
účastníci. Proto se soutěže spojily a jely
systémem handicap. Minimální byla též
účast v jezdeckých hrách. Zde ovšem patří
pořadatelům velký dík za to, že i při takto
minimální a předem odhadnutelné účasti
soutěže uspořádali. Pěknou účast mělo
však sobotní skákání v maskách. Nejkrás-
nější masku měla A. Bačkovská s koněm
BONSAY. Předvedli se jako Santa Claus
a maska byla dokonale dimenzovaná i na
koně - od stylové červené deky a kamaší
přes ozdoby na uzdečce a otěžích až po
nápaditou čabraku se sobími parůžky.

První body do Konrad Cupu přijelo
nasbírat 18 dvojic. Konkurence byla dobrá,
mnohé jezdkyně byly ověnčené mistrov-
skými tituly. Jediným zástupcem mužského
pohlaví byl H. Vranka reprezentující JO
Blaťák Mažice.

V prvním kole prvního závodu Konrad
Cupu bylo hodně čistých výsledků, a tak
bylo pořadí stále otevřené. Druhé kolo -
stupně S - již zvládly čistě jen čtyři dvojice.
Ty zajisti ly napínavé rozeskakování,

v němž nejrychlejší
mezi třemi čistými byla
J. Perníčková s IRVE-
LEM (JK Heroutice).
Zvítězila tak v obou
prvních letošních
soutěžích stupně
S (v sobotu s klisnou
SAYONARA). Napína-
vou atmosférou při
rozeskakování se pony
soutěž zcela vyrovnala
skákání velkých koní.
Na dalších místech se
také s celkovou nulou
umísti ly J. Juricová
na LORINO (Pegas
Děpoltovice) a K. Mes-
tenhauserová - COLIN
(JK Mělník).

Je proto velká
škoda, že se opět pro-
jevilo určité pořadatel-
ské podcenění pony
sportu. I když je to
sport „dětí“ na pony,
přece jen v kategorii do
16 let není úplně vhod-
ná jako první cena dět-
ská kniha o zvířátkách
určená pro první stu-
peň základních škol
a kreslicí tabulka, kte-

Konrad Cup - Pony festival 2003

XI. roãník                       ãíslo 4 21. 2. - 6. 3. 2003

Pot řeby  pro  jezdecký  spor t
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Veveří 109, PSC 618 00, Tel.: 541 211 617

PROSTĚJOV

Ve své třetí sezóně se začíná pony sport
medializovat a daří se získávat první spon-
zory seriálových soutěží. Důkazem toho je
i Pony festival pořadatelů JK Všemily, JK
Císařský ostrov a JK Mělník..

Konrád Cup - Pony festival 2003 se
jede jako seriálová soutěž, s nutností kvali-
fikace do prosincového finále. Sponzor -
pivovar Vratislavice - odmění nejlepší dvoji-
ce velmi pěknou celkovou dotací 100 000
korun. Do seriálu jsou započítávány
výsledky šesti dvoukolových soutěží, které
se jedou dvoukolově na úrovni LPB - SPB
a není omezen věk dětí ani výška koní. Do
finále pak postupuje dvacet nejlepších, při-
čemž nehraje roli, s jakým výsledkem do
něj přijdou. Závodí se „od nuly“.

Ve dnech 14. - 16. února se v Praze
uskutečnilo první kolo tohoto seriálu. Pátek
byl věnován drezúrám, sobota a neděle
skákání až do stupně S a jezdeckým ukáz-
kám pro nejmenší děti.

Ve skokových soutěžích mladších dětí
se v kategorii S i A sešli vždy jen dva

rou používají žáčci v první třídě. Inu, snad
mají 16leté slečny doma mladší sourozen-
ce, které mohou takovou výhrou potěšit.

Účast, výkony i složení startovního pole
jednak přesně kopírovaly začátek sezony
a zimní období, jednak mapovaly stáje, kde
mají k zimní přípravě k dispozici halu. Pře-
sto (nebo právě proto) se ale v nejvyšších
soutěžích třídenních závodů jezdilo na
velmi vysoké úrovni.

Další kola Konrád Cupu se uskuteční
v JK Všemily (21. - 23. 3. a 31. 10. - 2.
11.), dále na otevřeném kolbišti JK Mělník
(11. - 13. 4., 30. 6. - 3. 7., 11. - 14. 8.).
Finále bude opět v Praze na Císařském
ostrově ve dnech 12. - 14. prosince. -heř-

J. Juricová - LORINO (Pegas Děpoltovice), druzí v prvním kole
Konrad Cup -foto heř-

A. Bačkovská s koněm BONSAY předvedli
nejlepší převlek v soutěži masek -foto heř-
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Příprava na Las Vegas zahájena
Naši skokoví reprezentanti zahájili sezó-

nu 2003 zájezdem na halové závody
v německém Küpsu. V čele výpravy stanuli
dva nejúspěšnější čeští jezdci Světového
poháru P. Doležal a A. Opatrný. Zatímco
P. Doležal přivezl k soutěžím mladé koně,
A. Opatrný již zahájil skutečnou přípravu na
Las Vegas. V jeho týmu nechyběli nejlepší
současní koně GRAND, DIVER OIL TEAM
a CRAZY LOVE. Tuto trojici doplnil i nová-
ček stáje FINE TOP. P. Doležal startoval na
6l. CORSÁROVI a sedmiletých POWER
PLAY a POMPÖS. Spolu s našimi dvěma
nejlepšími jezdci startovali v Küpsu i
V. Macánová na PRINCESS a LISSETTE,
J. Jindra se SIMBA, ALITA a ATOM
SCHNEIDER, vedle A. Opatrného i další
zástupce z Hořovic N. Roučková na klisně
FATIMA a ze severomoravské stáje Supre-
me D. Fialka s koňmi s přízviskem OIL
TEAM - RAFAELO, ALOUBE, LARCON a
QUINTET.

Rozpis závodů obsahoval vedle soutěží
stupně -T- (S*) i skupinu soutěží „Spring-
pferdefrüfung“ pro 4-6leté koně. Zde soutě-
žili mladí koně ve dvou úrovních do 110-
120cm a do 120-130cm. Pro starší koně
byly vypsány soutěže do 130, 140, ale pře-
devším pětkrát do 150 cm.

Specielně se soutěžemi mladých koní
byli jezdci spokojeni a většině našich koní
se dařilo. Platilo to však i o vyšších soutě-
žích. Zde vedle ostřílených matadorů byly
závody i první příležitostí v těžkém skákání
pro ALOUBE OIL TEAM D. Fialky či 7l.
POMPÖS P. Doležala. Mezi nejtěžší spo-
lečnost, která se nakonec utkala v závěreč-
né Velké ceně se pustil pochopitelně
A. Opatrný na GRAND a DIVER OIL

TEAM, D. Fialka s QUINTET OIL TEAM a
J. Jindra na ATOM SCHNEIDER. soutěž
měla základní kolo do 150 cm a následnou
finálovou jízdu pro nejlepších dvacet dvojic.
V konečných součtech si nejlépe vedl
A. Opatrný, který na GRAND (0+0) obsadil
5. příčku. V sedle DIVER OIL TEAM pak
skončil na 13. místě (4+0). QUINTET OIL
TEAM absolvoval základní kolo se třemi
chybami a ATOM SCHNEIDER se dvěma.

Velkou spokojenost s průběhem závodů
potvrdil i majitel stáje Supreme M. Ohnhei-
ser, především pak možnost absolvování
několika těžkých parkúrů v počátku sezó-
ny. Podle jeho slov si nejvíce váží jak bez-
chybného finále 6l. RAFAELA (120) tak
několika velmi dobrých výkonů koní stáje
v soutěžích do 150cm, především pak v -T-
debutujícího ALOUBE. Stejně tak P. Dole-
žal v roli trenéra vyjádřil uspokojení nad
skutečností, že jeho svěřenkyně V. Macá-
nová absolvovala během čtyř dní v sedle
PRINCESS a LISSETTE po dvou soutě-
žích do 150 cm, v nichž v sedle PRIN-
CESS vytěžila za bezchybný výkon i jedno
umístění.

Povzbuzeni výkony koní se jezdci roz-
hodli ve svých zahraničních aktivitách co
nejdříve pokračovat. J. Jindra se ve dnech
5.-6. března vrátí opět do Küpsu, A. Opatr-
ný a P. Doležal spolu s V. Macánovou
budou startovat 1.-2. března ve Zwickau.
Zde dostane příležitost již i BEACH GIRL
P. Doležala. Ke skutečně prestižním halo-
vým soutěžím se však naši reprezentanti
vydají 28.-30. března, kdy plánují start
v rakouském Wienerstadtu. Těchto závodů
se zúčastní již i R. Chelberg a V. Macánová.
Zájem o start projevil i J. Jindra a D. Fialka.

Pony v Herouticích
● Ve dnech 7. - 9. 2. se na Farmě

Heroutice konalo další drezúrní soustředě-
ní s M. Frátrovou. Zúčastnilo se 16 jezdců
s pony i velkými koňmi. Součástí byl i teo-
retický večer. Někteří jezdci měli s sebou
též doprovod s videokamerou a využili
možnost problémy konzultovat s trenérkou
individuálně. Na závěr soustředění se
konaly cvičné závody - každý takovou
úlohu, jaká odpovídala jeho výkonnosti - od
P4 pro pony až po S pro velké koně. 

● Skokové soustředění pro pony, které
je již plně obsazeno, povede ve dnech 7.-
9. března v hale v Herouticích J. Skřivan.
Soustředění navazuje na výběrové sou-
středění konané v prosinci 2002.

V rámci soustředění proběhne ve čtvr-
tek 6. 3. od 20.00 informativní schůzka
pro zúčastněné trenéry, rodiče i ostatní
příznivce pony sportu - informace o schvá-
lených STP MČR 2003, nových pravidlech
pony, důležitých závodech sezony a dal-
ších akcích pro rok 2003. Zváni jsou však
všichni zájemci.

Podrobné informace naleznete na inter-
netových stránkách www.heroutice.cz.

●● Vyhrajte ponyho!
Jezdecký klub Heroutice vyhlašuje pro

letošní sezonu seriálovou soutěž pro
všechny jezdce na pony, kteří se zúčastní
závodů pořádaných JK Heroutice - Pony
liga Heroutice 2003.

Do ligy se započítávají soutěže ze závo-
dů v termínech 30. březen, 3. - 4. květen,
11. - 12. červenec (Pony Cup - Mistrovství
SČ) a 16. - 17. listopad. Vyhodnocení Pony
ligy Heroutice 2003 proběhne 17. 11. 2003
po ukončení poslední soutěže ligy. Průběž-
né pořadí povede JK Heroutice na svých
internetových stránkách. Zde najdete i
přesný systém hodnocení.

Vítězem průběžné soutěže se stane jez-
dec, který na závodech pořádaných JK
Heroutice nasbírá nejvíce bodů. Hodnotí se
umístění jezdce v soutěži, max. 3 koně.

Pořadatelé připravili hodnotné ceny. Pro
vítěze mladší kategorie je připraveno sedlo,
pro starší děti je 1. cenou mladý pony! Dal-
šími cenami jsou např. tréninkové pobyty na
Farmě Heroutice nebo jezdecké potřeby.

M. Frátrová při práci s pony -foto heř-

Krátké zprávy
z pony sportu

● Od ledna 2003 má pony komise ČJF
nové složení. Jednotliví členové si rozdělili
obory, kterým se budou speciálně věnovat.
Luděk Erbek - manažer, skoky Věra Vojáč-
ková - drezúra, Jiří Pažoudka - všestran-
nost, Jana Perníčková - vzdělávání, public
relations, Iveta Biolková - tvorba žebříčku.

● Sportovně technické podmínky
MČR 2003

V drezúrách se bude soutěžit ve 3 kate-
goriích: děti 8 - 12 let na pony do 135 cm
KVH, děti 8 - 12 let na pony B, děti 13 - 16
let na pony do 148 cm KVH. Obtížnost byla
oproti loňsku mírně snížena.

Ve skákání budou 4 kategorie soutěží-
cích: děti 8 - 12 let na pony S, A, B, děti 13
- 16 let na pony do 148 cm KVH. Obtížnost
je oproti loňskému roku zvýšena. Mladší
děti ZL, L, L, starší děti L, S, S.

Všestrannost má jednu kategorii soutěží-
cích - děti 10 - 16 let na pony do 148 cm
KVH.

● Byly zvýšeny horní výškové hranice
dvou kategorií pony. S: do 120 cm KVH, A:
121 - 135 cm KVH,B: 136 - 148 cm KVH.

● Přechod licencí z pony na velké
koně. Pro letošní rok platí pravidlo, že
licenci na velké koně dostane automaticky
jezdec, který je odpovídajícího věku a na
MČR 2002 dokončil dvoukolovou (drezúra)
nebo tříkolovou (parkur) soutěž. Přesné
seznamy mají oblastní sekretáři ČJF, zde
se také uplatňuje nárok na novou licenci.

● Soustředění pony. V rozpočtu pony
komise se počítá i s určitou částkou na
soustředění, která se mají věnovat ucelené
přípravě perspektivních jezdců na pony.
Konkrétní termíny a místa budou včas
oznámeny.

● Zahraniční výjezdy. Pro tento rok se
počítá s výjezdy v rámci příhraničního
styku (Sasko, Rakousko, Polsko).

● Nová pravidla. První ucelená pravidla
pro pony sport byla předána do tisku - spo-
lečně se všemi ostatními pravidly jezdecké-
ho sportu. Platit budou od 1. 4. 2003.
Vychází z překladu mezinárodních pravidel
pony sportu FEI a snahou bylo mít co
nejméně národních odchylek.

Ještě o galavečeru 
na Novoměstské

radnici
Ještě jednou opakujeme informaci

o slavnostním vyhlášení skokového Koně
a Jezdce roku 2002. To proběhne 1. břez-
na v Praze na Novoměstské radnici. Celou
akci zajišťuje, ve spolupráci se skokovou
komisí ČJF, společnost Golem s.r.o., která
na Novoměstské radnici sídlí. Hlavní pro-
gram, v rámci kterého budou slavnostně
vyhodnoceni vítězové skokového finále
KMK, Kůň roku a Jezdec roku, bude zahá-
jen v 19.00 hodin. V cca dvouhodinovém
programu bude sezóna 2002 připomenuta
tradiční videoprojekcí a mezi jednotlivými
dekorovacími ceremoniály vystoupí hudeb-
ní skupina Patrola. Novoměstská radnice
bude účastníkům večera otevřena v 17.00
hodin. Po slavnostním programu bude
zábava v historickém sále Novoměstské
radnice pokračovat.

Prostory radnice pojmou 350 až 400
návštěvníků a vstupenky v hodnotě 200,-
Kč budou prodávány před zahájením. Mož-
nost rezervace a předprodeje je i na ČJF,
tel.: 724 276 513 (K. Suková).
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Drezurní kůň a Jezdec roku v Českém Krumlově
Jak již bylo uvedeno v Jezdci č. 1-2003,

v letošním roce se na samostatném galavečeru
sešla poprvé i česká drezurní společnost. Orga-
nizace večera se ujala stáj Papoušek Srnín, kde
momentálně působí náš nejlepší drezúrní mladý
jezdec F. Sigismondi. Slavnostní vyhlášení nej-
lepších drezurních jezdců a koní se konalo
sobotu 8. února v rámci plesu v Zámecké jízdár-
ně v Českém Krumlově.

Program slavnostních vyhlášení zahájili před-
stavitelé j ihočeské oblasti F. Lomský a
A. Husák, kteří poprvé vyhlásili i nejlepšího
Jezdce, Koně, Objev sezóny a pořadatele roku
v rámci jihočeské oblasti. Hlasování o těchto
oblastních titulech měly možnost provést všech-
ny registrované subjekty oblasti z řad navrže-
ných kandidátů. Ti všichni byli na slavnostní
večer pozváni a výsledek hlasování byl utajen
až do poslední chvíle. K převzetí cen pak byli
pozváni Jiří Papoušek (Stáj Srnín) jako Jezdec
roku 2002 JČ oblasti. Ten převzal i cenu za
Koně, kterým se stal GEMINI T, Objevem sezó-
ny 2002 byla vyhlášena Zdeňka Hájková
z Kavalo Tábor a nejlepším pořadatelem roku
JO Blaťák Mažice.

Další ceremoniál již patřil drezúristům. Nejprve
byla připomenuta dvě kritériová prvenství. V dre-
zurním finále soutěží KMK 2002 v Mariánských
Lázních zvítězila mezi pětiletými klisna SAMANTHA
majitele V. Hájka startující v sedle s H. Pelikáno-
vou za JK Pavlík Pocínovice. Mezi šestiletými to
pak byla TEREZA majitelky Z. Carvové v sedle
z R. Carvou ze stáje Hlinovská Praha.

V samotné anketě o nejlepší jezdce a koně
roku byla v juniorské kategorii vyhlášena jezd-
kyní roku Libuše Půlpánová a nejlepším
koněm její DAF ONDRÁŠ z Equus Kinsky.
V kategorii mladý jezdec pak Fabricio Sigis-
mondi a EXCALIBUR.

Po těchto jezdcích si pro zvláštní ocenění
drezúrní komise přišla letošní mistryně ČR
Helena Žižková z TJ Žižka Praha a pak již při-
šla na řadu ocenění nejdůležitější.

Jezdcem roku 2002 byla vyhlášena Hana
Jeřábková z Havlíčkova Brodu a titul Kůň roku
2002 si podruhé za sebou odnesl bělouš
RASPUTIN manželů Koblížkových.

Ceny oceněným majitelům a jezdcům předával
prezident ČJF Jaroslav Pecháček spolu s manaže-
rem drezurní komise Z. Benešem. Ten nás také
požádal, aby bylo prostřednictvím Jezdce tlumoče-
no poděkování organizátorům za uspořádání krás-
ného večera, který se stal důstojným uzavřením
loňské drezurní sezóny.

Průběh večera vám přiblíží fotoreportáž
M. Čištínové.

F. Sigismondi

Manželé KoblížkoviL. Půlpánová

Jezdec roku Jihočeské oblasti J. Papoušek

H. Pelikánová a F. Sigismondi

H. Žižková

Ceny za nejlepší drezúrní koně ve finále
KMK pořebírali jezdci a majitelé. V. Hájek
a H. Pelikánová (nahoře) a Z. Carvová
s R. Carvou (vpravo)

Drezúrní jezdkyně roku 2002 H. Jeřábková
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Blahopřejeme...

Pátá přehlídka
v Bernarticích

Sobotu 8. března si pro svoji přehlídku
vyhradil Svaz chovatelů koní - Západní
Čechy. Tradičně se tato jarní prezentace
plemenných hřebců koná v Bernarticích
u Tachova, letos již po páté. Snahou orga-
nizátorů je předvést chovatelům, a nejen
jim, na začátku připouštěcího období hřeb-
ce působící v oblasti a spolu s nimi i jejich
potomstvo.

Každoročně je program výstavy sestavo-
ván tak, aby svojí pestrostí uspokojil všech-
ny návštěvníky. O uplynulých čtyřech roč-
nících Chovatelské přehlídky se v odbor-
ných kruzích hovořilo velmi dobře a vždy
byly vysoce hodnoceny. Kladné ohlasy
jsou vždy příjemné, ale současně i zavazu-
jící a nutí organizátory k sestavení přitažli-
vého programu.

Na co se tedy mohou návštěvníci
v letošním již V. ročníku připravit? Úvod
bude tradičně patřit plemenným hřebcům.
K účasti na přehlídce je předběžně přihlá-
šeno 14 teplokrevných hřebců. Diváci se
mimo jiné mohou těšit na loňského vítěze
KMK v kategorii 6-ti letých, k vidění bude
hřebec FETYŠ (KWPN) ze zemského
hřebčince v Písku a svého plemeníka
CARISMO (hann.) předvede i Z. Müller
z Mnětic. Kolekci teplokrevných hřebců
doplní zástupci huculů, chladnokrevník
a arabský hřebec.

V programové nabídce budou obsaženy
sedlové ukázky v drezúře a ve skoku
a dále ukázka mladých hřebců ve skoku ve
volnosti. Své jezdecké umění široké divác-
ké veřejnosti předvedou osobnosti z kultur-
ního života. Vyvrcholením V. ročníku Cho-
vatelské přehlídky bude skok mohutnosti.
Začátek Chovatelské přehlídky je stanoven
na 10.00 hod. Eva Hlaváčková, předsed-
nictvo Svazu chovatelů koní - Západní
Čechy

Neradi se pleteme
ale někdy se nám to stane. Omlouváme

se tudíž čerstvé jubilantce z JK Gabrielky
Jarmile Bečkové, ze které jsme udělali
v minulém čísle J. Brečkovou. Chyba se
nám vloudila i do článku z CSI-W Lipsko.
M. Ehning byl v hlavní soutěži druhý na
oldenburské 12l. klisně ANKA a ne na
westf. PRO PILOT, kterého jezdí Francouz
E. Couperie a kteří skončili třetí.

Zlatá podkova
v Jezdci

Ředitel organizace Soutěže podko-
vy L. Vrátný oznamuje, že letošní sou-
hrn rozpisů soutěží Podkovy bude distri-
buován jako příloha zpravodaje Jezdec
všem těm, kteří si jej zvykli poštou
dostávat i v minulosti. Ti z Vás, kteří
máte o souhrn rozpisů zájem a od orga-
nizátorů soutěží Zlaté podkovy jste jej
dosud nedostávali, požádejte redakci
Jezdce o zahrnutí do adresáře. Souhrn
rozpisů soutěží Zlaté podkovy bude
k dispozici po 15. březnu a tudíž bude
rozesílán s největší pravděpodobností
s Jezdcem č. 6.

Zahájení v Čeladné
První letošní jezdecké skokové závody

se uskutečnily v sobotu 15. února v jezdec-
kém středisku Prosper Horse Ranch na
Čeladné. Závodů se zúčastnilo 52 koní a
jezdců z celé Moravy a soutěžilo se ve čty-
řech disciplínách až do výšky 120 cm.

Prvním vítězem sezóny se stal v junior-
ské kategorii do 90 cm domácí Martin
Škuta na koni RACINE. Tento jezdec
potvrdil své kvality i dalšími výsledky.
Celkem získal čtyři umístění do třetího
místa a potvrdil své loňské úspěchy, kdy
zvítězil na mistrovství SM oblasti v kate-
gorii žáků.

V hlavní soutěži stupně L zvítězil junior-
ský reprezentant Josef Kincl na koni PAVI-
ÁN z Horymasu Horní město. Závody
shlédlo více než 500 diváků, kteří byli
s výkony i prostředím spokojeni. Další
halové závody jsou naplánovány na 15.
března.

Soustředění 
s Tomem 

Ve dnech 14.-16. února proběhlo v Kole-
sách soustředění jezdců všestrannosti pod
vedením belgického trenéra Toma Rycke-
waerta. T. Ryckewaert, který je současně
technickým delegátem FEI pro soutěže
všestrannosti, se ve čtvrtek sešel se
zástupci organizačního výboru ME 2003,
kde dopodrobna probrali veškeré přípravy
na šampionát.

V pátek začal vlastní trénink, všichni
jezdci a koně absolvovali každý den skoko-
vou i drezurní hodinu. Soustředění se
zúčastnili junioři chystající se splnit kvalifi-
kace pro účast na ME - Doušková, Januso-
vá, Fulínová, Musilová, Grodlová.

Po celé tři dny jejich práci pod vedením
belgického trenéra sledovali i jejich domácí
trenéři ze sportovního centra mládeže
D.Diringerová a J. Grodl a navzájem spolu
konzultovali veškeré problémy v práci i na
co zaměřit jejich další přípravu. Pětici junio-
rů doplnili jezdci Renata Marková, Jiří
Broža, Karel Diringer, Jiří Cipra a mladá
jezdkyně Lucie Seifertová.

Další soustředění s T. Ryckewaertem by
se mělo uskutečnit na konci března, pokud
se mu podaří najít volný termín. Při jeho
další návštěvě by měla proběhnou i kontro-
la tratě ME v Pardubicích.

Nepřehlédněte
rozpis!!

Součástí dnešního Jezdce je i vložený
leták, který obsahuje úplný rozpis halo-
vých závodů CENY SPOLEČNOSTI
ORLING. Ty se konají ve dnech 15.-16.
března v kryté hale areálu Nová Amerika
v Zaloňově u Jaroměře. Pořadatelem je
P. Švec a všichni, kteří máte zájem o
základní informace o soutěžích, věnujte
tedy pozornost vloženému letáku.

ZZV na Malevilu
Pořadatelé ZZV na Ranči Malevil

v Lužických Horách oznamují všem zájem-
cům, že termín zkoušek bude 29. březen.
Zájemci se mohou přihlásit buď prostřed-
nictvím oblastního sekreteriátu Severní
Čechy (p. Zatloukalová) nebo přímo na tel.:
777 821 137 (D. Voksa).

...bývalému členovi a jezdci JK Čs. Film
Praha Milanu Zelenému, který 23. února
oslavil šedesátku.

O smutnou službu nás požádal M. Pří-
hoda a majitelka arabského plnokrevné-
ho hřebce 647 HINDUKÚŠ s.v. N. Šor-
mová. Všem zájemcům o služby tohoto
plemeníka sdělují, že 12. února bohužel
tento úspěšný sportovní kůň uhynul na
veterinární klinice v Brně, kde se podro-
bil náročné operaci tlustého střeva. Dva-
náctiletý HINDUKÚŠ získal v loňské
sezóně se svým stejně starým jezdcem
M. Příhodou mistrovský titul ve všestran-
nosti v kategorii dětí.

Drezurní finále
v Göteborgu

Finále Světového poháru v drezúře
2002/2003 se uskuteční ve dnech 27.-30.
března v Göteborgu. V rámci těchto závo-
dů se v Göteborgu pojede i závěrečná kva-
lifikace západoevropské ligy Světového
poháru ve skákání, stejně jako Světový
pohár čtyřspřeží. Poslední finále se v Göte-
borgu konalo v roce 1998, kdy zvítězil
WALK ON TOP s L. Nathhorst. V letošním
finále se divákům, kterých se do Scandina-
vium areny vejde 12 000, představí cca 18
dvojic, ze kterých postoupí 12 do závěreč-
ného finále. Již nyní je jasné, že to nebude
olympijská vítězka Anky van Grunsven,
která si 17. ledna při pádu z koně zlomila
nohu a bude se minimálně tři měsíce léčit.

Informace pro předplatitele
Dnes opět opakujeme podrobnosti o předplatném na rok 2003. Příští páté číslo Jezdce ještě dostanou všichni předplatitelé roku 2002. Pokud však

neobdržíme Vaši platbu do pátku 14. března, budeme to považovat za odhlášku odběru zpravodaje. Žádáme tedy poslední z Vás aby nečekali na
poslední termín a v případě zájmu o zasílání Jezdce i v roce 2003 uhradili předplatné. 

Opět dodáváme, že spolu s předplatným jedenáctého ročníku Jezdce si můžete, tak jako v předchozích pěti letech, objednat i Jezdeckou ročenku
2002. Ročenka 2002 má 76 stran a přináší fotografické reportáže z více jak 90 akcí roku 2002, které dokumentuje přes 500 fotografií. Ročenka je opět
prémií pro předplatitele, kteří ji mají lacinější. Její samostatná cena je stanovena na 220,-Kč + 20,- Kč poštovné. Předplatitelé ji obdrží za 130,- Kč + 20,-
Kč poštovného

Předplatné tradičních 24 čísel zpravodaje Jezdec pro rok 2003 včetně poštovného zůstává nezměněno a bude i v tomto roce pro čtenáře v ČR
500,- Kč resp. 650,- Kč, včetně Jezdecké ročenky. Odběratelé v evropských  zemích, včetně Slovenska, zaplatí v roce 2003 1090,- Kč a ke čtenářům
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 9.

V případě že chcete vystavit na předplatné fakturu, sdělte nám to na adresu redakce, včetně vašich IČO a DIČ.
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●● Prodám perspektivního koně nar. 02/95 po 2608 Bourbon
s.v., m: po 48 Furioso XIV-27, tm. hd., valach, KVH 170.
Souč. výk. -ZL-L- skok i drez., ve výborné kondici, naprosto
zdravý, bezproblémový, líbivý. Cena 150 000,- Kč. Tel.:
776 843 647.

●● Přijmu do výcviku mladé koně určené pro děti. Možno
i větší jezd. pony. Tel.: 603 330 264.

●● Prodám půlroční hřebce a kobylku, jednostranný původ.
cena 12 000,- Kč. Strakonice - tel.: 602 840 707.

Inzerce

Oznámení:
Agronomická fakulta Men-

delovy zemědělské a lesnic-
ké univerzity v Brně zahajuje
v rámci programu celoživot-
ního vzdělávání specializač-
ní kurz „Chov dostihových
a sportovních koní“

Termíny výuky: 27.2. - 1.3.
2003, 27.3. - 29.3. 2003,
24.4. - 26.4. 2003, 29.5. -
31.5. 2003, 26.6. - 28.6.
2003, 24.7. - 26.7. 2003,
28.8. - 30.8. 2003, 25.9. -
27.9. 2003.

Osnova kurzu zahrnuje
charakteristiku speciálních
a sportovních plemen koní,
vývoj linií a rodin dostiho-
vých a sportovních koní,
reprodukci dostihových
a sportovních koní, technolo-
gické aspekty chovu, výcvik
a trénink, výkonnost
a výkonnostní zkoušky, výži-
vu a krmení, selekci
a selekční programy dosti-
hových a sportovních koní,
organizaci chovu koní, eko-
nomiku chovu dostihových
a sportovních koní, právní
předpisy spojené s chovem
dostihových a sportovních
koní.

Výuku zajistí pořadatel
interními i externími lektory.

Specializační kurz bude
ukončen obhajobou písemné
práce na zadané téma a ústní
zkouškou před komisí.

Mendelova zemědělská
a lesnická univerzita v Brně
vydá absolventům osvědče-
ní s uvedením způsobilosti,
kterou získali složením pře-
depsaných zkoušek.

Organizátoři kurzu zpro-
středkují absolventům
tuzemské nebo zahraniční
stáže podle zájmu a zvolené
specializace.

Výše kurzovného je stano-
vena na 9 400,- Kč

Bližší informace: tel.:
545 133 216, tel. + fax
545 133 219

e-mail: 
jiskrova@mendelu.cz

Dvěma dalšími soutěžemi
pokračovala Západoevropská
liga Světového poháru, která
díky osmnácti startovními pozi-
cemi hraje dominantní úlohu
v celém systému soutěže. Ve
dnech 7.-9. února se evropská
extratřída sešla ve francouz-
ském Bordeaux a o týden
později ve španělské Vigu.

Měsíc 
Markuse Fuchse

Obě soutěže potvrdily sou-
časnou supervýkonnost vítěze
Světového poháru z roku 2001
M. Fuchse ze Švýcarska. Ten
zahájil v Bordeaux prvenstvím
v páteční kvalifikaci pro sobotní
soutěž Světového poháru.
Mezi 38 dvojicemi byl v sedle
desetileté westfálské GRANIE
o více jak 2 sekundy nejrychlej-
ší ze šestice bezchybných.
Spolu s ním mohli ve vítězství
při čistém výsledku ještě dou-
fat Francouz H. Bourdy (EVE
DES ETISSES), Němec
M. Kutscher (CONTROE),
E. van der Vleuten (CASTANA)
z Holandska a Švédka
M. Baryard na IRCO SUN,
kteří se umístili na dalších pozi-
cích. O rozdílu však hovoří
o 15 vteřin lepší čas mezi
vítězným M. Fuchsem a šestou
M. Baryard.

M. Fuchs potvrdil svoji formu
v sobotní kvalifikaci, kdy se
dostal mezi čtveřici rozeskaku-
jících se o prvenství. Zde
s GRANIE docílil opět zdaleka
nejlepší čas, ale jedna chyba
jej odsunula na třetí místo za
vítězného J. Topse na GRAN-
DE DAME (NED) a Ch. Ahl-
manna s CÖSTER (GER).
Čtvrtá příčka patřila E. Coupe-
rierovi na PRO PILOT II
z Francie. M. Fuchs tak po
20 bodech z Lipska získal do
celkové kvalif ikace dalších
15 bodů.

Švýcarský internacionál pak
byl vidět i v nedělní Velké ceně
Bordeaux. Zde skončil na pre-
cizní GRANIE  jako nejrychlejší
jezdec mezi skupinou s jednou
chybou na konečném 6. místě.
V rozeskakování pěti bezchyb-
ných byl tentokrát nejúspěšněj-
ší J. Lansink se ZANDIOR
Z (BEL) před M. Heckartem
(QUILANO DE KALVARIE)
z Francie, R. Smithem (MR.
SPRINGFIELD) z Velké Britá-
nie, Němcem M. Ehningem na
ANKA a J. van der Schansem
(BROERE VDL ATLANTIC)
z Holandska.

V Bordeaux nechyběla ani
čtyřspřeží kde opět kraloval

Světový pohár vrcholí
M. Freund z Německa před
Belgičanem G. Schrijversem
a B. Exellem startujícícm za
Austrálii

Nervózní Sloothaak
Na neúnavné GRANIE

nezanechal konkúr v Bordeaux
žádné výrazné stopy a již
v pátek 14. února patřila ve
španělském Vigu opět k nejlep-
ším v kvalifikační soutěži na
sobotní World Cup. I když zde
ještě M. Fuchs našel přemoži-
tele v Britovi R. Smithovi (MR
SPRINGFIELD) a L. Beerbau-
movi (CHAMPION DU LYS)
a musel se spokojit se třetím
místem, v sobotní kvalifikaci již
opět zářil naplno. V napínavém
rozeskakování osmi koní zvítě-
zil tentokrát jen velmi těsně
před Belgičanem L. Philipaert-
sem (PARCO). Dalších 20
bodů ho tak před posledními
třemi soutěžemi posadilo do
naprostého čela současného
žebříčku západovropské kvali-
fikace k finále do Las Vegas.
Třetí pozice patřila dalšímu
jezdci s velmi vyrovnanou
výkonností E. Couperierovi na
PRO PILOT z Francie.

Velká cena - Grand Premio
del Concello de Vigo připadla
v neděli 16. února F. Sloothaa-
kovi na ADOLF D. Tento jez-
dec patří v posledních kvalifika-
cích Světového poháru k velmi
aktivním, ale přes sedm účastí
získal zatím „jen“ 28 bodů
a tomu zatím k účasti v Las
Vegas nestačí. Ve Vigu starto-
val v soutěži Světového poháru
na JOLI COEUR, ale se dvěma
chybami skončil až na
24. místě. Vítězství v hlavní
soutěži tak bylo po několika
hubenějších závodech prvním
velkým úspěchem a tak se
ještě těšmě na závěrečný finiš
kvalifikace v západní Evropě.
O prvenství ve Velkéí ceně se
F. Sloothaak utkal v rozeska-
kování devíti koní a patřil k tro-
jici bezchybných před Francou-
zi H. Bordym (EVE DES ETIS-
SES) a E. Couperie (FOR DE
LA HARDIERE).

Ani ve Vigu nechyběla čtyř-
spřeží a opět byl v dalším
závodě halového světového
poháru spřežení nejlepší
M. Freund, který se tak stává
favoritem pro své další finálové
prvenství.

Kdo do Las Vegas?
Na čele současné kvalifika-

ce je tedy před závěrečnými
soutěžemi v Dortmundu
(16. března), s‘Hertogenbosch

(23. března) a Göteborgu
(30. března) jasně M. Fuchs.
Ten získal v posledních třech
závodech 55 bodů a ze třetí
desítky se výrazným skokem
s 80 body ocitl na jasném čele
kvalifikace. Na druhé příčce
jsou současně L. Nieberg a
R. Pessoa s 58 body a pořadí
na dalších postupových pozi-
cích vypadá nyní následovně:
M. Ehning (54), L. Beerbaum,
M. Merschformann (53),
E. Couperie, T. Hassmann
(52), T. Velin (51), J. Lansink
(49), Ch. Ahlmann, M. Mi-
chaels - Beerbaum (45), L. Phi-
lippaerts, T. Coyle (41), S. von
Röhne (38), J. Tops (33),
G. Govoni (31) a M. Robert
(30).

Podrobnosti o soutěžích
v Bordeaux a Vigu naleznete
na internetových adresách:
www.jumping-bordeaux.com
a www.csivigo.com

Franke Sloothaak -foto archiv-
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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. +420-354 623 153, 608 979 982, fax +420-354 626 559
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

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

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

Ing. J. Kutěj Ing. J. Hanulay
Purkyňova 446/8, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.: 0616/622 774 tel.: 07/81 52 30
fax:0616/ 631 085

!!! VELKÉ
SLEVY !!!

více jak 15-ti druhÛ zboÏí
Napfiíklad: 
● Sedlo anglické z 5100,- na 4500,-
● Sedlo v‰estranné z 4800,- na 3990,-
● Uzdeãka angl. dovoz z 840,- na 770,-
● Postroj prsní párov˘ z 19600,- na 17900,-

!!!Velké slevy westernov˘ch
sedel a uzdeãek z dovozu!!!

V¯PRODEJ LETNÍHO ZBOÎÍ
!!! do vyprodání zásob!!!

Napfiíklad: 
● Jezdecké sako - CZ, Fr. z 3190,- na 2760,-
● Nau‰níky z 240,- na 150,-

a jiné druhy zboÏí
!!!VYUÎIJTE NA·ICH SLEV VâAS!!!

V‰e jen do vyprodání zásob
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu u nás. Prodej ve‰-
ker˘ch jezdeck˘ch potfieb na splátky, zásilko-
vá sluÏba, na poÏádání za‰leme katalog. 

EQUISPORT 
ÎiÏkova 505 (budova Sze·), Tfiebíã 67401

Tel./fax.: 568 840 427
e-mail: equisport@tiscali.cz

http://www.equisport.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ny druhy vozíků možnost leasingu

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 08 PlzeÀ
Tel./fax: 377 451 914

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

Výsledky
Praha Trojský ostrov 14.-16.

2. drezúra -P6- (6) 1. K.
Mestenhauserová - GÁRKA (JK
Mělník), skok ZL + L handicap
děti 8 - 12 let (4) 1. S. Krčmářo-
vá - LUCIE 1 (JK Fapaso Vyso-
ká Libeň) ZLPB + LPB děti 8 -
12 let (4)1. M. Hažmuková -
DANCER 1 (Soukr. jízd. fa Len-
tur), LPB + SPB děti 13 - 16 let
(11) 1. J. Perníčková - SAYO-
NARA (JK Heroutice), Konrád
Cup - LPB + SPB (18) 1. J. Per-
níčková IRVEL (JK Heroutice),
2. J. Juricová - LORINO (Pegas
Děpoltovice), 3. K. Mestenhau-
serová - COLIN (JK Mělník).

Čeladná 15.2. -ZM- děti +
jun. 1. Škuta- RACINE, 2. Koš-
narová - LENTY, 3. Košnarová -
LEON, -Z- jun. 1. Košnarová -
LENTY, 2. Gračková - SYMPA-
TIKA, 3. Škuta- RACINE, -Z-
senioři 1. Kubrický - ARTEMIS
1, 2. Cielecký - LARS ARTE-
MIS, 3. Staňková - DION, -ZL-
jun. 1. Kincl - PAVIÁN, 2. Flisní-
ková- UNIE, 3. Škuta -
DEKORT, sen. 1. Kubrický -
EURIPIDUS, 2. Kubrický -
ARES, 3. Přibyl - MANIE, -L- 1.
Kincl - PAVIÁN, 2. Kubrický -
EURIPIDUS, 3. Škuta -
DEKORT.

Bernartice 15.2. -Z- koně 1.
a 2. rokem (7) 1. Kůst - BOLE-
RO (Start Domažlice), 2. Záhoř -
MARINA (AQA Bar Horš. Týn),
3. Kůst - GLASGOW (Start
Domažlice), jun. do 16 (9) 1.
Krausová - CALLETO (ČJK KV),
2. Doláková - SIRAH (Respo
Tachov), 3. Křivancová - BELA
(Děpoltovice), -Z- (20) 1.
Kuchyňková - CAMELIE
(Tachov), 2. Záhoř - MARINA
(AQA Bar Horš. Týn), 3. Šímová
- DOUBLE (Cheb Háje), -ZL-
(21) 1. Kobernová - ČIRIN, 2.
Křivancová - FARAON, 3. Juri-
cová - CHINA BLUE (všichni
Pegas Děpoltovice), -L- (15) 1.
Lahodná - LADY (Pegas Děpol-
tovice), 2. Mašek - FREDERIK
(Dajbych Trnová), 3. Rédl st. -
PUSCHKIN (Bernartice), st.
obt. do 130 (7) 1. Rédl st. -
PUSCHKIN (Bernartice), 2.
Mašek - FREDERIK (Dajbych
Trnová), 3. Rédl st. - OÁZA
(Bernartice).


