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Praha se koneãnû doãkala
V sobotu 23. března se Praha konečně
dočkala. Na našem bývalém centrálním
kolbišti a na místě, kde se doslova psaly
dějiny československého a českého jezdectví na Trojském ostrově, byla slavnostně otevřena krytá jízdárna.
I když již není pravda, že by na území
Prahy nebyly kryté jízdárny, oproti jiným
regionům a významnějším jezdeckým centrům v jiných částech naší země je Praha
skutečně v počtu krytých jezdeckých hal
silně zaostávající. Nepočítáme-li jízdárny
na skutečných okrajích hlavního města, či
dokonce za jejími hranicemi, dá se bez
velké nadsázky říci, že do soboty 23. března jezdcům hlavního města střecha nad
hlavou odpovídající úrovně chyběla. Ta
poslední na hradčanské Baště byla zrušena v roce 1979. Navíc i bývalé centrální
kolbiště pět let hyzdilo torzo halového snu,
který se nepodařil uskutečnit společnosti
Respin.
Zásluhu na tom, že je dnes tato nepříjemná epizoda již minulostí, má společnost In
Expo Group, která se dostavby haly ujala,
investovala potřebné finanční prostředky
a v sobotu 23. března přivítala prvé jezdce
i návštěvníky pod svojí střechou. Společnost In Expo Group je v jezdecké veřejnosti známa především pořadatelstvím výstavy
Kůň v Lysé nad Labem, které se letos připravuje již deváté pokračování. Ekonomická provázanost ji poutá i k jezdeckému
středisku ve Všemilech, které si po dvou
letech provozu získalo značnou proslulost.

Ach ten písek
Zahájení provozu haly však byla pravděpodobně i pro tak zkušeného a ekonomicky
silného investora značnou zátěží, a tak se
neobešlo bez chyb. Velmi pěkné finanční
dotace, které v prvých osmi soutěžích
závodních dní 23. a 24. března dosáhly
výše téměř 70 000,- Kč přilákaly do Prahy
na Trojský ostrov velké množství jezdců
a koní. Poněkud zklamáním pro ně byl velmi
hluboký povrch haly. Z té musel být nakonec ještě v průběhu soboty odhrnován
písek, ale i tak měli koně na těžkém povrchu soutěže notně ztíženy. Projevilo se to
nejenom na velmi špatných výsledcích
sobotních soutěží, ale následně i na značně
prořídlých nedělních startovních listinách.
A tak zatím co v lehčích soutěžích se vždy
ještě našli jezdci a koně, kteří se s kursy
dobře vypořádali, v sobotní soutěži -S- viděli diváci z 23 startů jen čtyři nuly v základním parkuru a již žádnou v rozeskakování.
V závěrečném -ST- z osmi startujících
dokončila soutěž dokonce jen polovina jezdců. K vítězství stačila A. Opatrnému a ABC
HAMBURG WEPOL jedna chyba, když na
letošním kontě této dvojice jsou již i bezchybné parkury z těžkých soutěží v západoevropských halách. S kursem se v podstatě
vypořádal pouze on, když byl v sedle ABC
LANCELOT WEPOL druhý (7 tr. bodů)
a s ABC ROLEX WEPOL třetí (12). Poslední umístěné V. Macánové (LISETTE) stačilo
na 4. místo 33 trestných bodů.
V neděli pak měly soutěže maximálně

12 až 15 startujících. K závěrečnému -STse odhodlali opět jezdci z Hořovic (dvakrát
A. Opatrý a dvakrát R. Drahota), kterým
asistoval již jen J. Hatla (Měník Humburky)
na LATINUS. Hořovičtí obsadili prvá čtyři
místa a diváci viděli, díky A. Opatrnému na
ABC HAMBURG WEPOL alespoň jeden
bezchybný výkon. Druhý skončil R. Drahota s ABC ANDOLPH WEPOL před A. Opatrným ABC ROLEX WEPOL. Doufejme, že
do třetího halového dne na Trojském ostrově soboty 6. dubna již bude povrch lépe
upraven a jezdci i koně budou moci krásné
prostředí luxusní haly dokonale vychutnat.

Co přinese budoucnost?
Akcelerace oživení jezdeckého prostředí
na Trojském ostrově přinesla v úvahách
mnohých návštěvníků otázku, jak bude dál
pokračovat vývoj naší ještě nedávno tak
sportovně ceněné jezdecké lokality. Po
budovatelském úsilí, kdy nebyl na mnohé
čas, se nyní začnou utvářet sousedské
vztahy mezi společnostmi In Expo Group
a TJ Žižka Praha a jezdecká veřejnost je
zvědavá, jak se bude další osud Trojského
ostrova vyvíjet. Pravděpodobně mnohý
z návštěvníků při pohledu na rodící se
krásně upravené plochy v okolí nové haly
zadoufal, že by se vstup společnosti In
Expo Group na Trojský ostrov mohl stát
výrazným povzbuzením pro další aktivity ve
prospěch jezdeckého sportu, týkající se
v konečných důsledcích nejen hlavního
města. Jak tomu skutečně bude si však
musíme ještě počkat.
C. Neumann
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V Chlaponicích naposled
Velikonoční pondělí 1. dubna mělo pravděpodobně poněkud hořkou příchuť pro
pořadatele ze stáje společnosti Pradar
v Chlaponicích manžele Motyginovi.
V Chlaponicích se konaly skokové závody,
které udělaly tečku nejen za nesmírně
aktivní chlaponickou zimní sezónou, ale
současně za působením stáje Pradar
v Chlaponicích. Společnost Pradar se
z ekonomických důvodů rozhodla dále již
středisko v Chlaponicích neprovozovat
a v průběhu dubna budou stáje i krytá jízdárna uzavřeny. Středisko bude nabízeno
k prodeji a pro stáj Pradar a S. Motygina to
znamená stěhování. Jak nám sdělil
S. Motygin zatím je zvažováno několik
nabídek v ČR, ale otevřena zůstává
i úvaha o návratu do Moskvy, kde má společnost Pradar stáje.

J. Hanulay po páté
V každém případě zaslouží manželé
Motyginovi za své působení v Chlaponicích
nejvyšší uznání. Chlaponice byly po čtyři
roky častým místem setkávání mnoha jezdců a zimní soustředění se dají počítat na
desítky. V předloňské zimě zde byla zahájena společná práce s jednou z největších
osobností československého jezdectví
MVDr J. Hanulayem, která pokračovala
i v zimě 2001/2002. J. Hanulay téměř symbolicky ukončil své působení Chlaponicích
v posledním možném termínu a o velikonočních prázdninách zde trénoval téměř
třicítku jezdců a koní. Jeho práce měla
smysl i proto, že se v zimním období
2001/2002 jednalo již o páté setkání. Protože osobnost J. Hanulaye má v České
republice stále značnou vážnost využili
jsme setkání v Chlaponicích ke krátké
sondě jeho pocitů: „Na všech svých místech, kde pravidelně pracuji s jezdci
i koňmi, preferuji pracovitost jezdců téměř
nad vším ostatním. Mnohokrát jsem zdůrazňoval, že i méně talentovaný jezdec se
mnohému velmi dobře naučí, když bude
ochoten poctivě s koňmi pracovat. A teprve
sportovní zážitek na velmi kvalitně proježděném koni připraví jezdcům skutečný
požitek a k němu se nakonec vždy dříve
nebo později dostaví i sportovní úspěch.
V současnosti jezdí jezdci na výrazně lepších koních než tomu bylo v minulosti, ale
ani tak se nedá práce s koněm ošidit či
uspěchat.“

Nejlepší vizitka
Samotné závody pak byly pěknou vizitkou celého prostředí chlaponického areálu
i organizačního týmu. Ve čtyřech soutěžích
(Z-L) viděli diváci celkem 188 startů a přes
občasné přeháňky bylo jezdecké kolbiště
v Chlaponicích v obležení diváků. Závěrečné -L- získal A. Opatrný na SILVIO (Hořovice) před S. Motyginem na SCREAM
PRADAR a K. Papouškem s MYRTHE
(HHC Vondrov). Přejme manželům Motyginovým dobrou volbu pro jejich příští jezdecký život a Chlaponicům co možná nejdříve kvalitního majitele, který dokáže
pokračovat v kvalitní hipologické práci.
Velikonoční pondělí přineslo jezdeckému
středisku v Chlaponicích obležení diváky,
koňskými přepravníky a osobními vozy.
Doufejme, že centrum nadlouho neosiří.

S. Motygin

Do haly
se už nechtělo

Tečka
za galavečerem

Původně halové měly být soutěže sobotních závodů (30. března) ve Všemilech.
Překrásné počasí však způsobilo, že se již
skákalo na otevřeném kolbišti. Všechny
soutěže (Z-L) byly početně velmi obsazené
a na startu se objevila řada předních jezdců včetně českých reprezentantů. Turisticky zajímavá lokalita byla tentokrát plná
jarně naladěných výletníků a řada z nich se
zastavila i ke sledování jezdeckých soutěží.
Hlavní soutěž (-L-) měla na startu
35 soutěžících a z vítězství se nakonec
radoval M. Zbořil na MARIO z Morys Třebonice, který zvítězil se stejným koněm
i v předcházející soutěži -ZL-.
-bar-

Ve čtvrtek 27. března proběhlo v prostorách společnosti Golem v Praze na Karlově
náměstí závěrečné setkání týmu, který organizoval letošní slavnostní vyhlášení jezdců
a koní v Praze v divadle Broadway. Na základě veškerých dostupných podkladů konstatoval ředitel společnosti Golem L. Novotný, že
letošní galavečer skončil, především díky
značnému zájmu diváků i štědrosti sponzorů,
finančním přebytkem. Ten bude, tak jak bylo
deklarováno, věnován ČJF jako vklad k letošnímu pořadatelství CSIO Poděbrady.
Náklady na pronájem divadla Broadway
a muzikám Kleopatra činily 350 000,- Kč.
Celkem se prodalo 535 vstupenek za
272 125,.- Kč. Na sponzorských příspěvcích bylo vybráno 112 000,- Kč. Celkový
zisk akce tedy činí 34 125,- Kč.
Organizátoři večera děkují všem donátorům i divákům za podporu celé akce. I když
bylo při závěrečném hodnocení konstatováno, že se organizace nevyhnula některým
chybám, pořadatelé doufají, že většina
diváků byla s průběhem večera spokojena.

Mazance pro vítěze
V předvelikonoční neděli 31. března se
v hale na Nové Americe konaly skokové
závody, které uspořádala TJ Krakonoš
Trutnov a HRCC Nová Amerika. Ředitelem
závodů byl manažer komise reiningu
I. Černoch ze střediska Nová Amerika
a dalším pilířem závodů byli manželé Pejosovi z TJ Krakonoš Trutnov. A. Pejos byl
stavitelem kursů, J. Pejosová pak nejen
organizátorem, ale především i sponzorem
všech soutěží. Vedle peněžitých cen tak
byli výherci obdarováváni nejen věcnými
cenami praktického významu (ohlávky
uzdečky apod.), ale ke každé ceně byl přibalen i velikonoční mazanec.
Přes krásné počasí se soutěže úrovní
ZM-ZL uskutečnily v hale a zájem projevilo
i početné publikum, protože pořadatelé
dokázali zajistit dobrou propagaci díky regionálnímu tisku i rozhlasu. (Ostatní viz
výsledky.)
-bar-
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Stáj Bost bez jezdce
Překvapením pro majitele stáje Bost
B. Starnovského bylo nečekané rozhodnutí
jezdce Z. Žíly, který oznámil svůj záměr
odejít za lukrativní nabídkou do Rakouska.
Odchod Z. Žíly ze stáje Bost se odehrál
téměř ze dne na den v úterý 26. března
a podle našich zpráv je již Z. Žíla v zahraničí. B. Starnovský nám sdělil, že zatím není
rozhodnut jak bude nastalou situaci řešit,
ale již nyní je jasné, že naše reprezentace
přišla o jednoho kvalitního jezdce i s možnou nadějí pro Pohárovou účast.

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

V Kolesách s Tomem
Kolesa jsou místem, kde se všichni jezdci cítí dobře. Slovo všichni lze v tomto případě chápat skutečně doslova, protože se
zde setkávají jezdci téměř všech jezdeckých disciplin. Jen v zimě roku 2002 zde
společně pracovali dvakrát jezdci spřežení,
třikrát se zde sešli jezdci drezurního a třikrát militaristického sportovního centra
mládeže a dvakrát zde bylo soukromé drezurní soustředění K. Chelbergové.
O velikonočních svátcích zde přidala
další dílek seniorská reprezentace ve všestrannosti, kterou doplnila čtveřice nejlepších juniorů (B. Doušková, J. Kadavý,
J. Vobořilová, M. Šedá). Ti všichni společně pracovali pod vedením belgického trenéra a jezdce, stavitele tratí a současně
ředitele závodiště ve Waregemu Toma
Ryckewaerta. I když bylo o tomto muži
v našem odborném tisku mnohé řečeno,
požádali jsme člena komise všestrannosti
Jaroslava Grodla, aby nám zopakoval
průběh vzniku vazeb mezi tímto evropskou
i světovou militaristickou společností uznávaným mužem a Českou republikou:
„S T. Ryckewaertem jsme se poprvé viděli
na ME ve Waregemu v roce 1998 a podruhé na ME v Irsku v létě roku 1999. Na podzim roku 1999 jsme ho pak pozvali ke sledování Velké pardubické a seznámili ho se
svými záměry budování trati pro soutěže
všestrannosti v Pardubicích. T. Ryckewaert
povzbudil naše snahy a vyjádřil se o pardubické dráze velmi pochvalně. Následovala další setkání, která vyvrcholila dohodou o ročním pobytu G. Slavíkové ve
Waregemu v sezoně 2000. S T. Ryckewaertem byly také aktivně konzultovány naše
plány při stavbě trati v Pardubicích a dá se
říci, že stál i za naší ambicí o zisk pořadatelství ME 2003. V loňském roce pak byl
technickým delegátem FEI při pardubickém CIC. Tentokrát jsme v našem vztahu
udělali další krok a po konzultaci s jezdci
jej pozvali i k vedení práce našich nejlepších jezdců. Seniorský kádr jsme navíc
doplnili o nejlepší juniory, se kterými
bychom se chtěli zúčastnit letošního evropského šampionátu juniorů, které bude opět
na závodišti ve Waregemu. Vztahu s
T. Ryckewaertem navíc využijeme i k získání dalších zkušeností, protože jsme se
dohodli, že skupina našich stavitelů bude
moci týden asistovat při stavbě šampionátové trati v Belgii.“
Dodejme jen, že dvacítka seniorů pracovala v Kolesách s jedním koněm pod vedením T. Ryckewaerta a v případě potřeby
pak s druhým koněm pod vedením
D. Diringerové, která byla vedoucím celého
soustředění.

Potřebujete více profesionality
Pochopitelně jsme si nenechali ujít možnost požádat Toma Ryckewaerta o rozhovor:
Pane Ryckewarte, mohl byste čtenářům Jezdce říci něco o sobě a své jezdecké minulosti i současnosti?
V současnosti jsem ředitelem závodiště
všestrannosti ve Waregemu, které je centrem belgické všestrannosti. Při své práci
mám možnost velmi často spolupracovat
s největšími osobnostmi světového jezdectví jako je např. M. Todd či R. Pessoa. Mojí
trenérskou i jezdeckou specializací je příprava mladých koní tak do úrovně tří
hvězd. Ve své jezdecké minulosti jsem se
nejvýše dostal před OH v Barceloně, kdy
jsem patřil do širšího reprezentačního
kádru Belgie, ale můj nejlepší kůň nakonec
onemocněl a s olympijskými ambicemi byl
konec. Nyní pracuji i jako stavitel tratí pro
soutěže všestrannosti a jako asistent stavi-

tele jsem působil i při největších světových
soutěžích.
Jak hodnotíte průběh prací v Pardubicích v souvislosti s pořadatelství ME
juniorů 2003?
Závodiště v Pardubicích je velmi krásné
místo. Myslím, že pořadatelství tak výrazně
sledované soutěže je krok správným směrem. Do ČR přijede mnoho důležitých lidí
a díky mediální sledovanosti budete moci
v jezdeckém světě představit nejen své
závodiště, ale celkově i vaše organizační
schopnosti. Pochopitelně stejně tak jak lze
takovou příležitost pozitivně využít, může
mít v případě neúspěchu i negativní dopad.
Proto je nezbytné vše dokonale připravit.
Podle mých současných pocitů je potřeba
všechny úrovně vaší pořadatelské práce
od stavby tratě, přes rozhodčí i veškeré
celé organizační zázemí výrazně zprofesionalizovat. To není myšleno jako kritika, ale
jen jako rada. Znovu opakuji. S evropským
šampionátem se České republice dostane
výrazná publicita, která může mít dopad
oběma směry.
A nyní něco ke koním a jezdcům,
které v Kolesách trenujete.
Jsem teprve na začátku. První dojem je,
že čeští jezdci nejsou o nic horší než jiní
a s chybami, které dělají se stejně tak setkávám při práci s jezdci v Belgii či Kanadě.
Čtveřice juniorů je pochopitelně výrazně
tvárnější a do nejmladší kategorie by se
mělo investovat nejvíce. Padla zde i otázka
mé dlouhodobější spolupráce s českými
jezdci. Uvidím po čtyřech dnech, kdy již
budu mít lepší představu o možnostech
jezdců a koní. V každém případě by vedle
mého kladného vyjádření ke spolupráci
musela být i ochota ze strany jezdců. To
v prvé řadě. Abych však mohl systémově
na jezdce působit, musel bych se s nimi
setkávat minimálně jednou za čtyři týdny.
To je doba, kdy se dá ještě sledovat práce
a uložit jakási „domácí cvičení“. Při delších
pauzách je již systémová práce velmi
obtížná.
Děkujeme za rozhovor

Chovatelská dohoda
na obzoru?
Jak jsme informovali v průběhu února
prožívá chovatelská obec v současnosti
bouřlivé období, kdy na sklonku roku vyvrcholil spor mezi ASCHK a Svazem chovatelů ČT o vedení plemenné knihy a následně pak s tím spojené změny celého systému financování. Zdá se, že by v nejbližších
dnech mohlo přeci jen dojít k uklidnění celé
situace. V průběhu března na několika jednáních mezi ASCHK a SCHČT došlo
k dohodě, že SCHČT převezme inspektory
chovu. Na následném setkání inspektorů
s představiteli SCHČT bylo rozpracováno
několik variant budoucí podoby systému
inspektorské práce. Zdá se, že vítězí
návrh, který předpokládá, že inspektoři
sami vytvoří jakousi servisní organizaci pro
všechny subjekty (především SCHČT
a ASCHK), se kterými pak budou spolupracovat na smluvních základech. Další kolo
jednání proběhlo 2. dubna v Písku a budeme vývoj i nadále sledovat.

Nový termín v Ústí
Severočeský oblastní výbor ČJF oznamuje změnu termínu konání závodů 518E1
v Ústí nad Labem (pořadatel TJ Tatran Ústí
nad Labem) místo 18. až 19. 5 dochází
k posunu na 11. a 12. 5.
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Militaristické ambice
V Kolesách byl pochopitelně přítomen
i manažer komise všestrannosti A. Klauz,
který nám referoval o jednání komise všestrannosti, která zde zasedala ve čtvrtek
28. března: „Hlavním bodem bylo stanovení návrhu sportovně technických podmínek
jakéhosi nultého ročníku mistrovské soutěže všestrannosti pony, která bude uspořádána v rámci národního šampionátu v Pardubicích. Za komisi všestrannosti navrhujeme jednu kategorii pony do 148 cm určenou dětem od 10 let. Zároveň jsme vyzvali
všechny pořadatele předkol Zlaté podkovy,
aby v rámci svých závodů soutěže pro
pony vypsali.
Dále jsme jednali nad doplňky pravidel
všestrannosti, které přinášejí nové kvalifikační podmínky pro mezinárodní soutěže.
Od roku 2003 bude pro postup do vyšší
úrovně nezbytné v průběhu dvou sezon
nejméně třikrát absolvovat o stupeň nižší
soutěže s minimálním ziskem 70% bodů
v drezurní zkoušce, terénní zkoušku bez
pádu, s maximálně 20 body v crosu a bez
překročení časového limitu o více jak 90
sekund a s penalizací v parkuru maximálně
za 4 chyby. Všechny tyto úpravy vyjdou
i v našich pravidlech. Z tohoto systému
však vyplývá, že pro potvrzení našich
ambicí na evropské úrovni bude nezbytné
zvýšit naše reprezentační aktivity. Rozhodně se to týká našich nejnadějnějších jezdců, mezi které se dají zařadit P. Súrová
(NIGES), R. Dvořáková (VADAMA), R.
Marková (TARAS), G. Slavíková (MARKÝZO) a možná i N. Knopová (MAJÁLES),
kteří by se měli i v zájmu těch skutečně
nejvyšších ambicí pokusit o vstup do tříhvězdové úrovně. Do tohoto scénáře tak
zapadá i náš první letošní výjezd, jehož
cílem by mělo být CIC** v rakouském Neumarktu (8.-9. června). Abychom zvýšili kvalifikační možnosti pro naše domácí jezdce
budou všechna letošní předkola Zlaté podkovy na úrovni CIC* resp. CNC*, což pravidla FEI umožňují.“
Na závěr jen dodejme, že sezóna všestrannosti zahajuje první kvalifikací pro
soutěže Zlaté podkovy, která se koná
v Pardubicích ve dnech 25.-27. dubna.

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Jarní seminář spřežení
Ve čtvrtek 14. března se v Humpolci
konal tradiční Jarní vozatajský seminář.
Celkově asi 80 jezdců a příznivců discipliny
zde bylo seznámeno s plány a záměry pro
sezonu 2002.
V prvé řadě byly oznámeny kvalifikační
limity pro MS jednospřeží ve francouzském
Conty a Alpsko-dunajský pohár, které bude
možné splnit na CAI v rakouském Altenfeldenu a pak na CAI v Nebanicích nebo
Moravském Krumlově.
Účastníci byly seznámeni z iniciativou
L. Vyrtycha, J. Drnky a J. Hroudy, kteří usilují o založení Klubu vozatajů a od jeho
vzniku si slibují lepší komunikaci mezi jezdci a komisí spřežení ČJF.
Přítomní byli seznámeni se změnami
pravidel spřežení a mohli si jejich tištěnou
podobu na semináři zakoupit. Jednou
z hlavních změn roku 2002 je, že se budou
moci vypisovat i pouze dvouúsekové maratony při vozatajských soutěžích.
Jezdci spřežení vstoupili do sezony

2002 soustředěním širšího reprezentačního výběru, které se konalo pod vedením
C. Konieczneho a J. Kocmana na Nové
Americe ve dnech 20.-23. března. Soustředění se zúčastnilo 6 jednospřeží a
4 dvojspřeží. Na tuto práci naváže další
soustředění, které bude ve dnech 29. 4. 2. 5. v Kolesách a zakončeno bude závody, které se konají 3.-5. května v Němčicích u Kolína.
Komise spřežení také pořádá 13. dubna
v Humpolci seminář rozhodčích, kde budou
probírány veškeré současné změny
a doplňky pravidel. Přednášet budou naši
mezinárodní rozhodčí J. Kunát a J. Kuška.
Komise spřežení si od semináře s rozhodčími slibuje zlepšení komunikace mezi
všemi složkami vozatajského sportu. Většina rozhodčích, kteří aktivně ve sportu spřežení působí byla komisí spřežení obeslána
pozvánkou, ale v případě zájmu dalších
zájemců o tento seminář lze kontaktovat
komisi spřežení.

Sportovní
kalendáﬁ
hala
6.4.
6.4.
14.4.

Praha
Spálené Poříčí
Jemčina

L-ST
Z-S
ZM-L

otevřená kolbiště
6.4.
6.4.
6.-7.4.
6.-7.4.
12.-14.4.
13.4.
13.4.
14.4.
14.4.
18.-21.4.
19.4.
20.4.
20.4.
20.4.
20.4.
20.4.
20.-21.4.
20.-21.4.
20.-21.4.
20.-21.4.
21.4.
21.4.
21.4.
24.4.
26.-28.4.
27.-28.4.
27.-28.4.
27.-28.4.
27.4.
27.4.
27.4.
27.4.
27.4.
27.4.
27.4.
27.4.
28.4.
28.4.

Dražka
Z-L
Ústí nad Labem
Z-L
Mělník
ZM-ZL
Opava Kateřinky
ZM-L
Mělník
ZM-ST
Drásov
ZM-ZL+pony
Lhotka u Hranic
ZM-ZL, drez. Z-L
Přední Kopanina drez. L-TT
Mikulov
ZM-L
Mělník
Pony S+D
Ostrava - Stará Bělá
Z-L
Praha - Trojský ostrov
Z-L
Dražka
Z-L
Mažice
ZM-L
Trnová
ZM-L
Olšany
drez. Z-S
Stará Boleslav
Z-S
Všemily
ZM-S
Brno - Veveří
Z-S
Ostrava - Stará Bělá
ZM-S
Praha - Trojský ostrov
drez. L-ST
Poděbrady
Z-L
Loštice
ZM-ZL
Koldín
ZM-ZL
Pardubice
CN/Z-L
Stará Boleslav
ZM-S
Nebanice
drez.Z-S
Frenštát p.R.
ZM-S
Holubice
drez. Z-S
Řitka
ZM-L
Hostouň
Z-L
Most
ZM-L
Děčín
Z-L
Hrobice
Z-L
Kladruby n.L.
drez. Z-S
Litovel
ZM-ZL
Přední Kopanina
drez L-TT
Uherčice
ZM-L

Jezdecké středisko v Herouticích u Neveklova přivítalo v neděli 31. března jezdce i diváky při
oficielním otevření nové haly v rámci skokových závodů. Celá stavba (21x42m) doplňuje stále
krásnější objekt jezdeckého střediska, které je manželi Perníčkovými budováno již 10 let.

Memoriál
Josefa Zicháčka
Tradiční halové závody věnované památce severomoravského trenéra, jezdce
a rozhodčího J. Zicháčka se konaly v neděli
24. března v hale JK Opava Kateřinky.
Hlavní soutěží byl skok stupně -L- a zde se
mezi 11 startujícími radovali domácí.
V rozeskakování sedmi dvojic zvítězil
J. Zwinger na DONA Z před J. Hruškou RAMIR FERRAM a V. Hruškovou - FLÍČEK
AGROMARKET H+B. J. Zwinger na CHASSEUR navíc zvítězil i v předcházejícím -ZLa tak by měl J. Zicháček ze svých opavských následovníků určitě radost.
-jge-

IM II v Ústí
V rámci sportovních prvomájových akcí
se uskuteční v jezdeckém areálu TJ TATRAN v Ústí nad Labem (za Baumaxem) dne
1. května od 9,00 hod. již třetí ročník drezurních závodů „Cena firmy SPOLTRADE
GROUP“, jejichž pořadatelem je jezdecká
stáj V.J.Š. Ústí nad Labem.Tyto drezurní
závody, které jsou konány za významné
podpory firmy SPOLTRADE GROUP, advo-

kátní kanceláře Dr. Fialy, firmy KOMA s.r.o.
a daňové kanceláře Ing. Šretra, jsou vypsány jako kvalifikační soutěž pro účast na
mistrovství ČR juniorů a mladých jezdců.
Soutěžit se bude v pěti drezurních úlohách,
a to od úloh lehčích, až po jednu z nejtěžších drezurních úloh TT -Intermediare II-

Velká cena Brna
za dveřmi
Pořadatelé Velké ceny Brna, která se
koná ve dnech 3.-5. května v jezdeckém
areálu Moravanu Brno, zvou všechny diváky ke sledování skokových soutěží, které
vyvrcholí skokem do 140 cm (-ST-). Mimo
klasických parkurů jsou připraveny i další
atraktivní soutěže jako jsou Jezdecký
poker a kombinovaná jízda auto-kůň.
Všechny soutěže jsou dotováni finančními cenami (celková dotace 102 000,- Kč)
a jsou zařazeny do celostátního seriálu
závodů „Český pohár 2002“ a brněnského
„Arcus Cup 2002“. Očekává se proto vysoká účast našich nejlepších jezdců a reprezentantů ČR. Jednáno je i o účasti zahraničních jezdců. Začátky soutěží jsou vždy
v 10.00 a 13.00 hod.
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Tradičně úspěšným cvičencem v paravoltižních
soutěžích je J. Weingärtner (Epona Brno). Stejně tak tomu bylo i při prvních paravoltižních
barelovkách, které se konaly 9. 3. v Olomouci

Vzpomínáme...
V sobotu 30. března zemřel po těžké nemoci ve věku 67 let dlouholetý trenér a bývalý
vynikající jezdec Josef Jarolím ze Staré Boleslavi. Vedle svého působení jako zakládající
člen JO Stará Boleslav, je jeho jméno spojeno
s rozvojem střediska v Horkách nad Jizerou,
které prožilo své nejslavnější období v sedmdesátých letech, kdy zde Josef Jarolím působil
v roli trenéra. Rozloučení s Josefem Jarolímem proběhlo v kostele Pany Marie ve Staré
Boleslavi v pátek 5. dubna.

chyby a potvrdil tak své dominantní postavení mezi současnými sportujícími plemeníky.
Na druhém místě se umístil
francouzský hřebec DOW
JONES COURCEL s irským
jezdcem D. Lennonem a třetí
skončil LINCOLN A. Zoera.
Velkou cenu v s‘Hertogenbosch Grand Prix of Brabant
vyhráli Američané zásluhou
L. Howard na PRIOBERT DE
KALVARIE. Dvojice získala
vítězství po rozeskakování
deseti dvojic nejlepším časem
mezi šesti bezchybnými.
Domácí byli spokojeni s druhým místem jedenáctiletého
hřebce chovu KWPN JOEL,
kterého jezdí G.-J. Bruggink
a zajímavostí je, že G.-J. Bruggink je nejen jezdcem a majitele JOELA, ale současně i jeho
chovatelem. Třetí místo si
odnesl olympijský vítěz J. Dubbeldam s DE SJIEM před
L. Beerbaumem na GLADYS
S a L. Niebergem s ESPRIT
FRH.

Velkolepé s‘Hertogenbosch
Ve dnech
21. - 24. března se konalo
další
kolo
jedné z nejvíce proslulých
soutěží západoevropské
halové sezóny v holandském s‘Hertogenbosch. V průběhu čtyř dní proběhla celá řada soutěží především skokových, ale letošní
s‘Hertogenbosch obohatilo
i finále Světového poháru
v drezúře a na programu bylo
i další kolo halového světového
poháru čtyřspřeží.
Drezurní finále přineslo
vítězství obhájkyni loňského
titulu U. Salzgeber s RUSTY
(GER). O druhé místo svedli
souboj Dán L. Petersen na
BLUE HORS CAVAN s vítězkou letošní západoevropské
ligy B. Ferrer-Salat na BEAU-

VALAIS ze Španělska. Dánský reprezentant byl nakonec
přeci jen lepší a dva rozhodčí
jej hodnotili dokonce jako úplně
nejlepšího.
V kvalifikaci na lipské finále
světového poháru byl nejúspěšnější L. Beerbaum na
GOLDFEVER, který v rozeskakování porazil o téměř dvě
sekundy Američana P. Wylda.
L. Beerbaum tak získal letošní
vůbec první vítězství ve Světovém poháru, ale na následné
tiskové konferenci prozradil, že
do Lipska počítá s GLADYS S.
Triumfem L. Melchiora skončilal soutěž plemenných hřebců, která byla vyvrcholením
seriálu chovatelských soutěží.
V celé kvalifikaci si nejlépe
vedl jeho hřebec z Zengersheide AK HIGH VALLEY Z (Ahorn
- Conte) s Jos Lansinkem. Ten
také jako jediný prošel všechna
tři kola finálové soutěže bez

Školení
pro inseminační
techniky klisen
Česká zemědělská
univerzita Praha
ve spolupráci s firmou
ERC Pardubice Mnětice
pořádá v termínu

2.-5. května 2002
školení v inseminaci
klisen pro inseminační
techniky a chovatele.
Podrobné informace
a přihlášky na
tel.: 040/66 70 861
e-mail: muller@pce.cz
nebo na adr.:

ing. Z. Müller,
Mnětice 14,
533 01 Pardubice

Inzerce
● Prod. dám. kož. jezd. boty č. 37, obv. holeně 37, nové.
Tel.: 0728/816 905.
● Prodám Karosu, 6 koní + závěs, nový motor. Cena dohodou. Tel.: 0608 962 438, 0602 329 439.
● Prod. 7 l. val. ČT, hn., o: Kornett, m: Solka, na rekr. ježdění
i skoky, 100% zdravý, vhodný k dětem, spolehlivý, odch. ve
výběhu, cena dohodou, Pha západ. Tel.: 0607 532 999.
● Práce v Německu u koní, 6 - 8 koní, ježdění, zapřahání. Byt
k dispozici. Inf.: 0602 712 505.

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

Neãekejte na zahájení sezóny 2002
!!! Nav‰tivte nás jiÏ dnes !!!
v prodejnách jezdeck˘ch potﬁeb firmy
Dublet s.r.o.
Mělnická 31
Stará Boleslav
tel. 0608 112 312
Otevřeno: 10.00 - 18.00 h

Od Fantoma po Peruána
Krásnou publikaci, která luxusním způsobem mapuje 110. ročníků Velké pardubické, sestavila autorská dvojice Jaroslav Hubálek a Miloslav Nehyba. Kniha na více než 400 stranách přináší
oficielní výsledky všech 110 ročníků Velké pardubické, všechny
plánky, desítky fotografií a hlavně popis průběhu všech ročníků
Velké pardubické.
Publikace vyšla díky výrazné ekonomické záštitě společnosti
Vasury Kolesa, která také zajišťuje její distribuci. Nikdo z milovníků našeho nejslavnějšího dostihu by si neměl nechat tuto senzační práci ujít. Její cena je 1180,- Kč a objednat si ji můžete na
dobírku na adrese:
Jezdecký spolek Kolesa, 533 14 Kladruby nad Labem

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.
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Výsledky

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

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

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

Praha 23. - 24.3. -stupň. obt. do
120 cm + žolík (44) 1. Vondráček NELSON,
2.
Navrátil
GRANT’S (oba stáj Vondráček), 3.
Žíla - FELICITAS FRAJERKA (Bost
Equistro), -L- (49) 1. Navrátil GRANT’S (stáj Vondráček), 2. Žíla LIBYE KENTAUR, 3. Žíla - FELICITAS FRAJERKA (Bost Equistro), S- (23) 1. Žíla - LIBYE KENTAUR
(Bost Equistro), 2. Jindra - RAMBELLA DESCOR (Spálené Poříčí),
3. Drahota - ARAGON A (Opatrný
Hořovice), -ST- (8) 1. Opatrný ABC HAMBURG WEPOL, 2. Opatrný - ABC LANCELOT WEPOL, 3.
Opatrný - ABC ROLEX WEPOL
(Opatrný Hořovice), 4. Macánová LISETTE (Tecton Most), stupň.
obt. do 120 cm + žolík (12) 1. Opatrný - COINTREAU/QUANTRO
(Opatrný Hořovice), 2. Černohorský
- VÝBĚH, 3. Černohorský - PREGANUS (Všemily), -L- (15) 1. Kincl BOREC (Horymas Horní Město), 2.
Šlechta - ABC LOREN WEPOL
(Opatrný Hořovice), 3. Navrátil GRANT’S (stáj Vondráček), -S- (14)
1. Opatrný - ABC ROLEX WEPOL,
2. Drahota - ARAGON A, 3. Drahota
- ANDOLPH WEPOL (všichni Opatrný Hořovice), -ST- (5) 1. Opatrný ABC HAMBURG WEPOL, 2. Drahota - ANDOLPH WEPOL, 3. Opatrný
- ABC ROLEX WEPOL, 4. Drahota ARAGON A (všichni Opatrný Hořovice), 5. Hatla - LATINUS (Měník
Humburky).
Opava 24.3. -Z- jun. (11) 1. Kučerová - HORTENZIE (Swing Havířov),
ost. (16) 1. Fialka - REGENT 2 (Klokočov), -ZL- (28) 1. Zwinger - CHASSEUR (Opava Kateřinky), -L- (11) 1.
Zwinger - DONA Z, 2. Hruška RAMÍR FERRAM, 3. Hrušková FLÍČEK AGROMARKET H+B (všichni Opava Kateřinky).
Všemily 30.3. stupň. obt. do 100
cm (48) 1. Šretr - GRENWILL SPOLTRADE GROUP (JVŠ Ústí n.L.), -ZL(58) 1. Zbořil - MARIO (Třebonice), -L(35) 1. Zbořil - MARIO (Třebonice), 2.
Matějka - SKARA SALDO (ZOO Chomutov), 3. Veselovská - ROSEMARY
(JK Mělník).
Heroutice 31.3. -ZM- 4.+5.l. (4) 1.
Papoušek K. - BET HRADIŠTĚ
(Srnín), děti (4) 1. Perníčková ROXANA (Heroutice), dvouf. sk.
100/110 (22) 1. J. Hochmann - BENT
(Hochman), pony handicap (4) 1.
Perníčková - LADY (Heroutice).
Nová Amerika 31.3. -ZM- 4. a 5. l.
(13) 1. Doležal R. LAKORA (Jezbořice),
děti (6) 1. Kološ - BAILEYS (Pardubický
JK), -Z- (59) 1. Pejosová - TOP GUN
(Krakonoš Trutnov), -ZL- (49) 1. Doležal R. - TANGO (Jezbořice).
Chlaponice 1.4. dvouf. sk.
100/110 cm (57) 1. Papoušek J. ROMANETT VON DIETWARD
(Srnín), -ZL- sen. (46) 1. Navrátil ACADEMIC EQUISTRO (Navrátil),
jun. + ml. jezdci (36) 1. Papoušek J. DEBORA (Srnín), -L- (49) 1. Opatrný
- SILVIO (Opatrný Hořovice), 2.
Motygin - SCREAM PRADAR (Pradar), 3. Papoušek K. - MYRTHE
(HHC Vondrov).

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
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