. Tel.: 0603 503 041.
● Prodám starší RD v rekon., nová koupelna, WC, el., voda, vl. studna, 3+1, velké půdní prostory, 7 boxů + volná stáj, dvůr, zahrada. Na pozemku objekt 13x60 m - možná hala, 50 km od
Prahy, na konci vesnice. Cena dohodou. Tel.: 0606/841 971.
● Přijmu ošetřovatelku k andaluským koním, okr.Liberec, možnost ubytování a ustájení vlastního koně, praxe nutná. Kontakt: 0602 364596.
● Prodám valacha, 4.r., tm. hnědák, otec TOPAS 23 (Démon) - matka A1/1.Připravován do sportu, pěkné chody. Klidný i pro volný čas. Tel.: 0314 591 027.
● Prodám welš-cob, KVH 130 cm, valach, hnědák s lysinkou, 5 let - připravován do soutěží
pony. Na turistiku a na hraní pro každého, do sportu pro zkušenějšího. Velmi hodný.
Tel.: 0314 591 027

● návštěvu jezdec. areálu si

předem domluvte na

tel.: 0602-386699

Informace pro předplatitele
Opět opakujeme informaci pro všechny z vás, kteří jste si zvykli nalézat každých 14 dní ve schránkách jezdecké noviny. Doufáme, že chcete být
i v 10. roce trvání Jezdce při tom a proto jste, stejně jako každý rok, dostali složenku na předplatné zpravodaje. Spolu s předplatným desátého ročníku Jezdce si můžete tak jako v předchozích čtyřech letech objednat i další edici Jezdecké ročenky. Ročenka je opět prémií pro předplatitele, kteří ji
budou mít výrazně lacinější. Její samostatná cena byla stanovena na 220,-Kč + 20,- Kč poštovné. Předplatitelé ji obdrží za 130,- Kč + 20,- Kč poštovného
Předplatné tradičních 24 čísel zpravodaje Jezdec pro rok 2002 včetně poštovného zůstává nezměněno a bude i v roce 2002 ve výši 500,- Kč resp.
650,- Kč včetně Jezdecké ročenky pro čtenáře v ČR. Odběratelé v evropských zemích, včetně Slovenska zaplatí v roce 2002 1090,- Kč a pro čtenáře v zámoří bude putovat Jezdec za 1900,- Kč, v obou případech včetně Jezdecké ročenky.
Stejně jako v minulých letech žádáme všechny abonenty o co nejčitelnější vyplnění složenky. Složenky plaťte jménem odběratelů zpravodaje a s adresou, na kterou Jezdce dostáváte. V případě, že složenku ztratíte, či jste ji náhodou nedostali, použijte prosím složenku typu C. Ti z Vás, kteří se rozhodnou
pro platbu bankovním převodem, nezapomeňte uvést jméno plátce. Náš účet má číslo: 124577389/0800 Čs. Praha 5.
V případě že chcete vystavit na předplatné fakturu, sdělte nám to na adresu redakce včetně vašich IČO a DIČ.
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·kolní zemûdûlsk˘ podnik
Nov˘ Jiãín

Zástupce firmy Böckmann
firma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všechny druhy vozíků možnost leasingu

nabídka pro pﬁipou‰tûcí sezonu 2002

BÖCKMANN

2616 GOTTWARD s.v., B. 1974.
Hann. imp, Gotthard – Lanfestung po Laso.
V˘konnost potomstva T. Pﬁirozená
plemenitba.

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

2777 GREEN s.v., Hd, 1995
Vnitřní
a venkovní
boxy dle
evropských
parametrů

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 08 PlzeÀ
Tel./fax: 019/745 19 14

âT. 2616 Gottward - 23 Grácie po
Kordon - 32.
V˘konnost S. âerstvé sperma.

2640 RADEGAST s.v. R, 1991
Hann. imp. Raphael - Wunchtraum po
Wendekreis.
V˘konnost TT. âerstvé sperma.

2764 RA·ÍD s.v. R, 1997

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

E Q U I S P O RT - D o k u l i l ová
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

âT, 2640 Radegast - 6l Linwa po
Lowenmut.
V˘konnost ZL. âerstvé sperma.

Ceny inseminaãních dávek
(za prvou dávku):
2777 Green
2640 Radegast
2764 Ra‰íd

2000,- Kã
5000,- Kã
3000,- Kã

Manipulaãní poplatek za kaÏdou
dávku 500,- Kã.
V cenách je úãtováno 5% DPH.

Informace na telefonním ãísle
0656 704 771 (S. Ho‰ák)

PROSPER
HORSE RANCH
739 12 Čeladná 740
jezdecká škola pro veřejnost ● ustájení soukromých koní ● sportovní a
westernový výcvik ● prodejna jezdeckých potřeb

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

Ing. J. Kutěj
Purkyňova 446/8,
591 02 Žďár n. S.,
tel.: 0616/622 774
fax:0616/ 631 085

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služba při nákupu sportovních koní doma
Ing. J. Hanulay
Farského 6 i v zahraničí
851 01 Bratislava - pomoc při nákupu plemenného matetel.: 07/81 52 30
riálu v zahraničí

denně 10.00 - 17.00
tel. 0658-44 04 22
z Čeladné směr Podolánky, v těsné blízkosti golfového hřiště

V¯ROBA A PRODEJ
● PARKUROV¯CH P¤EKÁÎEK
OD ROKU 1999 I NA LEASING
● PRONÁJEM KOMPLETNÍCH
PARKURÒ
● PRODEJNY JEZDECK¯CH
POT¤EB

Pozor změna faxového
čísla redakce JEZDEC

Masarykova 518/4a, 460 01 Liberec

na 02/868 55 407

Telefon: 0608 112 312

Telefon: 048/510 34 95
Mûlnická 31, Stará Boleslav

MARO Kralovice
Pﬁívûsy pro konû

MARO Kralovice s.r.o., 331 41 Kralovice 448
Tel.: 0182/39 77 07, Tel./Fax: 0182/39 74 18
e-mail: maro@top.cz, http://www.top.cz/maro
Prodejna Vyškov u Brna, tel.: 0603 204 606
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