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Pojeìte na Svûtov˘ pohár do Lipska
Ve dnech 1. - 5. května se centrem
světového jezdectví stane pro nás velmi
blízké Lipsko. Organizátoři světového
poháru svěřili pořadatelství nové spolkové zemi jistě i proto, aby podpořili rozvoj
popularity jezdeckého sportu v centrální
Evropě. Po vzdálenějších místech Evropy či světa tak budou mít všichni příznivci
jezdectví jednu z nejlepších sportovních
akcí sezóny 2002 skutečně za humny
a o České republice to platí dvojnásob.
Pro nás je letošní finále Světového poháru o to zajímavější, že v něm budeme mít
poprvé svého jezdce. Vedle R. Chelberga, který se stal středoevropským vítězem, ale startuje v této soutěži za USA,
postoupil ze čtvrté příčky do finále
P. Doležal s BEACH GIRL.

Příprava probíhá podle plánu
Jak jsme informovali v minulém čísle,
postihla sice P. Doležala zdravotní indispo-

zice, ale naštěstí nijak nepoznamenala
jeho sportovní plány. Podle původního
záměru se tak oba sportovní i stájoví partneři P. Doležal a R. Chelberg zúčastnili ve
dnech 1.-3. března halových soutěží
v bavorském Küpsu.
P. Doležal přivezl k soutěžím BEACH
GIRL a ROCK’A’ROLLA, R. Chelberg startoval na AKTIV a LE CORDIAL S. Oba
jezdci naplánovali koním v úvodních závodech sezóny 2002 každý den jeden start
a všechny byly úrovně -T- (S).
Ve čtvrtek 28. února si nejlépe vedl
AKTIV, který skončil mezi 45 dvojicemi
v S* na čas s bezchybným výsledkem
sedmý. BEACH GIRL byla také s nulou třináctá, ROCK’A’ROLL absolvoval s 8 body
a LE CORDIAL se 4 body.
I v pátek 1. března čekalo naše jezdce
S* na čas. Zde zopakovala bezchybný
výsledek BEACH GIRL, který znamenal

pro P. Doležala 11. místo. Všichni ostatní
udělali jednu chybu.
V sobotu 2. března bylo na programu
honební S*. Ani tentokrát BEACH GIRL
nechybovala a skončila na 6. pozici. Stejně
dobře si vedl AKTIV, který vybojoval 8.
místo. Oba druzí koně absolvovali s jednou
chybou.
Vyvrcholením závodů byla pochopitelně
Velká cena Küpsu - S**. K té nastoupilo 45
jezdců, ze kterých se 13 probojovalo do
rozeskakování. Nechyběli tam ani oba
jezdci z ČR se svými jedničkami. R. Chelberg v sedle AKTIVA skončil s nulou nakonec pátý. Spokojený byl i P. Doležal, protože ani v závěrečném parkuru BEACH GIRL
nechybovala a bylo z toho sedmé místo.
ROCK’A’ROLL udělal v základním kole
Velké ceny chybu a LE CORDIAL S dvě.
Po soutěži nám Petr Doležal řekl:
S výkony koní jsem spokojen, především
BEACH GIRL ukázala, že je po zimě
v pořádku. Kursy v Küpsu, které ztěžovaly
především rozměry haly 20x60 m, byly sice
se skoky na mírách, ale současně velmi
korektní. Hned ve středu 6. března opět
odjíždím do SRN, ovšem s mladými koňmi.
Tentokrát mi bude dělat partnera V. Macánová a plánujeme starty v úrovních 130 140 cm při závodech v Sonnefeldu. Čtrnáct
dní před samotným Lipskem nás určitě
čeká ještě start na soutěžích v Heilbronu,
které by měly být pro jezdce neúčastnící se
západoevropských kvalifikací Světového
poháru jakousi generálkou. S R. Chelbergem bychom chtěli stihnou ještě jeden
výjezd, ale zatím ještě není určeno kam.

Co nás čeká v Lipsku?
Program pětidenního turnaje v rámci kterého proběhne i finále Světového poháru
bude mít zcela standardní průběh a před
samotným nedělním vyvrcholením absolvují fináloví jezdci dvě kvalifikace. Protože
celé finále bude probíhat v rámci pravděpodobně v současnosti v bývalé centrální
Evropě největší hipologické výstavy Partner Pferd 2002, která byla proto přesunuta
z tradičního lednového termínu na květen,
veškeré podrobnosti o programu, předprodeji vstupenek a všem ostatním naleznete
na internetových stránkách výstavy
www.partner-pferd.de
Pro ty z vás, kteří nemáte přístup k internetu uvádíme některé základní údaje:
P. Doležal - ROCK’A’ROLL

(foto archiv Jezdec)

(Pokračování na str. 2)
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Pojeďte na Světový pohár do Lipska
Program nejdůležitějších
soutěží:
(soutěže S jsou zkratkou schwer, jsou
všechny do 150 cm a v originálním programu je počtem hvězd označována jejich
obtížnost v rámci kategorizace)
středa 1. května
● Středoněmecký jezdecký pohár
skok S - finale
● Nestlé Cup - skok S - 1. kvalifikace do
Velké ceny (GP)
●
Eggersmann
Junior
Cup
skok M (do 135 cm) - finále
čtvrtek 2. května
● Saský halový šampionát 6 a 7 letých
koní - skok L (do 125 cm)
● Saský halový šampionát 6 a 7 letých
koní - skok M - finále
● Preis des Freistaates Sachsen
1. kvalifikace pro Weltcup-Finale
● Audi Cup pro mladé koně
skok M/A - 1. kvalifikace
pátek 3. května
● Golden Toast Preis - skok S - 2. kvalifikace pro GP
● Audi Championat skok S - 2. kvalifikace pro Weltcup-Finale
● večerní GALA-Show (včetně mezinárodní skokové soutěže Preis der Sparkasse Leipzig)
sobota 4. května
● Audi Cup pro mladé koně - skok S
2. kvalifikace
● Großer Wernesgrüner Preis
● večerní GALA-Show
neděle 5. května
● Audi Cup pro mladé koně - skok. S
Finale
● FEI Emirates Airline World Cup
Final - skok S + dvě rozeskakování

R. Chelberg - LE CORDIAL

Za kolik?
Jistě i díky bývalé východoevropské tradici zvolili pořadatelé velmi přijatelné výše
vstupného i pro návštěvníky z bývalé
východní Evropy.
Ceny vstupenek na dny středa až pátek
se pohybují od 8 do 9 Euro pro dospělé,
možno zakoupit i rodinné vstupné (dva
dospělí a dvě děti do 14 let) za
20 Euro.Cena vstupenky na večerní
galashow je 23 Euro nebo je možné
zakoupit vstupenku na denní program +
galavečer za 29 Euro.
Cena vstupného na sobotu 4. května je
17 Euro Za kombinovanou vstupenku včetně večerní Gala show pak 30 Euro.
Za finálovou neděli 5. května zaplatíte
20 Euro za dospělého. Vstupenka na
všechny dny závodů (bez Galashow) je
50 Euro.
Možno i objednávat skupinové vstupné
(nejméně 20 vstupenek na den). Děti do

Jan Tops vede
Z celkového počtu 15 kvalifikačních kol
západoevropské ligy Světového poháru již
proběhlo jedenáct soutěží. Zatím je na čele
Holanďan Jan Tops před Markusem
Merschformannem (GER) a Švédem RolfGoranem Bengtssonem. Do elitní osmnáctky postupující do lipského finále v současné chvíli ještě patří: Toni Hassmann
(GER), Jos Lansink (BEL), Marcus Ehning
(GER), Rodrigo Pessoa (BRA), Eric van
der Vleuten (NED), Malin Baryard (SWE),
René Tebbel (GER), Lars Nieberg (GER),
Thomas Velin (DEN), Gerco Schröder
(NED), Ludger Beerbaum (GER), Michael
Whitaker (GBR), Cian O’Connor (IRL),
Jerry Smit (ITA) a na osmnáctém místě
jsou společně Ludo Philipaerts (BEL),
Meredit M. Beerbaum (GER) a Richard
Davenport (GBR).
Další desítka jezdců má však pouze
minimální bodové ztráty a tak se dá předpokládat ještě další vývoj pořadí po zbývajících soutěžích v Paříži - Bercy (9. března),
Dortmundu (16. března), s’Hertogenbosch
(23. března) a ve švédském Göteborgu
(6. dubna).
Účast v Lipsku má zajištěnu obhájce loňského titulu z Göteborgu Markus Fuchs (TINKA’S
BOY)
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7 let mají vstup zdarma
a systém prodeje vstupenek nabízí celou řadu
dalších možných kombinací.
Protože vstupenky
jsou v prodeji již od
1. listopadu 2001 zájemci o osobní účast v Lipsku neváhejte.
O centrálním předprodeji vstupenek vás
informují na čísle 0049
(0) 345 20 29 771
a velmi kvalitně je zpracována
internetová
stránka společnosti,
která se v SRN zabývá
předprodejem vstupenek
na všechny sportovní,
kulturní i společenské
akce a kde lze veškeré
vstupenky i přímo objednat,
na
adrese:
(foto archiv Jezdec) www.kaenguruh.de

Jaro s koňmi
Na výstavišti společnosti Výstaviště
Lysá nad Labem
s.r.o. se ve dnech
21.-24.
března
uskuteční 3. ročník
zemědělské výstavy
Jaro s koňmi. Výstava probíhá jako součást výstavy Zemědělec Jaro, která je
především nabídkou zemědělských produktů, velké i malé zemědělské mechanizace, zemědělských potřeb a nářadí, hnojiv, substrátů, semen, sazenic květin,
stromků apod. Pořadatelé se snaží při této
zemědělské expozici zajistit koním místo
jako nedílné součásti zemědělství. Bližší
informace pro návštěvníky i vystavovatele
na tel.: 0325/551 169, 552 051, 552 162 či
na internet. adrese:

www.vystaviste-lysa.cz

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Opatrný do Dortmundu
Náš jezdec A. Opatrný pokračuje úspěšně ve
svém turné po západoevropských halách. Ve
dnech 20.-24. února se zúčastnil CSI v Brémách, kde startoval v sedle koní týmu ABC
CHARLY, FANTASIE a HAMBURG.
Vstup do konkuru ještě nebyl tak přesvědčivý
a první den zbylo na Aleše jen 66. místo v sedle
ABC CHARLY v soutěži S* na čas za výkon 7
tr. bodů (zvítězil U. Plate na ABILLY) a 37.
místo v S* s rozeskakováním na ABC FANTASIE za 16. tr, bodů (vítěz L. Nieberg - FIGHTING ALPHA 3).
V Brémách se sešla nejlepší světová společnost a nechyběl ani H. Simon a E.T. FRH,
L. Beerbaum s FIGARO’S BOY, R. Tebbel na
LE PATRON a další.
O to lépe vyzní Alešův úspěch ze třetí soutěže, kdy v S* s rozeskakováním v sedle ABC
HAMBURG skončil na třetím místě, když si další
prvenství vybojoval L. Nieberg na FIGHTING
ALPHA 3.
Následovalo 24. místo ve dvoufázovém skákání na ABC CHARLY za 3 trestné body ve
druhé fázi soutěže (1. Sören von Rönne CHARLOTENHOF’S CHARISMA) a poté skvělé
5. místo ve skákání K.O. na ABC FANTASIE.
I dva závěrečné výkony zasluhují uznání,
protože jak ABC HAMBURG tak ABC FANTASIE uniklo rozeskakování v posledních dvou

nejtěžších soutěžích o jedinou chybu. Se čtyřmi
trestnými body pak skončila ABC HAMBURG
na 20. místě, když předposlední skokovou soutěž S** vyhrál R. Tebbel na LE PATRON a ABC
FANTASIE si v závěrečném S** odnesla 19.
příčku, když čelo klasifikace patřilo trojici
L. Beerbaum - FIGARO’S BOY, L. Nieberg ALBERTINO a S.von Rönne - CHANDRA.
O týden později cestoval tým hřebčína ABC
na švýcarsko-německé hranice na CSI - B
Friedrichshafen (28.2.-3.3.). Zde se na startu
objevil v sedle dvou koní. Zkušenou ABC HAMBURG čekala velká runda a novým Alešovým
koněm byl 8 letý valach ABC RACIO.
HAMBURG absolvovala sobotní kvalifikaci
na Velkou cenu (S*) s jednou chybou a v nedělní Velké ceně (S**) skončila se 4 tr. body na
8. místě. Zvítězil po rozeskakování šesti dvojic
K. Ahlman na SAMBO. ABC RACIO byl v kvalifikaci střední skupiny (S* na čas) s nulou třetí
a v nedělním finále skončil se 4 tr. body.
Víkend 9.-10. března stráví Aleš Opatrný
v ČR. Jeho příští srovnání se světovou elitou
proběhne na prestižním CSI-W Dortmund ve
dnech 14.-17. března. Pro Dortmund by mělo
být připraveno všechno nejlepší ze stáje ABC:
ABC FANTASIE, ABC HAMBURG, ABC CHARLY a ABC RACIO.

Opět blíž
k Českému poháru
V uplynulých 14 dnech se ke svému
jednání sešla skoková komise, která
opět dále posunula tvorbu základní koncepce Českého poháru ve skákání.
Návrh sportovně technických podmínek
soutěže je z větší části hotov a nyní je
na programu diskuze se samotnými
pořadateli. Ta by se měla týkat především ekonomických podmínek, kde by
mělo být vyjasněno, zda se celý seriál
soutěží podřídí jedinému ekonomickému
modelu jak na straně plateb tak výher, či
zda budou i nadále mezi jednotlivými
pořadateli diference.
Současný návrh soutěže předpokládá,
že by jezdci získávali do celkové klasifikace body podle umístění v hlavní soutěži
(Velké ceně) podobně jako je tomu u Světového poháru. V případě, že by ve Velké
ceně startoval jezdec na více koních,
musel by dopředu určit, s kterým z nich
bude v Poháru bodovat.
Zatím se o zařazení do Českého poháru
zajímají pořadatelé největších závodů
v pořadí: VC Brna, VC Ostravy, VC Poděbrad, VC Litomyšle, VC Všemil, VC Opavy,
VC Brno Belcredi, VC Plzně. Otazníky se
zatím vznášejí nad VC v jihočeské Jemčině. Do seriálu by byly započteny i výsledky
z národního šampionátu. Nejlepší jezdci by
postupovali do samostatného finále, které
by divákům ve svém závěru nabídlo model
světového šampionátu tzn. rozeskakování
nejlepších čtyř dvojic se střídáním koní.
Podmínkou proto je, aby se finále konalo
na otevřeném a divácky přehledném kolbišti.

Na Trojském
ostrově slavnostně
V sobotu 23. března vstoupí do života
pražské jezdecké společnosti, ale
v budoucnu jistě i celorepublikové, nová
jezdecká hala, kterou dokončila společnost In Expo Group s.r.o. Na programu
prvních závodů jsou soutěže od stupně L- až do stupně -ST- a na sobotní závody navážou hned i nedělní soutěže ze
stejným programem. Plánovaný začátek
závodů je zatím na 9.00 hodin, ale slavnostní otevření haly chystají organizátoři
na sobotu 23. března ve 13.00 hodin
a součástí sobotního programu bude
i večerní show.

Pony festival
ve Všemilech
Aleš Opatrný zůstává mezi evropskou elitou, loni za stáj Bost, letos ABC

Školení stavitelů
Ve dnech 15.-17. února proběhlo v Humpolci školení národních stavitelů tratí pro
soutěže spřežení, které vedl mezinárodní
rozhodčí a stavitel Polák Marek Zaleski.
Vedle šestnácti našich stavitelů se jej
zúčastnili i čtyři Slováci. Zamýšlená účast
polských zájemců se nekonala. K závěrečným zkouškám byli připuštěni všichni čtyři
slovenští účastníci a spolu s nimi osm českých stavitelů. Všichni zkoušku složili, což
v podstatě znamená, že každý významnější
český pořadatel soutěží spřežení má od
letoška svého stavitele.

(foto archiv Jezdec)

Chovatelé
v Bernarticích
V sobotu 9. března se schází již po
čtvrté západočeští chovatelé k přehlídce
plemenných koní, která se koná v Bernarticích. V rámci programu budou předvedení plemenní hřebci v čele s bernartickým PUŠKINEM, kterého doprovodí
i jeho potomci. Pro diváky je připraven
i pestrý program, při kterém budou koně
různých plemen předvedeni jak ve skoku
i v drezuře, a jak bývá v Bernarticích zvykem, pořadatelé se postarají i o zábavu.
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Zimní Pony festival se konal ve dnech
28. února až 3. března v hale ve Všemilech a k dvanácti soutěžím se sem sjelo
více jak 40 pony. Čtvrtek byl seznamovacím dnem a od pátku 1. března se již skutečně soutěžilo. Zahajovací den patřil drezúře a stejně jako v sobotu a v neděli při
skákání byla každá soutěž dvoukolová. Při
velmi slušném zájmu diváků si malí jezdci
vedli velmi dobře a ke svým startům přistupovali s náležitou svědomitostí. (Viz
výsledky). JK Všemily opět prokázal, že je
svědomitým pořadatelem a organizačně
proběhly celé tři soutěžní dny bez problémů.
Na tento zimní Pony festival naváže
Jarní a Letní festival pony, který se bude
konat v Mělníku. Podzimní kolo a závěrečné finále uspořádají opět všemilští.
-bar-

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Přípravy na sezónu v plném proudu
Na všech stranách naší republiky probíhají různé soustředěné přípravy jezdců pod
vedením mnoha trenérů. Průběžně probíhají práce ve sportovních centrech mládeže v Kolesách, Nové Americe a Frenštátě
pod Radhoštěm v termínech, které jsme
oznámili v Jezdci č. 2-2002. Soustředění
však také probíhají díky soukromým iniciativám dalších subjektů.
● Ve dnech 12.-13. února se konalo
další kolo společné práce v hřebčíně Albertovec pod vedením rakouského olympionika R. Wassibauera, který měl v práci 25
koní a 13 jezdců. R. Wassibauer se stal na
jaře 2002 v ČR velmi žádaným odborníkem, protože na soustředění v Albertovci
navazovala jeho práce v Tursku, o které
jsme informovali v minulém čísle a poté se
R. Wassibauer přesunul do Všemil, kde
trénoval 18.-19. února.
● Dvě zimní soustředění skokových
jezdců se také konala v novém luxusním

areálu na severu Moravy v Čeladné. Organizátorem byl v obou případech I. Višinka
a trenérský dohled měl reprezentant
J. Skřivan. V termínech 25.-27. ledna
a 15.-17. února se zde sešlo nejprve 18
a podruhé 26 koní. Někteří jezdci absolvovali obě soustředění a v práci měl J. Skřivan velmi různorodé spektrum koní, od
zcela začínajících až po zkušené na úrovni
-S-. Vedle kvalitní práce se všichni účastníci shodli na tom, že areál v Čeladné se stal
dalším překrásným centrem jezdeckého
sportu a bude přínosem pro jezdectví nejen
na severní Moravě.
● K tradiční společné práci se do
Poděbrad pod vedením I. Vencoura
dostavilo 1. března 15 koní s 13 jezdci.
I. Vencour, čerstvý držitel čestného
odznaku ČJF zatím rozhodně nehodlá
odpočívat a letos má v plánu tři týdny
společné práce a tak bude v poděbradské hale až do 24. března.

Sportovní
kalendáﬁ
hala
9.3.
9.3.
16.3.
16.3.
23.-24.3.
23.3.
23.3.
23.3.
24.3.
24.3.
30.3.
30.3.
30.3.
31.3.
31.3.
31.3.
6.4.
6.4.
14.4.

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
Plzeň-Bory
drez. Z-S
Všemily
Z-L
Rudná p.Pradědem
ZM-L,pony
Heroutice
ZM-ZL
Plzeň-Bory
ZM-L
Soběšice
Z-L
Praha
L-ST
Spálené Poříčí
Z-S
Jemčina
ZM-L

otevřená kolbiště
31.3.
1.4.
6.4.
6.4.
6.-7.4.
6.-7.4.

Přední Kopanina
Chlaponice
Dražka
Ústí nad Labem
Mělník
Opava Kateřinky

drez. L-TT
ZM-L
Z-L
Z-L
ZM-ZL
ZM-L

● Až v průběhu února nás zastihla
smutná zpráva, že dne 30. ledna nečekaně zemřel kovář a podkovář pan Zdeněk Kruliš z Nymburka - Drahelic.
● Dne 22. února zemřel ve věku 78
let chovatel a trenér pan Jaroslav Staněk. V 60. a 70. letech se zasloužil
o rozvoj chovu koní ve východních
Čechách, především na Jičínsku. V polovině sedmdesátých let pak byl zakladatelem a trenérem bývalého JK při JZD
Jílové u Prahy, později JO Petrov.
Poslední rozloučení se zesnulým se
konalo 1. března v Praze.

J. Skřivan má za sebou seznámení s luxusním prostředím areálu v Čeladné

-foto J. Gebauer-

Paravoltižní
kalendář

V Albertovci
podruhé

Sportovní sezóny zahajují
i handicapovaní jezdci.
V sobotu 9. března se koná
v základní církevní škole
sester Voršilek v Olomouci
akce s názvem Parabarel
2002. Jak z názvu vyplývá,
handicapovaní paravoltižní cvičenci zde
budou soutěžit na cvičných barelech, ale
již 6. dubna zahajují první paravoltižní soutěží ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Pro paravoltižní jezdce jsou v sezóně
2002 přichystány dvě seriálové soutěže.
Prvou je ANECT - voltižní série, která je
tradičně určena jak voltiži tak paravoltiži,
koná se v areálu Lucky Drásov a zahajuje
14. dubna. (Další kola 23. 6. a 18.8.)
Druhou je specielní seriál soutěží pro
paravoltižní cvičence Pohár ČHS, který
bude mít pět pokračování a zahajuje v Olomouci 16. března. (Další kola se konají:
6.4. Frenštát pod Radhoštěm, 1. 6. Praha,
24. 8. Radíkov u Olomouce, 21. 9. Měník).
Mistrovství republiky v paravoltiži se
koná 26. října v areálu Panská Lícha
v Brně.

Druhého kola Albertovského zimního kriteria, které se konalo v sobotu 23. února,
se zúčastnili již jezdci z 16 oddílů severní
Moravy.
V soutěži -ZM- zvítězil domácí V. Holý
na IDEAL. Skok -Z-měl již tři vítěze, protože byly vypsány tři kategorie (viz výsledky).
V -ZL-pětiletých zopakoval vítězství z předchozího týdne opět V. Holý na CHARISMA.
V -L- kraloval junior J. Kincl na ASTRA
z Horymas Horní Město.
Závěrečnou soutěží byl skok -S-, kde
mezi sedmi startujícími byla nejlepší L. Gladišová na JERMETIEU a AMARCORD,
když skončila s výsledkem 4 tr. body
s oběma koňmi ex equo na prvním místě.
Třetí příčku si odnesla Tušlová na
ROŠÁDA z Real Tetčice.
V zimním albertovském kriteriu roku
2002 skončili koně po dvou kolech a finále
v tomto pořadí: čtyřletí 1. NAGANO 4 Živníčková (Hradec n.M.), 2. ALOKA Holý, 3. ARGON - Holý (oba Albertovec),
pětiletí 1. CHARISMA - Holý, AMOR Holý (Albertovec), 3. CYRIL - Bajnar (Baník
Ostrava).
-jge-
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L. Gladišová - AMARCORD vítězka soutěže -S- při druhém kole Albertovského zimního kriteria
-foto J. Gebauer-

Koně světa
Tak jako Mezinárodní jezdecká
federace sestavuje již po leta
žebříček nejlepších jezdců, zabývá se Světová chovatelská federace sportovních koní (World
Breeding Federation For Sport
Horse) sestavováním žebříčků
nejlepších koní. Průběžně se
můžete o pořadí v těchto žebříčcích, které jsou sestavovány pro
kategorie skoky, drezúra a všestrannost, informovat na internetové adrese: www.bcm.nl nebo
přímo na adrese Světové chovatelské federace: www.wbfsh.org
V současné chvíli jsou v žebříčcích započteny výsledky soutěžní
výsledky do konce ledna 2002
a pořadí nejlepších koní světa je
podle World Breeding Federation
For Sport Horse následující:

skoky
1. ISOVLAS PIALOTTA (Pilot Akazie po A1/1 Akitos) vestfálská
10l. klisna - R. G. Bengtsson
2. HÁNDEL II (Wolfgang - Clementine po Ulf) 12 l. hřebec
KWPN - M. Whitaker
3. DE SJIEM (Aram - Chief po
A1/1 Wahtamin) 12l. valach
KWPN - J. Dubbeldam.
Na dalších místech žebříčku
nejlepších skokových se umístili:
TINKA‘S BOY (M. Fuchs), CAMIREZ B (M. Merschformann), PRIOBERT
DE
KALVARIE
(L. Howard), LINCOLM L
(M. Merschformann), ANTHEM
(L.K. Kraut), GIO GRANNO
(F. Sloothaak), E.T. FRH (H. Simon)

drezúra
1. ANTONY FRH (Argument Wanda po Wenzel II) 16 l. hanoverský valach - I. Werth
2. VITAL ROBERT BEAUVALAIS (Bolero - Galante po Grande) 15 l. hanoverský valach B. Ferrer - Salat
3. ARTAX CONDOR RB
(Vdumchivy - Veldre po Vagner)
9l. hanoverský valach (odchovaný v Litvě) - E. Sidneva.
Na dalších místech figurují:
LEONARDO DA VINCI (G. Rothenberger - Gordijn), RALI BABA
(D. Ramseier), BLUE HORSE
CAVAN (L. Petersen), BJORSELLS BRIAR 899 (J. Brink),
RUSTY (U. Salzgeber)

všestrannost

Výsledky

Neãekejte na zahájení sezóny 2002
!!! Nav‰tivte nás jiÏ dnes !!!
v prodejnách jezdeck˘ch potﬁeb firmy
Dublet s.r.o.

Albertovec 16.2. -ZM- (10) 4l. 1.
Holý - ARGON (Alertovec), koně 1.
rokem 1. Holý - MARAVILLA (Albert.),
-Z- (23) 4l. 1. Živníčková - NAGANO 4
(Hradec n.M.), ostat. 1. Blažejová JAPAN (Equiclub Krnov), -ZL- (20) 5l.
1. Holý - CHARISMA (Albert.), děti +
jun. 1. Gladišová - JERMETIEU (Gladiš Bernartice), ostat. 1. Hruška RAMÍR FERAM (Opava Kat.), -L- (10)
1. Hruška - RAMÍR FERAM (Opava
Kat.), 2. Gladišová - JERMETIEU, 3.
Gladišová - AMARCORD (Gladiš Bernartice).
Albertovec 23.2. -ZM- (7) 4l. 1.
Holý - IDEAL (Albert.), -Z- (26) 4l. 1.
Živníčková - NAGANO 4 (Hradec
n.M.), děti + jun. 1. Hentšel - SALVADOR (Baník Ostrava), ostat. 1. Lišková - LARON (Albertovec), -Z- (31) 5l.
1. Holý - CHARISMA (Albertovec), děti
+ jun. 1. Kincl - ASTRA (Horymas
Horní Město), ostat. 1. Hruška RAMÍR FERAM (Opava Kat.), -L- (18)
1. Kincl - ASTRA (Horymas Horní
Město), 2. Gladišová - AMARCORD,
3. Gladišová - PAVIAN (JK Gladiš
Bernartice), -S- (7) 1. ex equo Gladišová - JERMETIEU, AMARCORD (JK
Gladiš Bernartice), 3. Tušlová ROŠADA (Real Tetčice).
Všemily 28.2.-3.3. Zimní pony festival drez P 3 pony kat. S (4) 1. Doležalová R. - GALAXIE (Tetčice), pony
kat. A (5) 1. Erbeková - BLACK
(Moravská jezd. společnost), drez P 4
pony B (5) 1. Rosická - SHARA (Iros
Praha), skoky ZPS, ZPA (4) 1. Bačkovská - MONTY (Děčín), ZPB (6) 1.
Mestenhauserová - GÁRKA (Mělník),
ZPA,ZPB (8) 1. ex equo Rosická SHARA (Iros Praha), Stružinská - EL
PEGAS (Děčín), ZL PS, ZL PA (4) 1.
Doležalová - GALAXIE (Tetčice), ZL
PB (6) 1. Bačkovská - BANDY (JK
Všemily), L PA, L PB 1. Rosická SHARA (Iros Praha), soutěž nadějí
(děti na velkých koních 6 start.) 1.
Kološ - BAILEYS (JK Pardubice).

Mělnická 31
Stará Boleslav
tel. 0608 112 312
Otevřeno: 10.00 - 18.00 h

Masarykova 518/4a
Liberec 1
tel.: 048/510 34 95
Otevřeno: 7.30 - 16.30 h

ZÁSILKOVÝ PRODEJ, PO DOHODĚ MOŽNOST NÁKUPU MIMO PRODEJNÍ DOBU

!!! V·E PRO JEZDCE A KONù !!!
Výroba a prodej parkurových překážek a venkovních mobilních boxů
PRO ROK 2002 NOVÁ KOLEKCE – parkurových překážek

a treninkového materiálu
nový model venkovních
ustajovacích boxů
!!! MOÎNOST LEASINGU !!!
BliÏ‰í informace v na‰ich prodejnách. Pﬁi jednorázovém nákupu
nad 10 000,- Kã máme pro Vás dárek.

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
●
●
●
●
●

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 val. 9 let, skok -ZL-L-, výměna za starší klisnu možná. Tel.: 0606 503 041.
● Prodám kl. A1/1 - 11 l. Tm.Hdka, MIL. -S-, jemná, spolehlivá, temperament., hezká, vhodná
pro zkušenějšího jezdce, výb. původ. Nízká cena - dohoda. Tel.: 0606-425 149.
● Pronajmu stáj 10 boxů na Praze - západ, MHD, prostor pro krmení, hala 20x40 a zázemí k dispozici. Cena dohodou. Tel.: 0602/646 983, 0205/786 156.
● Přijmeme jezdce, ošetřovatele. Stáj v SRN, 80 km od hranic, hovoříme česky. Tel.: 0049 171
151 4585.
● KRMNÉ DOPLŇKY NEJEN PRO SPORTOVNÍ KONĚ
!špičkové vitamíny a krmné doplňky EQUISTRO, CHASSOT, zaručená kvalita!
Na vyžádání zašleme katalog (možno i v elektronické podobě na e-mail). Zásilková služba,
možnost rozvozu přímo do Vaší stáje. Objednávky na adrese: Lípová 119, Všenory - okr.
Praha západ, 252 31, e-mailové adrese: vyzivakoni@volny.cz, telefonu nebo faxovém čísle:
02/9911999.

1. SUPREME ROCK (A1/1
Edmund Burke - Rineen Classic
po A1/1 Bassompierre) 13l. irský
valach - P. Funnell
2. THE NATIVE (původ neuveden) - D. O‘Connor
3. BRILLIANTE (Ricardo - Liebliche H po A1/1 Follywise) 14 l.
holšt. klisna - I. Johannsen. Na dalších místech jsou: CAYMAN WENT
(P. Dutton), REJO (M. Grayling).

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

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

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

PROSTĚJOV
Potřeby pro jezdecký sport
Výroba-Velkoobchod
Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)
Vnitřní
a venkovní
boxy dle
evropských
parametrů

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

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
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

Největší výrobce a dovozce
potřeb pro jezdecký sport
v České republice.
● Vlastní výroba více než 100
druhů jezdeckých potřeb,
jejichž vývoj a testování probíhá ve spolupráci s profesionálními jezdci ing.J. Hanulayem
a J. Skřivanem.
● Na veškeré zboží poskytujeme odborný a kvalitní záruční
a pozáruční servis.
● Naše výrobky si můžete koupit ve všech dobrých prodejnách v ČR. Žádejte je u svých
prodejců!
● V našem katalogu se můžete
přesvědčit o neustálém rozšiřování naší nabídky.
● Zavolejte nám, objednané
zboží Vám zašleme na dobírku nebo Vám poradíme nejbližší prodejnu ve Vašem
okolí, která Vás obslouží.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Prodejna
a velkoobchodní sklad:
Domamyslická 59,
798 01 Prostějov
Tel./Fax: 0508/362 267
Tel./Fax: 0508/362 483
Tel.: večer: 0508/332 107
mobil: 0602 72 10 15
Prodejna Brno:
Veveří 109, PSC 618 00,
Tel.: 05/41 21 16 17
●

- 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

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

Pozor změna faxového
čísla redakce JEZDEC

na 02/868 55 407

Tel./fax: 0618-84 04 27,
e-mail: equisport@atlas.cz,
equisport@volny.cz
http://:www.equisport.cz

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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