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PROSTĚJOV

Zimní sezóna v ČR vrcholí již tradičně důležitou společenskou akcí, kterou se
v uplynulých sedmi letech stalo vyhlášení Koní a jezdců předchozího roku. I na
sklonku loňského roku se členové komisí našich hlavních jezdeckých disciplin
sešli, aby zvolili nejlepší jezdce a koně roku 2001.

I když o definitivních podobách slavnostních večerů, které se budou tentokrát
konat dva, jednal Výkonný výbor ČJF až po uzávěrce prvního Jezdce roku 2002 ve
středu 9. ledna, přinášíme první informace z jednotlivých komisí, i když informace
o případném galavečeru skokového a drezurního sportu jsou zatím velmi mlhavé:

-slavnostní vyhlášení tradičních anket skokanů a drezúristů s největší pravděpo-
dobností opustí Litomyšl a proslechlo se, že jej chce, ve velkém stylu, uspořádat
zatím nejmenovaný organizátor v některém z pražských divadel. Termín zatím
není určen

-skokovým jezdcem roku se stal A. Opatrný a koněm roku byl zvolen KAŠMIR
-drezúrní komise zvolila do čela českých drezuristů opět Š. Charvátovou

a mezi koňmi si nejvíce hlasů získal RASPUTIN
Výrazně jasněji mají o svém galavečeru zástupci všestrannosti a spřežení:
-slavnostní večer si uspořádají odděleně jezdci spřežení a jezdci všestrannosti

9. února v Humpolci a ponese název Galavečer soutěží podkovy, všetrannost
- spřežení. Večer bude rozdělen do tří částí a pořadatelé byli v počtu oceňova-
ných kategorií velmi štědří. První část bude patřit soutěžím Zlaté podkovy a udíle-
ny budou čtyři ceny. Osobností ZP byl zvolen V. Merunka, v síni slávy ZP se jako
první ocitnou S. Závorka za všestrannost a J. Dymeš za spřežení a novinářskou
cenu si odnese J. Křepelka. V části věnované všestrannosti se budou oceňovat
vítězové KMK 5l. (J. Hatla - HALICZ) a 6l. (J. Cipra - FORTUNA), nejlepší žák
(B. Dušková - Poříčí n.S.), junior (J. Vobořilová - Měník), ml. jezdec (R. Fiala -
Leon Blatná) a pochopitelně Kůň a Jezdec roku 2001, kterými se zákonitě stali
R. Marková a TARAS (Remark Poříčí)

-militaristé budou také oceňovat další kategorie a trenérem roku byl určen F. Sla-
vík, osobností roku Z. Ságl a Cenu komise všestrannosti získá Šk. statek Humpolec

-jezdci spřežení nevolí koně a jezdce roku a slavnostní večer využijí k předání již
devátých Českých pohárů v jízdě spřežení. V roce 2001 si mezi jednospřežími nej-
lépe vedl J. Koníř (Koníř Hrádek) před T. Bartákem ml. (Favory Benice) a

M. Matějka - KAŠMÍR

J. Vobořilová - LITERA

Z. Jirásek

P. Duškovou (JK Robousy). Pohár jezdců dvojspřeží získá-
vá tentokrát A. Soukup (St. Kostelec) před oběma Nesvači-
ly (Moravský Krumlov). Mezi jezdci čtyřspřeží si nejlépe vedl
Z. Jirásek (JK Robousy), který tentokrát překonal
P. Vozába (NH Kladruby n.L.) a T. Bartáka (Favory Benice).

-za spřežení se v Humpolci budou udílet i čestné odzna-
ky ČJF, které by měli převzít J. Kocman a C. Konieczny

- zájemci o vstupenky na galavečer soutěží podkovy, vše-
strannost - spřežení se mohou obrátit na Šk statek v Hum-
polci, jmenovitě na p. Folejtarovou i na tel.: 0367/53 32 66.
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Česká vlajka stáje ABC
Náš nejúspěšnější jezdec posledních let

Aleš Opatrný se v současné halové sezóně
opět vydal do nejlepší západoevropské
společnosti. Po CSI-W Berlin se majiteli
koní ABC podařilo získat startovní místa na
CSI-A v Mnichově, který se konal na přelo-
mu listopadu a prosince loňského roku.
Zde se stáj ABC a Aleš Opatrný prezento-
vala s trojicí ABC ANDOLPH, ABC ROLEX
a ABC HAMBURG. V sedle všech koní zís-
kal A. Opatrný umístění, ale s ABC HAM-
BURG nakonec zůstal před branami Velké
ceny, do které se po dvou výkonech se
dvěma chybami nekvalifikoval.

O 14 dní později ve dnech 13.-16. pro-
since pokračoval A. Opatrný v Top společ-
nosti na CSI-A ve Frankfurtu. Zde se před-
stavil v sedle ABC FANTASIE, 10 leté hol-
štýnské klisny po Capitol I, která je zkuše-
ná v nejtěžších soutěžích a v jejím sedle
startoval i M. Beerbaum. Klisna potvrdila
své kvality a Aleš se s ní nejen kvalifikoval
do nejtěžší soutěže Velké ceny - Mitsubishi
Cup, ale navíc zde byl po bezchybném
základním kole a 8 bodech v rozeskaková-
ní dvanáctý. Soutěž vyhrál Rakušan
H. Simon s opět senzačním E.T. FRH. Aleš
si tak připomněl předloňský úspěch v sedle
KRIS KENTAURA, se kterým byl právě
v této soutěži v roce 2000 čtvrtý. KRIS

KENTAUR nechyběl ve Frankfurtu ani
letos a jeho nový jezdec P. Raymakers
s ním zvítězil v pátečním (14.12.) dvouh-
vězdičkovém těžkém skákání s nejlepším
časem v bezchybném rozeskakování. Zde
byl A. Opatrný a ABC FANTASIE osmý
(0+4).

Za ČR se ve Frankfurtu prezentovali
ještě ABC HAMBURG a ABC ROLEX, kteří
také získali pěkná umístění. ABC HAM-
BURG byla se 4 tr. body osmnáctá v tří-
hvězdičkovém sobotním -T-, které vyhrál
M. Merformann na LINCOLM L a jednou
devátá ve skoku do 150 cm. ABC ROLEX
získal stejné umístění v těžkém skákání se
žolíkem.

Pouť A. Opatrného pokračovala hned po
Štědrém dni, kdy od 25. prosince startoval
na závodech u R. Tebbela v Emsbühren.
Zde byla vidět především další posila stáje
10 letý ABC CHARLIE (pravý bratr senzač-
ního ABC CHARLESTON), se kterým také
jednu z těžkých soutěží vyhrál.

Pobyt u R. Tebbela zakončí A. Opatrný
soutěžemi ve Verden, které byly na progra-
mu o víkendu 11.-13. ledna. Po těchto
závodech bude následovat malý odpočinek
doma a zatím se necháme překvapit na
jaké významná kolbiště stáj ABC své
zástupce a českou vlajku opět probojuje.

Aleš Opatrný, nyní již i Jezdec roku 2001 při svém loňském mistrovském triumfu v sedle SILVIA

Vánoční kometa
Rady ČJF

Předvánoční atmosféru v jezdecké
společnosti chtěla zvýraznit společnost
Pradar, která k vydání jezdeckého
kalendáře uspořádala ve svém centru
v Praze 19. prosince autogramiádu
našich nejlepších jezdců. Při této příleži-
tosti se uskutečnila i schůzka skokových
reprezentantů, při které se však zcela
nevánočně strhla diskuse o ekonomic-
kých otázkách končícího roku 2001.
Představitelé skokové komise i ČJF
v čele s prezidentem Jar. Pecháčkem
přišli reprezentantům oznámit rozhod-
nutí Rady ČJF, která v důsledku překro-
čení nákladů na reprezentační výjezdy
zrušila kapitolu „hmotná zainteresova-
nost reprezentantů“. Těm z vás, kteří
nejsou v těchto oblastech zcela doma
se pokusíme celou situaci přiblížit.

Protože se představitelé ČJF v minu-
lých letech celkem oprávněně obávali,
že bude reprezentace na nejtěžších
závodech (v prvé řadě na CSIO), která
v drtivé většině znamenala neúměrné
zatížení koní a jen pramalou naději na
úspěch, reprezentanty opomíjena, byl
sestaven systém hmotné zainteresova-
nosti. Tento systém v podstatě zaručo-
val našim jezdcům určité ekonomické
jistoty ve finančních prémiích buď za
pouhou účast nebo za určité výsledky
na vybraných závodech, především
CSIO a následně i některých CSI. Tento
systém měl v prvé řadě alespoň částeč-
ně kompenzovat rizika spojená se starty
v takových soutěžích, ale také zlepšit
konkurenceschopnost reprezentačních
výjezdů vůči výrazně snadnějším
a v poslední době stále lépe dotovaným
domácím závodům. Bez ohledu na zvy-
šující se výkonnost a stále aktivnější
vstup našich jezdců do evropské jez-
decké společnosti odhlasovala Rada
ČJF tento ekonomicky podpůrný princip
i pro rok 2001.

Protože však v ČJF doposud panoval
systém, který neumožňuje průběžnou
kontrolu čerpání plánovaných nákladů
na výjezdy do zahraničí stalo se, že
česká skoková reprezentace letos
výrazně překročila „svůj“ rozpočet. Kde
vzít chybějící peníze? Rada ČJF má
řešení. Odvolejme co jsme slíbi l i
a dodatečně a těsně před celoroční
uzávěrkou zrušme slíbené reprezentač-
ní bonusy. A tak reprezentanti dodateč-
ně „zaplatí“ za chyby v systému hospo-
daření ČJF.

Bez ohledu na to, že systému hmotné
zainteresovanosti je pravděpodobně
odzvoněno je jasné, že takové řešení se
reprezentantům nelíbilo a že diskuse
nabyla poněkud méně předvánočního
charakteru.

Konečné resumé celé diskuse přine-
slo nakonec požadavek jezdců, aby
Rada své rozhodnutí revidovala a poku-
sila se vzniklé pohledávky reprezentan-
tů uhradit z „nových“ peněz na rok 2002
i za cenu výrazně omezeného rozpočtu
na reprezentační výjezdy. Zároveň pak
chtějí reprezentanti po ČJF vytvořit
systém, který by zprůhlednil rozpočtové
čerpání již v průběhu roku, aby k tako-
vým zásadním schodkům nemohlo dojít.
Jak se s tím vším Rada ČJF vyrovná
zatím nevíme. Že si však průběh před-
vánočního odpoledne zástupci společ-
nosti Pradar představovali jinak, je urči-
tě jisté.

Jako filmové hvězdy si mohli naši reprezentanti připadat při autogramiádě Jezdeckého
kalendáře roku 2002



ZPRÁVYZE ZAHRANIČÍ

-3-

Sportovně technické podmínky MČR 2002
Skoky

1. Děti (12-14 let)
zahajovací skákání st. -ZL- na styl dvoji-

ce (čl. 298.1.3.2)
MČR tříkolová soutěž s rozeskakováním

na medailových místech
tříkolová soutěž s rozeskakováním na

medailových místech

2. Junioři a juniorky
zahajovací skákání st. -L- na styl dvojice

(čl. 298.1.3.2)
MČR
kategorie 14 - 16 let
tříkolová soutěž s rozeskakováním na

medailových místech
1.kolo -L- (st.C)
2.kolo -L- (st.A)
3.kolo -S- (st.A)
Kvalifikace: Součet 2x -L- + 1x -S- do 16

tr. bodů celkem, pro dvojici v roce 2002
kategorie 17-18 let
tříkolová soutěž s rozeskakováním na

medailových místech
1.kolo -L- (st.C)
2.kolo -S- (st.A)
3.kolo -S- (st.A)
Kvalifikace: Součet 3x -S- do 16 tr. bodů

celkem, pro dvojici v roce 2002

3. Mladí jezdci (16-21 let)
zahajovací skákání st. -L- (st. C)
MČR tříkolová soutěž s rozeskakováním

na medailových místech
1.kolo -S- (st.C)
2.kolo -S- (st.A)
3.kolo -ST- (st.A)
Kvalifikace: 1x -ST- do 12 tr. bodů pro

dvojici v roce 2002

4. Muži a ženy
zahajovací skákání st. -L-, -S- (st. A)
MČR
Ženy
tříkolová soutěž s rozeskakováním na

medailových místech
1.kolo -S- (st.C)
2.kolo -S- (st.A)
3.kolo -ST- (st.A)
Kvalifikace: 1x -ST- do 12 tr. bodů pro

dvojici v roce 2002
Muži
tříkolová soutěž s rozeskakováním na

medailových místech
1.kolo -ST- (st.C)
2.kolo -T- (st.A)
3.kolo -T- (st.A)
Bez kvalifikace
Družstva
dvoukolová soutěž s rozeskakováním na

medailových místech
soutěž čtyřčlenných smíšených družstev
1.kolo -S- (st. A)
2.kolo -ST- (st. A)
Kvalifikace: Oblast nominuje jedno druž-

stvo (muži a ženy), součet 3x -S- do 8 tr. b.

Potvrzení kvalifikace: splnění kvalifika-
ce pro jednotlivé kategorie potvrzuje oblast
písemnou formou s uvedením data a místa
konání soutěží, na kterých byla kvalifikace
splněna

Poznámka: Pro všechny platí, že
výsledky v 1. kole hodnocené dle st.
C budou převedeny na trestné body. Počet
trestných bodů, které obdrží závodníci na
druhém a dalších místech bude stanoven
z rozdílu času jimi dosaženého od času
vítězného, přepočítaného na setiny sekun-
dy vynásobením toho rozdílu koeficientem

0,005. Pro všechny kategorie do kvalifika-
ce platí i výsledky dosažené v soutěžích
stejného stupně obtížnosti v zahraničí.

Všestrannost
1. Dospělí

soutěž CCI** (drezura FEI ** 1998,
terénní zkouška: úsek A 3 960 m, 220
m/min., 18 min., úsek B 2 310 m, 660
m/min., 3,5 min., 6 skoků, úsek C: 6 160
m, 220m/min., 28 min., úsek D: 4 950 m,
550 m/min., max 35 skoků, skoková
zkouška délka 400 - 500 m., 350 m/min.,
do 110 cm výšky, 10 - 11/14 přek/skoků)

2. Mladí jezdci
soutěž CIC* (drezura FEI * 1998, terén-

ní zkouška: úsek A 2 640 m, 220 m/min.,
12 min., úsek D: 3 200 m, 520 m/min.,
max 30 skoků, výška 110 cm, skoková
zkouška délka 350 - 450 m., 350 m/min.,
do 110 cm výšky, 10 - 11/13 přek/skoků)

3. Junioři
soutěž -L- (drezura FEI * 1998, terénní

zkouška: úsek A 2 640 m, 220 m/min., 12
min., úsek D: 3 200 m, 520 m/min., 30
skoků, výška 100 cm, skoková zkouška
délka 350 - 450 m., 350 m/min., do 110 cm
výšky, 10 - 11/13 přek/skoků)

4. Děti
soutěž -Z- (drezura národní úloha č. 3,

terénní zkouška: úsek A 2 200 m, 220
m/min., 10 min., úsek D: 2 500 m, 500
m/min., 5 min., max 18 skoků, výška 90
cm, skoková zkouška délka 340 - 450 m.,
350 m/min., do 100 cm výšky, 9/10
přek/skoků)

Spřežení
1. Jednospřeží

- Drezurní úloha FEI č. 7
- CAN-A
Kvalifikace: dokončení dvou kompletních

soutěží

2. Dvojspřeží
- Drezurní úloha FEI č. 6
- CAN-A
Kvalifikace: dokončení dvou kompletních

soutěží

3. Čtyřspřeží
- Drezurní úloha FEI č. 6
- CAN-A
Kvalifikace: dokončení jedné kompletní

soutěže

Drezura
1. Junioři

Dvoukolová soutěž stupně -S-: 1 kolo JD
(1997), 2 kolo JJ (1997).

Vítěz bude určen součtem dosažených
% z obou kol, v případě rovnosti součtu
rozhoduje výsledek z druhého kola

2. Mladí jezdci
Dvoukolová soutěž stupně -ST-: 1 kolo

YD (1998), 2 kolo YJ (1998).
Vítěz bude určen součtem dosažených

% z obou kol, v případě rovnosti součtu
rozhoduje výsledek z druhého kola

3. Senoři
Dvoukolová soutěž stupně -T-: 1 kolo IM

I (2000), 2 kolo Kür IM I (1998).
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Blahopřejeme...

Vzpomínáme...

Vítěz bude určen součtem dosažených
% z obou kol, v případě rovnosti součtu
rozhoduje výsledek z druhého kola

4. Družstva
Smíšená - tříčlenná, klubová nebo

oblastní
1.jezdec -S 3- (2000)
2.jezdec -St. Georg (2000)
3.jezdec -IM I (2000)
V družstvu musí startovat tři různí jezdci

a koně, jeden jezdec i kůň smí startovat
pouze v jednom družstvu. První kolo ze
soutěže jednotlivců IM I je započítáváno
do soutěže družstev. Vítězné družstvo
bude určeno ze součtu % z výsledkové
listiny, upravených dále uvedenými koefi-
cienty pro jednotlivou úlohu celého druž-
stva.

Koeficienty: S = 0,8, St. Georg = 1,0,
IM I = 1,5

5. Děti
Dvoukolová soutěž stupně -L-: 1 kolo

-L 1- (2000), 2 kolo -L 4- (2000).
Vítěz bude určen součtem dosažených

% z obou kol, v případě rovnosti součtu
rozhoduje výsledek z druhého kola

Kvalifikace: děti, J, Y: ve všech těchto
kategoriích mohou dvojice získat kvalifikaci
na vybraných závodech v roce 2002. (Ofi-
cielní podmínky obsahují seznam cca 24
závodů vybraných pro kvalifikaci). V mini-
málně dvou soutěžích musí dosáhnout
55% v určených drezurních úlohách, z toho
min. 1x v úloze vyšší úrovně. Kvalifikace
pro účast končí před uzávěrkou přihlášek
a potvrdí ji oblast s uvedením data a místa
konání soutěže.

Předepsané kvalifikační úlohy: děti -L 1-
(2000) a min. 1x L 4 (2000) a vyšší, junioři
JD (1997) a min. 1x JJ (1997) a vyšší,
mladí jezdci YD (1998) a min. 1x YJ (1998)
a vyšší. Senioři: jednotlivci bez kvalifikace,
družstva - nominaci provedou oblasti.

Voltiž
1. Soutěž jednotlivců

Soutěže se mohou zúčastnit ženy
a muži, kteří dosáhnou v sezóně 2002
známku 6,500 a vyšší bez ohledu na kate-
gorie.

2. Společná soutěž skupin
kategorie A+B

Soutěží se mohou zúčastnit závodníci,
kteří v tomto roce dovrší 18 let a mladší.
Skupina musí mít ve výkonnostní kartě
potvrzen start na nejméně dvou závodech
v sezóně 2001. Soutěž bude v souladu
s voltižními pravidly dvoukolová a bude
hodnocena podle pravidel pro kategorii A.
Ve druhém kole se pojedou jen volné
sestavy.

3. Soutěž družstev jednotlivců
Sou těž  j e  vypsána  p ro  odd í l ová

nebo oblastní družstva složená ze 3
nebo 4 jednot l ivců. Do výsledku se
bude započítávat průměrná známka
z 1. kola (povinná + volná sestava).
Vítězí družstvo s nejvyšším součtem
známek tří nejlepších členů.

Vytrvalostní jízdy
Senioři: Soutěž st. -T- (cca 140 km) -

dle PJS
Kvalifikace pro dvojici: dokončení st.

-ST- v roce 2002, nebo roce předchozím.
Junioři: Soutěž st. -S- (cca 80 km) - dle

PJS
Kvalifikace pro dvojici: dokončení st. -L-

v roce 2002, nebo roce předchozím.

Reining
1. Kategorie „Reining senior“
-pro koně šestileté a starší
-pro všechny kategorie jezdců
-jednokolově
-úloha č. 10

2. Kategorie „Reining Junior“
-pro koně do šesti let
-pro všechny kategorie jezdců
-jednokolově
-úloha č. 7

3. Kategorie „Reining Amateur
Non Pro novice“

-pro koně všech věkových kategorií
-pro všechny kategorie jezdců mimo

„Profesional“
-jednokolově
-úloha č. 6

4. Kategorie „Reining Mládež“
-pro koně všech věkových kategorií
-pro mládež do 18 let
-jednokolově
-úloha č. 12

Podmínky nominace na MČR v reiningu:
účast na minimálně dvou soutěžích, nomi-
novaná dvojice musí zajet danou úlohu
v příslušné třídě se ziskem 63 bodů v jedné
soutěži z vypsaných kvalifikačních soutěží.

Pony
Skoky

Zahaj. soutěž - hodnocení na styl dvojice
MČR Tříkolová mistrovská soutěž -

3 kolo pro 15 nejlepších z 1. a 2. kola

kategorie jezdců 8-12 let
a) pony výškové kategorie „S“ (do 115

cm KVH)
-1. kolo - parkur „ZLPS“
-2. kolo - parkur „ZLPS“
-3. kolo - parkur „LPS“
b) pony výškové kategorie „A“ (do 116 -

130 cm KVH)
-1. kolo - parkur „ZLPA“
-2. kolo - parkur „ZLPA“
-3. kolo - parkur „LPA“
c) pony výškové kategorie „B“ (do 131 -

148 cm KVH)
-1. kolo - parkur „ZLPB“
-2. kolo - parkur „ZLPB“
-3. kolo - parkur „LPB“

kategorie jezdců 13 - 16 let
a) pony výškové kategorie „A“ (do 116 -

130 cm KVH)
-1. kolo - parkur „LPA“
-2. kolo - parkur „LPA“
-3. kolo - parkur „SPA“
b) pony výškové kategorie „B“ (do 131 -

148 cm KVH)
-1. kolo - parkur „LPB“
-2. kolo - parkur „LPB“
-3. kolo - parkur „SPB“

Drezura
Zahajovací soutěž
MČR  Dvoukolová mistrovská soutěž

kategorie jezdců 8-12 let
a) pony výškové kategorie „S“ (do 115

cm KVH)
-1. kolo - drezurní úloha P2
-2. kolo - drezurní úloha P3
b) pony výškové kategorie „A“ (do 116 -

130 cm KVH)
-1. kolo - drezurní úloha P4
-2. kolo - drezurní úloha P5
c) pony výškové kategorie „B“ (do 131 -

148 cm KVH)

...bývalé drezúrní jezdkyni a mnohaleté
trenérce drezurních koní TJ Jiskra Troja
Heleně Benešové, která oslaví 22. ledna
své osmdesátiny

...dlouholeté pracovnici středočeského
jezdeckého svazu Evě Kuškové, která 23.
ledna oslaví významné životní jubileum

...bývalému čs. reprezentantovi a zná-
mému chovateli Jiřímu Holíkovi, který 26.
ledna oslaví 75. narozeniny.

...na přední postavu našeho poválečné-
ho jezdectví Františka Zábrodského,
který zemřel před patnácti lety 6. ledna
1977.

-1. kolo - drezurní úloha P5
-2. kolo - drezurní úloha P6

kategorie jezdců 13 - 16 let
a) pony výškové kategorie „A“ (do 116 -

130 cm KVH)
-1. kolo - drezurní úloha P6
-2. kolo - drezurní úloha P7
b) pony výškové kategorie „B“ (do 131 -

148 cm KVH)
-1. kolo - drezurní úloha P7
-2. kolo - drezurní úloha P8
V drezurních soutěžích bude vítěz určen

ze součtu dosažených % obou kol. V pří-
padě rovnosti % z obou kol rozhoduje lepší
výsledek druhého kola.

Míry KVH jsou uváděny bez podkov.
Kvalifikační podmínky: Skoky - absol-

vování minimálně čtyř parkurů výškového
stupně pro 1., 2. nebo 3. kolo mistrovství
s maximálním součtem 20 tr. bodů. Drezu-
ra - dosažení minimálně 50% ve třech úlo-
hách stupně obtížnosti požadovaného pro
1. kolo mistrovství.

Kvalifikace pro MČR pony končí před uzá-
věrkou přihlášek MČR pony, účastníky MČR
pony pro jednotlivé soutěže nominuje pří-
slušná oblast, která zároveň písemně potvr-
zuje i splnění kvalifikace s uvedením data
a místa konání soutěží, kde byla splněna.
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Ve věku 73 let zemřel 9.
prosince 2001 v Hranicích
dlouholetý pracovník v jez-
deckém oddíle Jelenice, pro-
pagátor skokového, ale pře-
devším drezurního jezdectví
Mudr. Karel Zaoral. Rozlou-
čení se zesnulým se konalo
15. prosince.

Informace pro předplatitele
Dnes opět opakujeme informaci pro všechny z vás, kteří jste si zvy-

kli nalézat každých 14 dní ve schránkách jezdecké noviny. Doufáme,
že chcete být i v 10. roce trvání Jezdce při tom a proto jste, stejně jako
každý rok, dostali složenku na předplatné zpravodaje. Spolu s před-
platným desátého ročníku Jezdce si můžete tak jako v předchozích
čtyřech letech objednat i další edici Jezdecké ročenky. Ročenka
2001 bude mít stejný rozsah jako ta loňská a prozradíme jen, že obál-
ka bude tmavě zelená. Ročenka je opět prémií pro předplatitele, kteří
ji budou mít výrazně lacinější. Její samostatná cena byla stanovena na
220,-Kč + 20,- Kč poštovné. Předplatitelé ji obdrží za 130,- Kč + 20,-
Kč poštovného

Předplatné tradičních 24 čísel zpravodaje Jezdec pro rok 2002
včetně poštovného zůstává nezměněno a bude i v roce 2002 ve výši
500,- Kč resp. 650,- Kč včetně Jezdecké ročenky pro čtenáře v ČR.
Odběratelé v evropských  zemích, včetně Slovenska zaplatí v roce
2002 1090,- Kč a pro čtenáře v zámoří bude putovat Jezdec za 1900,-
Kč, v obou případech včetně Jezdecké ročenky.

Stejně jako v minulých letech žádáme všechny abonenty o co nejčitel-
nější vyplnění složenky. Složenky plaťte jménem odběratelů zpravodaje
a s adresou, na kterou Jezdce dostáváte. V případě, že složenku ztratíte,
či jste ji náhodou nedostali, použijte prosím složenku typu C. Ti z Vás,
kteří se rozhodnou pro platbu bankovním převodem, nezapomeňte uvést
jméno plátce. Náš účet má číslo: 124577389/0800 Čs. Praha 5.

V případě že chcete vystavit na předplatné fakturu, sdělte nám to
na adresu redakce včetně vašich IČO a DIČ.

●● ustájení koní v moderní boxové stáji ●●
2x osvûtlená písková jízdárna ●● lonÏovací kruh
●● travnaté kolbi‰tû ●● v˘bûhy ●● sociální zázemí

Jezdecké Jezdecké 
stfistfiediskoedisko SuliceSulice
Sulice - Jesenice u Prahy, Ing. Josef Pafienica

Tel.: 0602 268 038 e-mail: auditbrokera@mbox.vol.cz

Inzerce
●● Prodám 2,5 letou hodnou kobylku, A1/1 x hucul, KVH 155 cm, obsednutou. Zajímavá

barva, cena 25 000,- Kč. Tel.: 0621/331 617 večer.
●● Prodám chl. kl. 6l. prokvetlá ryzka, zaps. v PK, zdravá, hodná, cena 30 000,- Kč. Tel.:

0327/531 543.
●● Firma Equiservis S. Hakr přijme do pražské prodejny prodavačku. Nutná znalost jezdec-

kých potřeb. Info. p. Hakr, 0602/30 85 56.
●● Prodám val. A1/1, 100% charakter, výk. military -S-, pro náročného jezdce i začátečníka.

Tel.: 068/534 63 03, 0602 886 307.

Hlasatelka Milada Barešová
oznamuje, že vedle jejího

telefonního spojení na čísle
0436/382 284 je ji od ledna

2002 možné kontaktovat i na
mobilní síti na telefonu

0776 713 680

Longhill Stub
Rahugh, Kilbeggan 
Co. Westmeath
Ireland

Hledáme ošetřovatele koní (pracovní jezdce) 
pro práci v Irsku na 1 rok.

Průměrný plat 1 000 EUR

Kontakty: tel.: 00353 44 23261
fax: 00353 44 23482

e-mail: fraber@indigo.ie

Jedeme 
do Lipska

Informace o umístění našich
jezdců v centrální lize Světové-
ho poháru, která zazněla
v posledním čísle loňského
Jezdce v článku o naší účasti
v Poznani, byla definit ivně
potvrzena.

Po svém umístění v závěreč-
ném závodě Světového poháru
se na čelo celkové klasifikace
vyhoupl R. Chelberg, kterému
FEI umožnila vykonat kvalifikaci
v rámci centrální Evropy přesto,
že je občanem USA. V Lipsku
však bude startovat na divokou
kartu a tudíž nezabere žádnému
ze tří nejlepších jezdců z cent-
rální Evropy místo. K účasti do
Lipska, kde se ve dnech 1.-5.
května koná 24 finále Světové-
ho poháru, tak byl pozván i
P. Doležal. Ten skončil v celko-
vém hodnocení na 4. místě za
J. Turrim z Maďarska a J. Zago-
rem z Polska. P. Doležal má
v celkovém hodnocení stejný
počet bodů jako Litevec G. Sil-
lins, ale těsnou přednost dostal
pro svá lepší umístění.

Trénink 
s olympionikem?

Na sklonku roku poznala řada
jezdců tréninkovou práci dvojná-
sobného účastníka OH (Montre-
al, Mnichov) Rudigera Wassibau-
era z Rakouska, který pracoval
s našimi jezdci a koňmi v jezdec-
kém středisku v Albertovci.
R. Wassibauer je dlouholetý
zákazník a přítel hřebčína
v Albertovci a jako takový nabídl

v rámci svého pracovního pobytu
jezdcům z ČR svoji trenérskou
pomoc. Protože účastníci sou-
středění byli s prací rakouského
odborníka spokojeni, pozvali jej
do ČR opět a druhé setkání pro-
běhne v jezdeckém středisku
v Tursku. Soustředění se koná
ve dnech 18.-20. ledna a pořada-
telé nabízejí zájemcům možnost
účasti. Soustředění bude pocho-
pitelně přístupné i divákům, kteří
jsou také zváni. Podrobnosti na
tel.: 0602/203 242.

Mezinárodně
národně

Komise spřežení pořádá ve
dnech 15.-17. února školení
stavitelů tratí. I když se jedná
o školení na národní úrovni,
povede kurs Polák M. Zaleski.
O dobré komunikační úrovni
vozatajců svědčí, že bylo
dohodnuto, že kurs absolvují
i zájemci ze Slovenska a Pol-
ska, kteří si tak v Humpolci
doplní své národní kvalifikace.

Koně a lidé,
lidé a koně
Z dílny N. Záliše vychází

další reprezentativní publikace.
Je sestavena ze starších foto-
grafií, které vznikaly v letech
1986 až 1993 a na grafickém
zpracování knihy spolupracoval
autor s předním českým grafi-
kem Alanem Zárubou. Na 320
stranách jsou ve dvou odděle-
ných sekcích zachyceny situa-
ce, které se dají oddělit na
témata s podtitulem co dělají
lidé pro koně a na druhé straně

co dělá kůň pro člověka.
Zájemci o publikaci, která se
bude nacházet i v distribuci
knihkupectví, mohou kontakto-
vat i přímo Národní hřebčín.

Vánoční
skákání

Konec roku je ve světovém
skokovém sportu ve znamení
dvou konkurů. Před Štědrým
dnem to je CSI-A v londýnské
Olympii a mezi svátky pak stej-
ně kvalitní závody v belgickém
Mechelen.Pochopitelně na
obou těchto závodech nechybí
ani západoevropská kvalifikace
Světového poháru.

Právě z kvalifikačního vítězství
v Londýně se radoval
P. Charles (IRL) na CARNEVEL-
LY. V Mechelen byl v kvalifikaci
nejlepší L. Philippaerts (BEL)

na VERELS OTERONGO. 
Ve Velké ceně v Londýně si

23. prosince nejlépe vedl
M. Fuchs (SUI) na TINKA’S
BOY, který zvítězil po rozeska-
kování devíti bezchybných před
M. Merschformannem (GER) s
CAMIREZ B.  M. Merschfor-
mann ovšem na LINCOLM
L se naopak radoval z vítězství
ve Velké ceně Mechelen, když
byl nejlepší v rozeskakování
16 dvojic. Druhý skončil G. De
Roock (BEL) na NERON DE
LA TOURELLE.
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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

MARO Kralovice
Pfiívûsy pro konû

Pozor změna faxového
čísla redakce JEZDEC

na 02/868 55 407

PROSPER
HORSE RANCH
739 12 Čeladná 740

jezdecká škola pro veřej-
nost ● ustájení soukro-
mých koní ● sportovní a
westernový výcvik ● pro-
dejna jezdeckých potřeb

denně 10.00 - 17.00
tel. 0658-44 04 22

z Čeladné směr Podolán-
ky, v těsné blízkosti golfo-
vého hřiště

PROSPER
HORSE RANCH
739 12 Čeladná 740

pořádá skoková soustře-
dění pod vedením

J. Skřivana 
v termínech 

24.-27. ledna 
14.-17. února

Podrobnosti a přihlášky na
tel.: 0658/44 04 22 
(Čeladná) a nebo 

0603 463 422 
(I. Višinka)

firma 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

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

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

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

- 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/ 631085 tel.: 07/81 52 30


