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PROSTĚJOV

Kanadská rozhodčí a trenérka Cara Whitham

ČR má za sebou další kolo drezurního
FEI World Dressage Challenge. Ten je kaž-
doročně pořádán v zemích s nižší drezurní
úrovní na podporu rozvoje drezurního spor-
tu. Letošní FEI test se nakonec konal pozdě-
ji než bylo původně zamýšleno a nominova-
ní jezdci se ke společné práci a soutěži pod
dohledem mezinárodních odborníků dostavili
tradičně do Svinčic 27.-29. října.

Letošní test se pořádal podle poněkud
pozměněných pravidel. Stejně jako v minu-
losti se celý program skládá ze dvou částí.
V prvé proběhne pod dohledem FEI delego-
vaných odborníků soutěž a druhou částí je
pak společná práce, která má jezdcům
pomoci odstranit chyby a hlavně jim ukázat
směr další práce. Novinkou bylo letos tří-
stupňové rozdělení jezdců na úroveň Sv. Jiří
a dále pak FEI test A (naše nár. -S-) a FEI
test B (nár. -L-). Ke společné soutěži pak
může, podle své úrovně, každý stát postavit
družstvo složené ze čtyř jezdců, avšak libo-
volného rozložení výkonnosti. Společné
výsledkové listiny ze všech zemí pak rozlišu-
jí výsledky jednotlivců příslušných úrovní.
Výsledek týmu je hodnocen na základě
dosažených procent nezávisle na tom, kolik
jezdců které úrovně družstvo obsahuje.

Za ČR nastoupilo do testu 14 dvojic, ke
kterým se přidaly i dvě dětské jezdkyně. Ty
absolvovaly test určený specielně dětem,
který byl zároveň jakýmsi nultým ročníkem
pro příští sezónu zamýšleného obohacení
FEI testu o dětskou kategorii.

V úrovni Sv. Jiří nás reprezentovali
Š. Charvátová (DREAM DANCER a SAM),
A. Titová (DIVNÝ) a H. Pelikánová (PAS-
TEL). Tato mladá jezdkyně zastoupila
v sedle PASTELA D. Komendu a v případě
jejího výkonnostního růstu se možná dočká-
me i nových mezinárodních ambicí.

Na úrovni A testu (Advanced Test) se
prezentovali: M. Sisová - CENTR BILL,
M. Kružíková - PRINT, Š. Koblížková -
AURELIÁN, H. Pelikánová - PAMIR,
F. Sigismondi - EXCALIBUR a A. Titová -
REJTING. V úrovni B (Novice Test) to byli
B. Milecová - CARAMELA, D. Pešková -
MYSTEKMAN, K. Onoprienko - MARINA
a L. Hybnerová - LAREDO.

I když by členové drezurní komise
v testu rádi viděli i další jezdce, především
kvůli samotné soutěži, z účasti se omluvili
K. Chelbergová, A. Henriksen (letos popr-
vé mohli soutěžit i jezdci s odlišným stát-
ním občanstvím) a D. Diringerová. Rozla-
dění u vedoucího testu Z. Beneše způsobi-

la neomluvená neúčast potvrzeně přihláše-
ných zástupců z Havlíčkova Brodu
H. Jeřábkové a M. Škardové, na které se
čekalo u veterinární přejímky marně.

V letošní skupině svedl FEI World Dres-
sage Challenge dohromady ČR s Lotyš-
skem, Litvou, Řeckem a Izraelem. Zahra-
niční dohled a rozhodování bylo pak FEI
svěřeno kanadské rozhodčí C. Whitham
a Dánce K. Krüger.

Pochvala dětem
Po prvé části testu (soutěž) jsme oslovili

oficielní hlavní rozhodčí a trenérku paní Caru
Whitham a požádali ji o zhodnocení dosavad-
ního průběhu i předvedených výkonů: „ČR je
třetí zastávkou při naší letošní cestě při FEI
World Dressage Challenge. Zatím jsme byly
v Litvě a Lotyšsku. V porovnání s jezdci těch-
to zemí je zatím vaše  Š. Charvátová v úrovni
St. Georg zcela nejlepší. Další čeští jezdci by
ve srovnání s ostatními byli ve svých kategori-
ích spíše průměrní, někteří mírně podprůměr-
ní. Souhrnně lze říci, že většina českých jezd-
ců má problémy s plynulostí pohybu, shro-
mážděním a přilnutím. I když na počátku sou-
těže vládl mírný organizační zmatek, nakonec
se vše stihlo a začátek soutěže se opozdil jen
o několik minut. Musím říci, že spolupráce
s českými jezdci a trenéry je na velmi dobré
úrovni.

Organizační nepřesnosti byly zaviněny
i skutečností, že se do poslední chvíle
nevědělo, kde bude soutěž probíhat. Podle
pravidel by měla být soutěž uspořádána
pod širým nebem, ale v případě nepřízně
počasí je možné jezdit i v hale. Protože
zrána silně pršelo zvažovala se možnost
ježdění v hale, ale pak se bohužel ukázalo,
že ta nemá potřebné parametry. Do
budoucna si musí čeští pořadatelé dát
pozor na to, že pro FEI World Dressage
Challenge je nezbytný obdélník 20x60 m
a alespoň pět metrů pro rozhodčí. I když se
zpočátku zdálo, že terén venkovního
obdélníku nebude dobrý, počasí se nako-
nec umoudřilo a terén nebyl tak hrozný.
Myslím, že v hale, která má velmi nepružný
podklad navíc s měkkými místy, kde zaté-
ká, by byla soutěž ještě komplikovanější.
Je vidět, že oběma plochám chybí nezbyt-
ná každodenní úprava povrchu.

Velkým a příjemným překvapením byli
pro nás oba dětští zástupci (L. Půlpánová -
ONDRÁŠ a M. Nováková - AMBRA), kteří
patřili i z hlediska porovnání s oběma
pobaltskými státy k nadprůměru.

Nyní nás podle programu čeká Řecko
a zatím to vypadá, že poslední část FEI
World Dressage Challenge v Izraeli bude
letos pro velmi napjatou situaci na blízkém
východě zrušena.“

Svinčice přežijí rok 2000
Protože se pořadatelé ve Svinčicích

s určitými problémy potýkali již při dětském
šampionátu v létě a z úst účastníků FEI
World Dressage Challenge zazněly také
kritické výtky na hostitelskou organizaci,
hovoři l i  jsme o všech aspektech jak
s účastníky FEI World Dressage Challen-
ge, tak s vedoucím střediska ve Svinčicích
J. Podolánem. Úhly pohledu na chyby či
nedostatky v organizaci jsou pochopitelně
zcela odlišné. V každém případě by měli
všichni zainteresovaní pečlivě rozebrat
celou situaci, protože i když je situace ve
Svinčicích nyní jistě komplikovaná, v kaž-
dém případě má za sebou toto místo celou
řadu významných akcí jen s těmi nejlepší-
mi hodnoceními. Důležité pro jezdeckou
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veřejnost je současné vyjádření J. Podolá-
na, který věří, že celou ekonomickou situa-
ci Svinčic zvládne a optimismus, že Svinči-
ce rozhodně nezmizí z naší jezdecké
mapy. Držme mu v tomto snažení palce
a doufejme, že se toto místo opět vrátí na
pořadatelské i sportovní výsluní.

Ještě jednou do ciziny
A tak zbývá místo jen pro výsledky.

V klasifikaci skupiny St. Georg zvítězila se
značnou převahou Š. Charvátová
s DREAM DANCER (Panská Lícha), ve
skupině A těsně F. Sigismondi na EXCALI-
BUR (Žabčice) před A. Titovou na REJ-
TING (ZP Třeboň) a ve skupině B pak
L. Hybnerová na LAREDO (Stará Role).

Ve Svinčicích jsme se také dozvěděli, že
naši dva mladí jezdci F. Sigismondi a
Š. Charvátová by měli ve dnech 10.-12.
l istopadu ještě startovat na CDIYJ
v holandském Wanroij. ČJF pro ně na
poslední chvíli získala zprvu odmítnuté
pozvání a tak mají naši nejlepší mladí jezd-
ci na závěr sezóny před sebou další dob-
rou jezdeckou zkušenost. -cyn-

FEI test 
ve Svinčicích

J. Hatla - SZALENIEC

Před Vídní 
podtrženo sečteno

Ukončeny byly letošní počty při sbírání
bodů do Světového poháru Centrální ligy.
A. Opatrný se po ziscích v závěrečných
soutěžích dostal na k finále opravňující
postupové druhé místo celkového pořadí.
V naší skupině Světového poháru zvítězil
polský jezdec J. Zagor, který tak získal
oprávnění startu v Göteborgu s koněm
ERA GSM ELF. Náš jezdec si může do
Göteborgu přihlásit dva koně z trojice
CARDINAL, CRAZY BOY a KRIS KEN-
TAUR. Na dalších místech pak skončili
opět polští zástupci L. Jonczyk a G. Ku-
biak. A. Opatrný také zaznamenává další
postup po příčkách světového žebříčku
a po posledním hodnocení (včetně CSIO
v Tripolis) je již na 147 místě. Díky ziskům
z letních a podzimních CSIO tak zazname-
nal posun o 83. míst. Ve stájích v Hořovi-
cích tak mohou začít spřádat plány pro
zimní halovou sezonu, která může být
korunována účastí ve finále Světového
poháru.

Prvním krůčkem na této cestě je účast
našeho jezdce s koňmi KRIS KENTAUR
a CRAZY BOY při prestižním CSI-A ve
vídeňské Stadthalle (3.-6. listopadu).

Staří nejsou staří
Tradici jezdeckých závodů pro dříve

narozené založili před lety v Poděbradech.
„Staří páni“ v Poděbradech skončili a něja-
ký čas se nesoutěžilo. Doufejme, že je na
světě tradice nová.

V sobotu 14. října se v Opavě Kateřin-
kách konal 2. ročník Prostata Cupu. Již
název napovídá, že se organizátorům
jedná především o legraci, ale sportovní
výkony jezdců, kteří se v Opavě sešli,
nepostrádaly i jezdeckou úroveň. Svědčí
o tom i skutečnost, že na startovních listi-
nách se objevily známé osobnosti jezdec-
kého sportu zase ne tak dávné historie
jako např.: L. Mamica, M. Vítek, J. Kincl,
manželé Baborovi, I. Petrtýl, bratři Hruško-
vi a další.

Za překrásného počasí soutěžilo 15
mužů a 3 ženy nejprve ve dvoukolové sou-
těži 3-členných družstev a potom většina
nastoupila i na start hlavní soutěže Mini-
maxi.

Soutěž družstev byla mimo obvyklého
hodnocení ještě posuzována dle stylu dvo-
jice. Styloví komisaři byli naopak získáni
v řadách současných jezdců. K. Lamich
ml., P. Humplík, J. Hruška a D. Fialka se
také vyznačovali velkorysostí a snažili se
o „objektivitu“ svého rozhodování.

Nakonec po vyrovnaném boji zvítězilo
družstvo: V. Hruška - LÉRY. V. Sláma -
BLANKA a K. Brendl - NIKOL s čistým kon-
tem s obou kol. Družstvo amazonek ve slo-
žení A. Baborová - CALETTA TQM,
H. Zwingerová - TUDOR JOKABAU a
J. Mišková - JODID OIL TEAM obsadilo
druhé místo.

Pohár pro vítěze hlavní soutěže stejně
jako vloni věnoval Z. Babor z Dobré. Po
pěti kolech soutěže mini-maxi jej nakonec
předal vítězce - své ženě Aleně. Ta jako
jediná absolvovala bezchybně s CALET-
TOU TQM i poslední skok - oxer o výšce
175 cm.

Všichni soutěžící, ale především vítězka,
byli odměněni aplausem početných diváků.
Zdařilý den byl ukončen ohňostrojem
a společenským večerem v kavárně zimní-
ho stadionu. - mhruš-

Jaroslav Hatla
v čele

Po úspěšné sezóně je na čele naší části
světového žebříčku jezdců všestrannosti
(Zona 3 - Centrální a východní Evropa) s 95
body český jezdec J. Hatla. Na druhém místě
skončil Polák M. Konarski (71) a třetí příčka
patří chorvatskému P. Puchovi (66).

Na čele celé soutěže je momentálně
Němec A. Dibowski se 431 body před
D. O’Connorem z USA (424) a A. Nicholso-
nem z Nového Zélandu (417).

Pozice J. Hatly v čele žebříčku naší části
Evropy určitě usnadnila jeho start na světo-
vém šampionátu mladých koní ve všestran-
nosti. 

Mondial du Lion
Šampionát šesti a sedmiletých koní se

koná již řadu let ve francouzském městečku
Lion. To se nalézá 350 km jižně za Paříží
a pro militaristy je stejným pojmem jako pro
skokany chovatelský šampionát  v Lanaken.
Letošní ročník se konal ve dnech 20.-22.
října. J. Hatla a SZIALENIEC získali pro ČR
startovní místo v poli 75 sedmiletých koní.

Pro ČR stejně jako pro Hřebčín Měník byl
start v takto prestižní soutěži premiérou. Pro
sedmileté koně byla připravena soutěž CCI **
a na startovní listině se objevila zvučná
jména jako např.: A. Nicholson, M. King  či
P. Funnell. 

Pro všechny přítomné pak bylo téměř neu-
věřitelným překvapením, že naše dvojice
skončila po drezúře na senzačním třetím
místě za P. Funnell (PRIMMORES PRIDE)
a H. Letheux (ROSE TREMIERE).

Překvapení se změnilo v lavinu oslavných
článků po druhém dni. Titulek La surprise
tchèque vyjadřoval nejlépe skutečnost, že
J. Hatla a SZALENIEC docílili v terénu abso-
lutní nulu, což se podařilo jen necelé patnáct-
ce startujících. To znamenalo postup na dru-
hou příčku těsně za P. Funnell. 

Bohužel zázrak se nekonal, protože při
crosu se SZALENIEC nešťstně zašlápnul
a verdikt nedělní veterinární komise byl nemilo-
srdný. Útěchou nám může být jen to, že po 20
hodinách cesty vyšel SZALENIEC na měnický
dvůr již opět zcela v pořádku a doufejme, že
při reprezentaci ČR v příštím roce přinese
svým majitelům z hřebčína v Měníku - Hum-
burkách i generálnímu sponzorovi p. Ostraw-
skemu i jezdci J. Hatlovi ještě hodně radosti.

Vítězství v soutěži si již nenechala ujít
P. Funnell a tak se letošní šampionát sedmi-
letých stěhoval do Velké Británie.

Poslední ST venku
Poslední -ST- jezdecké sezony 2000 se

konalo 15. října v Hořovicích. Vyvrcholily
jím dvoudenní jezdecké závody, při kterých
bylo nejčastěji slyšet jméno bratří Papouš-
ků. Jiří zvítězil celkově čtyřikrát a páté
vítězství přidal Kamil.

Jiří Papoušek byl na GEMINI T nejrych-
lejší i v rozeskakování sedmi dvojic v sou-
těži -S-, když překonal dvojic domácích
R. Drahota (JAZA) a J. Opatrná (LIPAN).

V závěrečném -ST- si však v konkurenci
11 dvojic R. Drahota vše vynahradil, když
divákům předvedl v sedle GRANDA jediný
bezchybný výkon. Další dvě místa patřila
jezdcům s jednou chybou - S. Motyginovi
na SCREAM PRADAR (Pradar Chlaponice)
a K. Papouškovi s JETRO (Bost).

Opět do Poznaně
O účast při halovém CSI-B, v rámci které-

ho se koná i CDI*** je mezi našimi skokany
velký zájem. I když zatím není znám seznam
účastníků zdá se, že ČR bude mít ve dnech
7.-10. prosince v Polsku velké zastoupení.

Lady Cup napotřetí
Halové závody v Bernarticích určené

jezdkyním byly sice,jak jsme oznámili,  pře-
loženy na 28. října, ale nakonec se pro
nedostatek přihlášek nekonaly. Pořadatelé
se proto rozhodli k dalšímu termínu.
Zájemci o halové závody v Bernarticích,
které budou jinak zcela podle původního
rozpisu, se budou konat 11. listopadu.

Kdo manažerem?
Ve chvílích uzávěrky Jezdce č. 21 právě

zasedala Rada ČJF, které přednášeli své
koncepční představy o vývoji a řízení drezur-
ního jezdectví v ČR uchazeči o funkci mana-
žera drezurní komise. I když ve chvílích vzni-
ku těchto řádek ještě nevíme, pro koho se
Rada ČJF rozhodla, přineseme v příštím
čísle nejen informace o novém manažerovi,
ale po příslibu některých adeptů i hlavní
body všech přednesených koncepcí.
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Letošní halová sezóna bude pravděpodobně velmi chudá. Zdá
se, že i když v kalendáři ČJF stále figurují soutěže v Albertovci
a Nové Americe, ani jeden z těchto pořadatelů pravděpodobně
halové závody pořádat nebude. Příjemným obohacením byl proto
bezesporu vstup nového subjektu na naši pořadatelskou scénu.
Tím se v sobotu 28. října stal Jezdecký klub Všemily, který uspořá-
dal dobře dotované halové závody.

Jak jsme již informovali před časem, do tohoto zbrusu nového
střediska se ze Svinčic s koňmi přestěhoval skokový reprezentant
P. Doležal. Spolu s ním se do srdce českého Švýcarska u Jetřicho-
vic přesunul i jeho spolujezdec a stájový kolega R. Chelberg. Pří-
tomnost této dvojice je pochopitelně pro začínající subjekt velmi
důležitá a všemilský areál dostatečně zatraktivnila. Jistě i proto
zažila malá vesnička za Děčínem 28. října pravděpodobně největší
automobilovou invazi svojí historie. V hledišti krásné haly (30x60)
nebylo volného místa a středisku se tak premiérový vstup do jez-
decké společnosti vydařil na výbornou.

Celý areál provozuje společnost Roul s.r.o., která byla také hlav-
ním sponzorem závodů. Areál disponuje 27 boxy, které jsou již
téměř zaplněny a vedle koní P. Doležala a R. Chelberga jsou zde
ustájeni i koně dalších majitelů z Děčínska. Nechybí ani čtyři školní
koně pro zájemce o výjiždky krásnou pořírodou. 

Zahajovací sportovní den  měl na programu dvě soutěže s velmi
pěknou dotací 30 a 42,5 tisíc korun. Prvou byla stupňovaná obtíž-
nost do 130 cm a druhou parkur stupně -S-, ovšem se dvěma roze-
skakováními. Na parkovišti kamionů byly vidět značky z celé ČR
a vedle téměř kompletní reprezentační sestavy dorazili do Všemil
i jezdci z Opavy Kateřinek.

Do první soutěže nastoupilo 48 dvojic z nichž pouhá pětice
absolvovala s plným počtem bodů. Na výkonech mnohých bylo
přeci jen znát, že přechod do haly není pro koně snadnou záleži-
tostí a trápení některých z nich komplikoval i přeci jen hlubší povrch
nové haly.

I když s přehledem zvítězil „domácí“ R. Chelberg s FREZKOU
startující za Žižku Praha, dobrými partnery mu byli Z. Zelinková
(ROSEMARY), M. Šoupal (ČARAS), R. Drahota (GRAND) a opět
domácí P. Doležal (ROCK’N’ROLL), kteří skončili na dalších mís-
tech.

Skokovou soutěž -S- dokončilo po prvním kole deset dvojic bez
chyby. Nejúspěšnější byli M. Matějka a P. Doležal, kteří se do roze-
skakování dostali se třemi koňmi. Prvé rozeskakování přineslo opa-
kovanou nulu na kontě pěti dvojic: M. Matějka (LIPKA UNIREN),
P. Doležal (LE CORDIAL S, ROCK’N’ROLL), J. Skřivan (QUAYNE
ORLING) a J. Pecháček (VENEUR).

Dramatický druhý souboj o prvenství přinesl nejprve pěknou nulu
P. Doležala s LE CORDIAL S. Toho však o téměř dvě vteřiny pře-
konal další bezchybný M. Matějka s LIPKOU UNIREN (Zoo Cho-
mutov) a vzhledem k velmi úsporně zajetému kursu se zdálo o vítě-
zi rozhodnuto. Nakonec však nastoupil nestárnoucí J. Pecháček
a VENEUR, kteří předvedli bravurní velmi rychlou jízdu ještě o 0,3
rychlejší.

Diváci tak vedle nového luxusního střediska v překrásném pří-
rodním prostředí viděli i vynikající sportovní výkony a tak nikdo kdo
vážil cestu do Všemil nebyl zklamán.

Ambice majitelů střediska jen dokreslila přítomnost šéfa Lande
Verband Pferde Sport Sachsen K. Müllera, který potvrdil možnost
budoucí spolupráce.

Halové zahájení ve Všemilech

Zbrusu nový areál ve Všemilech má vše, co dokonalé jezdecké středisko potřebuje

Nejrychlejší dvojice závěrečné soutěže J. Pecháček - VENEUR
(vlevo) a M. Matějka - LIPKA UNIREN

Petr Doležal - ROCK’N’ROLL
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Blahopřejeme...

Vzpomínáme...

Samsung za mořem
Podzimní body do soutěže Samsung

Nations Cup Series 2000/2001 se tradičně
sbírají za mořem. První možnost dostala
národní družstva 29. října ve Washingtonu.
Pořadatelé tentokrát nebyli úspěšní, či
neshromáždili dostatek financí a tak se
k Poháru národů přihlásila jen tři družstva.
Tým USA ve složení L. Krauth (LIBERTY),
L. Howard (PRIOBERT DE KALVARIE),
Norman Dello Joio (GLASGOW) a
M. Goldstein (ENGLE) měl proto cestu
k vítězství velmi snadnou. S celkovým
součtem 4 tr.  bodů zvítězil jasně nad cel-
kem Kanady (24) a Columbie (64).

V čele bodování Samsung Cup zůstává
však i nadále Itálie se 14 body před Švý-
carskem a Belgií (9). Čtvrtí se drží Maďaři
(7). Hubený washingtonský Pohár vynesl
USA jen 4 body, které stačí momentálně
na 7. místo.

Veteráni na ME
V Barceloně proběhlo 15. října prvé sko-

kové Mistrovství Evropy veteránů. Prvými
medailisty se stali Portugalec A.L. Rodriguez
(ELMA) před Němcem G. Brauerem (ROS-
SINI) a Belgičanem J. A. Souvereynsem
(NERO).

Pro jezdce byly připraveny parkury do
130 cm a bývalý kapitán portugalského
skokového týmu (OH Barcelona) dokázal,
na 14 leté klisně ELMA, jako jediný absol-
vovat třídenní soutěž s naprostou nulou.
Nepodlehl ani velkému tlaku stříbrného
G. Brauera, který dokončil soutěž před ním
s pouhým 1.18 tr. bodem.

...bývalému jezdci a současnému roz-
hodčímu Jaroslavu Formandlovi, který
přes přívlastek mladší oslaví 8. listopadu
65. narozeniny.

...jezdci a bývalému reprezentatovi Jiří-
mu Lamichovi, jehož abrahamoviny připa-
dají na 20. listopadu.

...na význačného jezdce a trenéra Leo-
polda Kuncla, od jehož narození uplyne
15. listopadu 85 let. Jako prvorepublikový
důstojník byl v padesátých letech vězněn
a od nespravedlivého žaláře jej nezachrá-
nilo ani hrdinství na východní frontě a účast
v bojích u Dukelského průsmyku. L. Kuncl
zemřel 8. července 1988, když se mu ještě
v Českých Budějovicích podařilo aktivně
vrátit do jezdeckého života.

JEZDECKÁ ROâENKA
2000

Připravujeme pro vás další díl fotografické kroniky jezdeckého sportu

Důležité momenty sezóny  ●● Rozhovory  ●● Šampionátové výsledky

Celkem 94 delegátů se sešlo na mimo-
řádné volební valné hromadě ASCHK,
která se konala 11. října v Humpolci.
Volební valná hromada byla odložena na
jarní řádné valné hromadě a jejím hlavním
bodem byly volby prezidenta, vicepreziden-
tů a kontrolní a revizní komise.

Uchazeči o funkce měli pětiminutový
prostor pro představení svých záměrů.
O funkci prezidenta se ucházel minulý muž
z čela ASCHK M. Mentlík a proti němu sta-
nul vedoucí katedry genetiky veterinární
fakulty Mendlovy univerzity v Brně Jaroslav
Dražan.

Jako první s koncepcí budoucí práce
vystoupil J. Dražan, který ve svém vystou-
pení jako prioritu zdůraznil přípravu legisla-
tivy a podmínek pro vstup do EU. S tím
souvisí i koordinace činnosti s již aktivně
působícím WBFSH. (Světová asociace
chovatelů koní). Jako další úkol vytýčil per-
fektní fungování ASCHK jako servisní služ-
by pro jednotlivé členy ASCHK.Zdůraznil
rovněž nutnost zlepšit osvětovou činnost
a přístup k novým informacím. Navrhl
vytvořit novou redakční radu časopisu
Koně se zapojením zástupců vědecko-

V ASCHK nově výzkumných institucí a uznávaných odbor-
níků hippiatrie a zvýšit tak jeho odbornost.
Na stránkách časopisu bude nutné se
vyvarovat publikování osobních sporů
a diskusí. Podle J. Dražana je také nutné
pravidelně aktualizovat internetové stránky
a zlepšit propagaci našich koní zveřejňová-
ním dosažených úspěchů. Upozornil rov-
něž na nutnost připravit se do budoucna
na částečnou ekonomickou soběstačnost.
Zkušenosti ze zemí EU ukazují, že jednotli-
vé Svazy jsou zde chápány jako zájmové
organizace bez podpory státu.

Druhý kandidát - Miloš Mentlík nejdříve
zhodnotil minulou činnost a výsledky
během svého volebního období a krátce
nastínil činnost v podobném duchu jako
J. Dražan.

Delegáti nakonec rozhodli poměrem
hlasů 60 ku 33 ve prospěch J. Dražana.

Dále byli zvoleni čtyři viceprezidenti.
J. Hlásek (česká inspekce pro šlechtění
a plemenitbu hosp. zvířat) - legislativa,
L. Gotthardová (čas. Jezdectví) - propaga-
ce, výstavy a informace, K. Regner (SOUz
Kladruby n.L.) - pro evidenci, chov a servis,
M. Perníček (soukr. chovatel) - mezisvazo-
vá činnost. Za členy kontrolní a revizní
komise byli zvoleni: V. Bohdalský,
J. Dostál, L. Jelínek, J. Kobza a J. Zasadil.

Říjnová cena
Drezurní závody, konané v Praze na

Trojském ostrově ve dnech 21.-22. října
pod hlavičkou Pražské vydavatelské spo-
lečnosti, měly na programu šest soutěží s
vyvrcholením úrovně -S- a -S Kür-. 

V klasické úloze -S 2- zvítězila R. Seid-
lová na koni LAMBADERO ze stáje Pechá-
ček před F. Sigismondim na LAPOZ (Žab-
čice).

Ve volném programu byla nejlepší
K.Chelbergová na GREAT FEELING
(Žižka Praha) opět před F. Sigismondim,
který byl tentokrát v sedle EXCALIBUR.
Třetí v Kür byla juniorka M. Škardová na
PEREBOR (Havl. Brod).
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Sportovní stáj
v Tuchoměřicích

(okraj Prahy v dosahu
MHD) nabízí ustájení
koní, hala k dispozici.

Tel.: 0602 628788

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: 019/745 19 14

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

Jezdecká škola Mariánské Lázně
● nákup a prodej sportovních a chovných koní doma i v zahraničí
● 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, 0602 44 99 72, fax 00420-165-62 20 70, 62 65 59
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně
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●● kvalita + rychlost
●● soudní AJ - NJ- expres
●● rodilí mluvčí
●● technické+odborné texty 
●● bez příplatku
●● výuka jazyků
●● kvalifikovaní lektoři
●● firemní výuka
●● intenzivní individuální výuka

Překladatelský servis 
skřivánek, s. r. o.

Milady Horákové 108, Praha 6
Tel: +42 02 333 20 561-2
Fax: +42 02 333 22 373

překlady,
tlumočení,
37 jazyků

Masarykova 518/4a, 460 01 Liberec, 
tel.: 048/271 03 44, fax: 048/511 01 47.

Radotínská ulice 69, Praha 5
159 00 Velká Chuchle, tel.: 02/57 94 10 79 

Ostrovského 23, Praha 5
150 00 Smíchov, tel.: 02/51 56 15 83

Deset hodin pro Vás
Nová otvírací doba Po - Pá od 8.00 - 18.00

CN

●● kompletní sortiment jezdeckých potřeb

Výsledky
Hořovice 14.-15.10. -Z- 1. Straka -

MORAVA (Němčovice), -ZL- 1. odd. 1. Stra-
ka - MORAVA (Němčovice), 2.odd. 1. Papou-
šek K. - SAFÍR (Hořovice), -L- 1. Papoušek J.
- GOLD (Srnín), 2. Drahota - ARAGON A, 3.
Papoušek K. - PANTHA RHEI (oba Hořovi-
ce), -ZL- 1. papoušek J. - WANESSA (Srnín),
-L- 1. Papoušek J. - GOLD, 2. Papoušek J. -
GEMINI T (Srnín), 3. Krpela - REBELANT II
(Slavia Plzeň), -S- (23) 1. Papoušek J. -
GEMINI T (Srnín), 2. Drahota - JAZA, 3. Opa-
trná - LIPAN (oba Hořovice), -ST- (11) 1. Dra-
hota - GRAND (Hořovice), 2. Motygin -
SCREAM PRADAR (Pradar), 3. Papoušek K.
- JETRO (Bost).

Praha 21.-22.10. drezura -L 1- (13) 1.
Zajíčková - HAMLET (Troja), -S 1- (8) 1.
Seidlová - LAMBADERO (Pecháček), 2.
Jeřábková - ARIADNA (Havl.Brod), 3. Chel-
bergová - GREAT FEELING (Žižka), -S 2-
(11) 1. Sigismondi - EYCALIBUR (Žabčice),
2. Jeřábková - ARIADNA (Havl.Brod), 3.
Sigismondi - LAPOZ (Žabčice), -L 5- (8) 1.
Sigismondi - LAPOZ (Žabčice), -S 2- (11) 1.
Seidlová - LAMBADERO (Pecháček), 2.
Sigismondi - LAPOZ (Žabčice), 3. Chelbergo-

vá - GREAT FEELING (Žižka), -S Kür- (8) 1.
Chelbergová - GREAT FEELING (Žižka), 2.
Sigismondi - EXCALIBUR (Žabčice), 3. Škar-
dová - PEREBOR (Havl.Brod).

Všemily 28.10. hala post.obt. do 130
(48) 1. Chelberg - FRESKA (Žižka), 2. Zelin-
ková - ROSEMARY (Mělník), 3. Šoupal -
ČARAS (1.ŠPZ Pardubice), -S- (46) 1.
Pecháček - VENEUR (Pecháček), 2. Matějka
- LIPKA UNIREN (Chomutov), 3. Doležal -
ROCK’N’ROLL.

Karel Haak
zemřel

Dne 26. října se uzavřela životní
pouť jezdce, rozhodčího ale přede-
vším výborného člověka pana Karla
Haaka. K. Haak byl po dlouhou dobu
především v Praze neodmyslitelnou
součástí veřejného jezdeckého živo-
ta. Jeho publikační činnost a přede-
vším pak jeho kresby však uvedly
jeho jméno ve všeobecnou známost.
K. Haak se narodil 31. srpna 1908
a díky tomu, že si téměř do posled-
ních chvil svého života zachoval
duševní i fyzickou svěžest, patřil
k pilířům spojující naší současnost se
skutečně dávnými časy. V našem
zpravodaji jsme K. Haaka nejednou
oslovili a jeho vzpomínky, které saha-
ly až do počátků první světové války
byly neuvěřitelnou studnicí dnes již
téměř zapomenutých momentů jez-
decké historie. Proto, aby se vzpo-
mínka na něho uchovala v srdcích
těch z vás, kdo jste ho znali, taková
jaký skutečně byl, přikládáme i jednu
z jeho neopakovatelných kreseb.
Poslední rozloučení se na přání
zesnulého konalo v rodinném kruhu.

Inzerce
●● Prodám mobilní box pro 1 koně,

4x3x2,8 m, téměř nový, orig.
výrobce algema, výhodně,
tel. 0608 973158.

●● Koupím přívěs na 2 koně.
Tel.: 0602 12 50 77.

●● Prodáme přepravník na 6 koní - ŠL
11 za 20 000,- Kč, dále valacha ČT
6 let - „L“ military, „ZL“ parkur, 3
letého valacha ČT a 2 letou klisnu
po Meander. Tel.: 0648/431 117 -
večer nebo 0603 22 55 49.

●● Prodám 5l. valacha start. 1. rokem,
parkur výkonnost st. -ZL-, cena
dohodou. Tel.: 0602 570 076 do 16
hod, 0329/786 080 večer.

●● Prodám irského plnokrevníka 12 l,
výkonnost -S- military, charakt.,
zdraví - dobrý učitel pro pokroči-
lejší děvče. Cena dohodou.
Tel.: 0604 162 063.

●● Prodám 6l. val. atraktivní barvy,
isabela po Darex, vhodný pro wes-
tern, rekr. ježdění, nevhodný dar.
Tel.: 02/57 96 02 45.
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JEZDECKÉ A WESTERNOVÉ POT¤EBY
GALERIE A VETE·NICTVÍ

Po - Pá: 10.00 - 19.00 hod
¤ehofiova 9, 130 00 Praha 3, tel.: 02/627 98 83

http//konmo.webjump.com

Dále nabízíme výcvik a ustájení koní ve stáji p. Jana Bubna - Vysoké Mýto

Prodejna 
jezdeckých potřeb 
HAPPY HORSE 
v Karlových Varech (areál
dostihového závodiště)
nabízí kompletní sortiment
jezdeckých potřeb. 
Zasíláme i na dobírku.
Otevřeno: 
pondělí - pátek 9.30 - 18.00
sobota           9.30 - 13.00

Naše adresa: Happy Horse, Jaroslava Haškovcová
kpt. Jaroše 29, 360 06 Karlovy Vary.

Tel.: do prodejny: 017/43 275
mobil: 0602 41 52 06, privat: 0468/58 52 95

A N K A®

P R E M I U M  Q U A L I T Y
D O G  A N D  C AT  F O O D

ŠPIČKOVÁ 
GRANULOVANÁ KRMIVA 

PRO PSY A KOČKY
Výhradní registrovaný dovozce: 
Kanadská obchodní společnost, 

Osecká 319, 751 31 Lipník nad Bečvou,
tel./fax: 0641/77 33 41 nebo 77 33 42

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

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

Ing. J. Kutěj Ing. J. Hanulay
Purkyňova 10, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.:0616/ 22774 tel.: 07/81 52 30

Od 1.11. 1999
v prodejně v Třebí-

či prodej veške-
rých jezdeckých potřeb na
splátky.
Nový český katalog jezdec-
kých potřeb firmy Equisport
na požádání zašleme na
dobírku.

Naše zboží můžete nakupovat
také v internetovém obchodě 

http://www.equi-shop.cz 
http://www.v2000/sedla.cz

Podrobnější informace -
objednávky, na adrese: 

EQUISPORT 
Žižkova 505 

Třebíč 674 01

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

equisport@volny.cz
http://:www.equisport.cz

NOVÉ TELEFONNÍ 
ČÍSLO:

02/57 32 94 38

SERVIS PRO VÁS 
A VAŠEHO KONĚ

ROZŠÍŘENÁ PRODEJNA V PRAZE
Na Celné 8, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Tel.+Fax: 02/57 31 67 82, 02/57 32 94 38

●● Zdvojnásobená prodejní
plocha

●● Rozšířený sortiment pro
jezdce a koně

Otvírací doba: Po-Pa: 9.00–18.00
So: 9.00–13.00

e-mail: equiservis@equiservis.cz
http://www.equiservis.cz

ZÁSILKOVÝ PRODEJ Z BAREVNÉHO KATALOGU
Další prodejna: 
Chovatel-equiservis, Habrmanova 52, Plzeň - Slovany, T+F: 019/74 450 78

V¯ROBA A PRODEJ
● PARKUROV¯CH P¤EKÁÎEK
OD ROKU 1999 I NA LEASING
● PRONÁJEM KOMPLETNÍCH 

PARKURÒ
● PRODEJNA JEZDECK¯CH 

POT¤EB

Masarykova 518/4a, 
460 01 Liberec

Telefon: 048/271 03 44

Fax/zázn.: 048/511 01 47

POZOR ZMĚNA! Redakce Jezdce upozorňuje všechny spolu-
pracovníky, přispěvatele i čtenáře a inzerenty na změnu faxového

čísla na 02/850 54 07


