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PROSTĚJOV

Kůň roku KAŠMÍR (M. Matějka) zazářil již při CSIO Zahřeb v roce 2000 a během sezóny
2001 vyrostl v koně, který i v roce 2001 sbíral úspěchy nejen na domácích kolbištích
a zazářil v Athénách dvěma bezchybnými výsledky v Poháru národů

Organizátoři letošního galavečera Kůň,
Jezdec roku pro discipliny skok, drezura a
voltiž již začínají mít poněkud jasněji o kon-
cepci slavnostního večera. Průběh slavnost-
ního vyhlášení výsledků této ankety sice
naváže na tradici setkání v Litomyšli, ale
pojetí večera bude zcela nové. Hlavní organi-
zátorství na sebe převzala cateringová spo-
lečnost Golem a její ředitel L. Novotný. Ten
v současné chvíli sestavuje organizační tým,
který bude celý večer připravovat.

Zatím první důležitou informací je, že slav-
nostní vyhlášení ankety proběhne v neděli
10. března. I když je nedělní termín novým
prvkem organizátoři doufají, že tento den
bude pro většinu diváků i přímých aktérů
večera nejlepším řešením. Důvodem jsou
především dopravní možnosti. Jak jsme již
uvedli v minulém čísle, přesouvá se vyhláše-
ní jezdců a Koní roku 2001 po sedmi letech
do Prahy. Dějištěm večera bude zatím blíže
neurčené pražské divadlo, protože součástí
večera by mělo být buď klasické nebo stylizo-
vaně upravené divadelní představení.
Dopravní situace v Praze se jeví organizáto-
rům právě v nedělní časně odpolední době
nejlepší. Ve chvíli kdy vypukne večerní
dopravní špička, by již měli být všichni na
místech a večer se na cestu domů vypraví již
opět po uklidněných silnicích. Další podrob-
nosti přineseme příště, ale ti z vás, kteří si
nechtějí nechat další anketní pokračování ujít,
si již nyní udělejte na 10. března volno.

Drezúrním koněm roku se stal bělouš RASPUTIN (Š. Koblížková), který korunoval svou
první soutěžní sezónu v ČR mistrovským titulem v seniorské drezuře

V loňském roce byl název Sportovní
centrum mládeže snad jedním z nejskloňo-
vanějších termínů ve všech referátech jez-
decké administrativy a jejich zřízení a hlav-
ně pak přímé financování Ministerstvem
školství bylo všemi vítáno. Zajímalo nás
tedy jak se práce v těchto střediscích rozje-
la i v novém roce a jak pracovala sportovní
centra na konci roku předchozího.

Jak víte ze zpráv z loňska, jsou v sou-
časné době v naší republice zřízena tři
centra. Pro skokové jezdce z Moravy a vol-
tižní jezdce je to Frenštát pod Radhoštěm.
Skokané zde pracují pod dozorem Z. Goš-
číka a voltižní jezdci s J. Valštýnem.

Drezurní jezdci a jezdci všestrannosti se
scházejí ke společným přípravám v Kole-

Sportovní centra
mládeže

(Pokračování na str. 2)
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Sportovní centra mládeže
sách. Všestrannost má na starosti J. Grodl
a drezuru F. Honč. Jezdecká mládež ve
skokové disciplině z českých krajů se při-
pravuje pod vedením Jiřího Pecháčka na
Nové Americe. Toto luxusní středisko se
stalo Sportovním centrem mládeže náhra-
dou za Kolesa. Ta byla na jaře roku 2001
přetížena náporem drezúrních jezdců
i jezdců všestrannosti. Skoková mládež se
sem uchýlila po ukončení práce ve Svinči-
cích. V polovině roku pak proto na základě
konkursu získalo právo zřídit zatím posled-
ní Sportovní centrum mládeže jezdecké
středisko na Nové Americe.

Abychom získali celkový přehled o fun-
gování Sportovních center požádali jsme
nejdříve o vstupní informaci sekretariát
ČJF A. Pellarovou. Ta nám přiblížila celý
průběh vzniku Sportovních center mládeže,
která byla zřízena na základě žádosti ČJF
v polovině roku 2000. V podstatě se jedná
o jednu ze dvou variant, kterými stát pro-
střednictvím Ministerstva školství podporu-
je rozvoj talentované mládeže. První vari-
antou je zřizování sportovních tříd a druhou
pak zřizování sportovních center mládeže.
Jednou se základních podmínek zřízení
Sportovního centra je dodržení striktních
podmínek, které jsou schváleny a podmí-
něny Ministerstvem školství a písemně
zakotveny v předepsaném dokumentu
Sportovní centra mládeže - metodické
pokyny. Zde je v prvé řadě stanoveno, že
SCM jsou určena mládeži ve věku od 12
do 18 let, v jezdectví pak musí obsáhnou
discipliny skok, drezura, všestrannost
a voltiž a že jejich počet vychází z počtů
registrovaných závodníků v jednotlivých
věkových kategoriích a disciplinách atd.
SCM jsou zřízena ve vybraných subjektech
z řad řádných členů ČJF a o jejich umístění
rozhoduje veřejné výběrové řízení. Meto-
dické pokyny dále specifikují poslání a cíle
SCM, organizaci, řízení i systém ekonomic-
kého zajištění SCM atd. Každý kdo měl
zájem zúčastnit se výběrového řízení se
s tímto materiálem podrobně seznámil
a i nyní je tento dokument volně k dispozici
všem, kteří by si jej chtěli prostudovat.
Základní podmínkou zřízení SCM je pocho-
pitelně i zcela shodná nákladovost a tudíž
se každý zájemce o SCM musel „vejít“ do
limitů stanovených ČJF na základě mož-
ností státních prostředků. Tato zásadní
ekonomická kritéria respektují všechna tři
současná centra.

Informace o samotné sportovní náplni
současných center jsme získali již přímo od
jednotlivých vedoucích.

Z. Goščík: (manažer skokové komise
a současně vedoucí skokového Sportovní-
ho centra mládeže ve Frenštátě p.R.):
V současné době je v pravidelné práci
SCM zařazeno 17 jezdců (5 dětí), kteří se
soustředění zúčastňují s 36 koňmi. Na pod-
zim roku 2001 byla pro ně připravena čtyři
čtyřdenní setkání (vždy od čtvrtka do nedě-
le). Práce v roce 2002 začala ve dnech
17.-20. ledna a další tři jsou plánována
zhruba jednou měsíčně. To příští bude
určeno juniorům a bude ve dnech 7.-10.
února. V rámci jarní přípravy chystám dvě
soustředění zakončit sportovními soutěže-
mi. První budou halové v rámci Poháru žen
9. března a závěrečné pak proběhnou již
na otevřeném kolbišti při frenštátské Májo-
vé ceně. S výkony jezdců i koní jsem velmi
spokojen. Děti mají v současné době mož-
nost jezdit na velmi dobrých koních a větši-
na z nich i velmi dobře jezdí. Pokrok oproti

předchozím letům je skutečně značný.
V mé skupině vidím minimálně pětici jezd-
ců, kteří budou schopni i zahraničních
výjezdů. I když máme pro naše děti a juni-
ory domácích soutěží hodně, pochopitelně
o zahraničních soutěžích uvažujeme. Jako
manažer skokové komise rozvíjím kontakty
se Saskem, ale pro naše moravské jezdce
je tento region poněkud vzdálený. proto se
nám jako schůdnější jeví účast v Polsku
a pochopitelně na Slovensku. Z obou států
máme velmi vstřícné reakce a tak věřím,
že se dětská a juniorská reprezentace za
obě tyto hranice podívá.

J. Pecháček: (vedoucí skokového SCM
Nová Amerika) Ve Sportovním centru mlá-
deže na Nové Americe jsme se s mojí sku-
pinou sešli na konci roku 2001 třikrát.
V říjnu, listopadu a prosinci přičemž říjnové
posezónní soustředění bylo hodnotící, teo-
retické a bez koní. Naopak prosincové set-
kání bylo desetidenní. V roce 2002 jsou
plánována čtyři setkání. První skončilo
v neděli 20. ledna a bylo čtyřdenní. Další
jsou plánována na únor, březen a duben
a budou vždy čtyřdenní. V současnosti má
moje skupina 20 členů a každý jezdec má
dva koně. Pro zahraniční výjezdy se rýsují
velmi dobré možnosti v Sasku a doufám,
že se opět uskuteční zájezd do Seelitz,
stejně jako na již nám známé juniorské

konkury do Hombergu a Babenhausenu.
Schopnosti jezdců nabízí účast vždy kom-
pletního družstva, kdy většině jezdců je 17
let a tudíž mají ještě jeden juniorský rok
před sebou. Ve skupině není nějaká výraz-
ně převyšující špička, ale celkový průměr
výkonnostní úrovně jezdců i koní je velmi
dobrý.

Z. Beneš (manažer drezurní komise
a smluvní trenér drezurního SCM Kolesa):
Drezurní SCM vede F. Honč a v něm, spo-
lečně s K. Chelbergovou, působíme jako
smluvní trenéři. Naše skupina má 15 jezd-
ců (4 děti) s cca 20 koňmi. K práci jsme se
sešli v Kolesách na podzim roku 2001 čty-
řikrát. Jedno soustředění bylo zakončeno
FEI testem a jedno bylo na žádost většiny
účastníků teoretické bez koní. Prvé setkání
roku 2002 se konalo ve dnech 14.-19.
ledna. Další jsou pak plánována na 4.-9.
února, 4.-9. března a 22.-28. dubna. Závě-
rečné soustředění pak bude zakončeno
účastí na drezúrních závodech v Národním
hřebčíně, které se zde konají v sobotu 27.
dubna. Výkonnost většiny jezdců pochopi-
telně směřuje k úrovním sportovně technic-
kých podmínek mistrovství ČR, ale máme
i několik juniorů, kteří si pravděpodobně
v roce 2002 troufnou na úroveň -ST-. Naše
plány k zahraničním výjezdům jsou limito-
vány především ekonomickou náročností
a hledáme soutěže tak maximálně do 100
km na zahraničním území. To bohužel není
snadné, ale určité možnosti nabízí jak
severní Sasko, tak Rakousko a Polsko.
Z těchto důvodů bude letos velmi obtížné
probojovat nějakého našeho jezdce na ME
(Pratoni del Vivaro - Řím 31. 8.-4. 9.). FEI
vypsala tentokrát kvalifikační limit, kterým
je dosažení 60% na závodech CDI J/Y.
Takové závody jsou však vypsány zatím ve
velmi vzdálených lokalitách jako je Španěl-
sko, Dánsko, Belgie či Francie a tak nevím
zda se někdo o kvalifikaci vůbec pokusí.

D. Diringerová (smluvní trenér SCM ve
všestrannosti) V jezdeckém středisku stáje
Vasury Kolesa probíhal seriál soustředění
dětí a juniorů všestrannosti po celý rok
2001. Mě byla svěřena drezurní část. V jar-
ních měsících byla zaměřena hlavně na
práci s koněm, na pečlivé předvedení cviků
a celé drezurní úlohy, podzimní soustředě-
ní pak byla na sed jezdce. Jarní část sko-
kové gymnastiky vedl J. Kutěj, který na
závěr vyhodnotil jednotlivé jezdce. Na pod-
zim jsme se věnovali nácviku temp, aby si
jezdci dokázali přesně určit rychlost ve
cvalu. Gymnastika v listopadu a prosinci
byla zaměřena na nácvik úzkého průčelí
překážek a kombinace, se kterými se stále
častěji jezdci při crossu setkávají. Zde jsme
využili i poznatky Gabriely Slavíkové, která
se vrátila z 18-ti měsíční stáže v Belgii, kde
trénovala pod vedením Toma Ryckewaer-
ta.

Pro práci v SCM pro rok 2002 bylo
vybráno 20 nejlepších juniorů a dětí (28
koní) z 29, kteří se v loňském roce soustře-
dění zúčastnili. K nejlepším jezdcům v loň-
ské sezóně patřila J. Vobořilová (SCHK
Měník), která úspěšně startovala
v Rakousku a na MČR získala 2. a 4.
místo. Velký výkonnostní skok udělal
J. Kadavý ml.( JK Smrček ). Ten získal
mistrovský titul a v roce 2002 by se měl
objevit i v sedle ANKERA.

Cílem pro tyto naše nejlepší jezdce bude
určitě Mistrovství Evropy v belgickém
Waregemu (5.-8. září) a spolu s nimi se
budou připravovat ještě L. Musilová (JK
Čejov), M. Šedá (Ideas Brno), L. Vrtek ml.
(Hor. Heřmanice), V. Odstrčil (Rudná p.
Pradědem).

K juniorům přechází pro sezonu 2002

(Pokračování ze str. 1)

(Pokračování na str. 3)

Voltižní cvičenci startovali na posledních
Světových hrách v Římě za ČR jako jediní.
Naší vlajku ponesou pravděpodobně opět
sami v Jerez de la Frontera



V roce 2002 oslaví
deset let trvání plemenná
kniha hřebčína Zangers-
heide. Od dob legendární
RATINY Z, která stála
u jejího zrodu, se jméno
Zangersheide a geniální-
ho chovatele Léona Mel-
chiora rozšířilo do celého
světa. V současné době
je v plemenné knize
hřebčína registrováno
5 000 klisen a produkty
s písmenem Z plní star-
tovní listiny nejvýznač-
nějších konkurů světa.
K desetiletému jubileu
uspořádají v Zangershei-
de při pří ležitosti FEI
World Breeding Jumping
Championships slavnost-
ní party.

Hřebčín Zangersheide
je dnes j iž tradičním
sponzorem belgické
reprezentace a jezdci
L. Philippaerts, Jos Lansink a Marc Van
Dijck tvoří základ Zangersheide týmu.

V rámci oslav zvou chovatelé z Zangers-
heide všechny zájemce na den otevřených
dveří, který bude v hřebčíně 24. února.

Hřebci světa v s’Hertogenbosch
Hřebčín Zangersheide má hlavní záslu-

hu i v rozvoji chovatelských soutěží, které
postupně nabyly celosvětového významu.
Na L. Melchiorem založeném chovatel-
ském šampionátu v Lanaken již startovali
i naši zástupci a v loňském roce se zde
prezentoval i první kůň z českého chovu -
OLZA (Dietwaerd 23 z chovu R. Skřivana
hřebčín Suchá).

Další významnou sportovně chovatel-
skou akcí světa, za kterou stojí hřebčín
Zangersheide, je srovnání desítky nejlep-
ších hřebců světa, které proběhne v rámci
CSI v s’Hertogenbosch ve dnech 21.-24.
března. Hřebci se museli do nejlepší světo-
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Ve dnech 18.-20. ledna se v jezdeckém středisku v Tursku uskutečnilo druhé skokové soustředění v ČR pod vedením rakouského olym-
pionika Rudigera Wassibauera (foto vlevo). První práce probíhala v hřebčíně v Albertovci. Za Wassibauerem přijelo do Turska téměř 30
koní a spolu s domácími tak měl v práci 32 koní. Diváci, které Rakušan do Turska přilákal, viděli práci koní stáje Tuchoměřice L. Vondráč-
ka (foto vpravo), kde nyní jezdí J. Ditl, ale i Z. Žílu a koně ze stáje Bost. Početnou skupinu vyslal i JK Mělník. Celá velmi náročná třídenní
práce vyvrcholila v neděli, kdy v turské hale (cca 40x24m) postavil R. Wassibauer parkur o jedenácti skocích. Koně tak museli především
řešit náročné obraty, což u zkušenějších koní vedlo k masivnímu podsazení, ale mnohým se nevyhnuly potíže.

R. Wassibauer, který má svojí stáj u Salcburgu, byl i po tomto soustředění osloven dalšími zájemci o jeho vedení a v jednání je jeho
práce v jezdeckém středisku ve Všemilech. Příprava v Tursku bude také pokračovat a organizátoři vypsali další dva termíny. V únoru bude
v Tursku R. Wassibauer trenovat ve dnech 15.-17. a v březnu 22.-24.

Jak viděl naše jezdce a koně jsme se zeptali přímo R. Wassibauera: „Jsem velmi překvapen kvalitními koňmi a zkušenými a rutinova-
nými jezdci, které jsem viděl. Většina koní snese západoevropské srovnání, i když tím pochopitelně nemyslím nejtěžší skákání. Naopak
jezdci mě překvapili skutečně velmi a např.: J. Ditl či Z. Žíla jsou profesionálové, kteří snesou nejnáročnější srovnání a také se dobře
vyrovnali i s těmi nejtěžšími cvičeními.“

Deset let plemenné knihy Zangersheide

vé desítky kvalifikovat na čtyřech prestiž-
ních konkurech v závěru roku 2001 (Zan-
gersheide, Hanover, Amsterdam, Meche-
len). V současnosti jsou kvalifikováni do
elitní soutěže s názvem Sires of the
World tito hřebci:

HIGH VALLEY (1989, KWPN, po Ahorn)
- Jos Lansink, RADIATOR (1987, Hann., po
Raphael) - R. Tebbel, GONZO GO (1993,
Oldenb., po Grannus) - M. Scheid, LE BON
(1993, KWPN, po Guidam) - W. Greve,
PARAMO K (1992, Westf., po Polydor) -
F. Sloothaak, LUCKY BOY D (1993, Rhein-
land, po Lucky Luke), GIO GRANNO (1990,
Oldenb., po Grannus) - F. Sloothaak, QUA-
SIMODO (1993, BWP, po Heartbreaker) -
D. Jobertie, LINCOLN (1993, KWPN, po
Faldo) - A. Zoer a POLYMIRO (1993,
Westf., po Polydor) - D. Meech.

Podrobnosti o Sires of the World nalez-
nete na www.siresoftheworld.com

(Dokončení ze str. 2)

i nadějná Barbora Doušková, mistryně ČR
v kategorii dětí. Ta se velmi dobře předsta-
vila na Olympiádě mládeže v Polsku, kde
byla nejlepší v drezuře, bezchybná v cros-
su a jen chyba na poslední překážce v par-
kuru ji stála vítězství, nakonec získala cel-
kové 3.místo.

V letošním roce již máme prvé soustře-
dění za sebou a to se konalo 10.-13. ledna.
Další jsou plánována na 21.-24. února, 21.-
24. března a 11.-14. dubna. Vedle mě a J. Ku-
těje pracuje s dětmi opět i G. Slavíková.

Pro juniory, kteří by se měli pokusit
o účast na letošním evropském šampioná-
tu plánujeme navíc i setkání s belgickým
trenérem Tomem Ryckewaertem. Ten by
měl v ČR ve dnech 27.-31. března praco-
vat se seniorskou reprezentací a v rámci
této přípravy bychom chtěli, aby si našel
čas i na naše nejlepší juniory.

J. Golembiovský (manažer voltižní
komise). Naše Sportovní centrum mláde-
že vede J. Valštýn a jako trenéři mu
pomáhají O. Zdařil a J. Jablonská. Oproti
jiným jezdeckým disciplinám není ve volti-
ži zcela nutný trenink s vlastním koněm,
protože se v přípravě zaměřujeme přede-
vším na detailní provedení cviků a zkouše-
ní povinných sestav. Koně jsou proto pou-
žíváni buď z Frenštátu nebo z bližších vol-
tižních center. I když řada reprezentantů
ve voltiži věkově spadá do kategorie,
které jsou centra určena, ve voltiži jsme
se ve Sportovním centru mládeže zaměřili
na děti v přípravě a tudíž zde místa naši
současní reprezentanti nezabírají. Ve
výběru dětí jsme se však zaměřili na cvi-
čence, kteří již nejsou úplnými začáteční-
ky. V současnosti jich máme 23. Cílem
této přípravy jsou pochopitelně naše tra-
diční CVI v Šaľe, Frenštátě p.R. a Nitře.
Voltižní reprezentaci čekají v letošním
roce i Světové jezdecké hry v Jerez de la
Frontera (11.-22. září). I když cílem naše-
ho snažení ve SCM je vstup do reprezen-
tace pro letošní rok nepředpokládám, že
by některý ze členů SCM mohl do nomi-
nace jednotlivců vstoupit.
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Blahopřejeme...

Aleš Opatrný se v těchto dnech vrátil do
ČR. Svůj pobyt na německých kolbištích
zakončil soutěžemi ve Verden. Ty se kona-
ly ve dnech 10.-13. ledna a A. Opatrný se
zde objevil v sedlech koní ABC CHARLY,
ABC FANTASIE a ABC COOPER. Pro
8. letého holštýnského ABC COOPER
(Cadillac) byla připravena soutěž Young-
ster Tour určená 7. a 8.letým koním.
V páteční kvalifikaci se ve třídě -M- umístil
mezi šedesáti koňmi po bezchybném výko-
nu na sedmém místě a v sobotním finále
pak byl ze 49 startujících dvacátýsedmý.

Střední túra patři la 11 letému ABC
CHARLY (Capitol I), který zahájil také
velmi dobře a ze 79 dvojic skončil v prvé
kvalifikaci na třetím místě. Sobotní druhou
kvalifikaci, dvoufázové skákání, vyhrál
R. Tebbel na FERNET M a ABC CHARLY
skončil po dvou chybách ve druhé fázi na
21. místě. V nedělním finále Preis der
Kreissparkasse Verden pak nastoupilo
32 startujících a ABC CHARLIE zopakoval
umístění na 21. příčce po výkonu sedm
trestných bodů. Z finálového prvenství se
radoval opět R. Tebbel na FERNET M.

Aleš Opatrný v Chlaponicích
Nejtěžší seriál soutěží (Grosse Tour)

absolvoval A. Opatrný v sedle 11. leté ABC
FANTASIE. V prvé páteční kvalifikaci skon-
čil po dvou chybách na 48. místě. Kvalifiko-
vat mezi nejlepších 34 dvojic se mu tak
povedlo až v sobotní kvalifikaci, kde se
umísti l po chybě v rozeskakování na
sedmé příčce. Ve finále pak absolvoval se
dvěma chybami a to stačilo na 24. pozici.
Vítězství si odnesl U. Plate na ABILALY.

Podrobnosti naleznete na 
www.hrt-verden.de
Po těchto závodech se A. Opatrný vrá-

til ke krátkému odpočinku do ČR. Klidu si
však moc neužije, protože vedle práce
s koňmi v hořovických stájích absolvoval
ve stáji Pradar Chlaponice ve dnech 24.-
27. ledna skokové soustředění, kde tre-
noval zhruba desítku jezdců s dvaceti
koňmi.

Ani na počátku ledna si Aleš nevydych-
ne a když se vše podaří mohl by se objevit
ve dnech 14.-17. února na startovních listi-
nách při CSI-A v Neumünsteru (14.-17. 2.)
a čtrnáct dní potom ve dnech 28.2.-3. 3. na
CSI-B Friedrichshafen.

V loňské Ceně Prácheňska v Chlaponicích zvítězil Jezdec roku 2001 A. Opatrný na
SILVIO a tak má na Chlaponice ty nejlepší vzpomínky

Společenská
sezona začíná

● Jezdeckou společenskou sezónu tra-
dičně rozbíhá Janákův východočeský sbor
selských jízd, Selská jízda Nechanice, jejíž
zástupci pořádají 26. ledna ve sportovní
hale v Hněvčevsi od 19.30 Ples selské
jízdy.

● 23. Koňařský ples pořádá ve stylových
prostorách barokní zámecké jízdárny
v Českém Krumlově JO Srnín - stáj Papou-
šek. Začátek plesu je v 19.30 a k tanci
i poslechu hraje českokrumlovský orchestr
Bon Bon. Vstupenky je možno objednat na
tel.: 0337/743 212 nebo na mobilním
čísle 0607 943 134. Informace získáte
i v Infocentru Český Krumlov na tel.:
0337/711 183. Pořadatelé zvou všechny
příznivce koní.

● 22. reprezentační jezdecký ples pořá-
dá 16. února v Městském společenském
domě v Kolíně Stáj Luka, Stáj Mareček
a Stáj Václav Kolín. Zahájení plesu je plá-
nováno na 20.00 hodin a vstupenky je
možné zajistit na tel.: 0321/723 471,
0321/726 867 nebo na 0607 947 720.

Evropský kongres 
o zdraví a výživě koní

První evropský kongres zaměřený na
výživu a zdraví koní pořádá 9. února v ant-
verpské ZOO v Belgii společnost Scientec
Matrix. V čele přednášejících stojí prof. G.
Janssens z veterinární fakulty v belgickém
Ghentu. Spolu s ním se se svými přednáš-
kami představí T. Ivers (President of Equi-
ne Racing Systém) z USA, prof. Beijnen
z veterinární fakulty v holandském Utrech-
tu, N. Kirschvink z fakulty v Liege (BEL)
a M.T. Picavet z veterinární nemocnice De
Bosdreef v Belgii. Zájemci o účast na kon-
gresu mohou kontaktovat pořadatele na
E-mail: cavalor@bettersciences.com, či
získat informace na www.cavalor.com

Ještě 
k šampionátům
Doplňujeme naší souhrnou informaci

o sportovně technických podmínkách letoš-
ních šampionátů. U kategorie dětí ve sko-
cích jsme sice uvedli tříkolovou mistrov-
skou soutěž, ale vypadla nám zvolená
obtížnost. Děti musí tedy v roce 2001
k zisku mistrovských medailí absolvovat
dvě kola -ZL- a nejlépších dvacet umístě-
ných pak třetí kolo úrovně -L-.

Slovenský žebříček
Konečné pořadí skokových jezdců a koní

bylo vyhlášeno na Slovensku. Na jeho čele
je J. Hanulay a RITUÁL (Slovan Háje Brati-
slava), kteří v celkem devíti soutěžích -S-,
dvanácti -ST- a 19 -T- a dalších devíti star-
tech v zahraničí získali do hodnocení cel-
kem 259 bodů. Na dalším místě skončil
M. Sýkora a ČESÁČ (Dobrovolná Levice)
s 239 body před P. Mackovjakem - FIGH-
TER (201 - Mackovjak Spišská Nová Ves)
a I. Rýdzlem - ACHILES (200 - IMI Lim-
bach). Pětici nejlepších uzavírá opět
J. Hanulay tentokrát na CHVOROST se zis-
kem 199 bodů. Bodově je ve slovenském
skokovém žebříčku hodnoceno celkem183
dvojic. Hanulayův RITUÁL se stal zároveň
nejbohatším slovenským koněm, když získal
241 500,- Sk ministerských dotací. Na Slo-
vensku byly v roce 2001 rozděleny na Pré-
miích a v soutěžích KMK 3 miliony Sk.

World Cup 
Driving v půlce

Přesně v polovině se nyní nalézá Světo-
vý pohár čtyřspřeží, do kterého se započí-
távají výsledky osmi halových CAI zimy
2001/2002. Po CAI-W Stuttgartu, CAI-W
Stockholmu, CAI-W Amsterdamu a CAI-W
Mechelenu je na čele klasifikace Američan
Chester Weber, který jako jediný bodoval
ve všech čtyřech soutěžích, a má nyní 27
bodů. Na dalších místech jsou Němci Lud-
wig Weinmayr (17) a Christoph Sandmann
(14) před Holanďanem Harry de Ruyterem
(12). První pětku uzavírá další Němec
Michael Freund (10).

Na jezdce nyní čeká druhá čtveřice sou-
těží, kterou otevře 8. února CAI Bordeaux
a po něm budou následovat CAI v Dort-
mundu (15.-16. 3.), s’Hertogenbosch (22-
23. 3.) a Göteborgu (5.-6.4.).

...nestoru českého jezdectví a pamětníkovi
předválečné hipologické slávy českého jez-
dectví, bývalému jezdci a dodnes trénující-
mu Jaromírovi Novosadovi (na snímku
s V. Holým), který se 30. ledna dožívá 90. let.
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Žebříčky
roku 2001

Mezinárodní jezdecká federace
zveřejnila poslední žebříčky FEI,
v kterých jsou započítávány výsled-
ky jezdců za posledních 12 měsíců
a v tomto případě obsahují počty
bodů za výsledky od 1.1. do 31. 12.
2001.

Na čele nejlepších drezurních
jezdců světa zůstává i nadále
U. Salzgeber a dominantní postave-
ní německých jezdců potvrzuje
N. Capelmann na druhém místě. Ta
od posledního sčítání přeskočila
Dána L. Petersena, který je nyní třetí
před další Němkou I. Werth. Další
vzestup zaznamenala americká
jezdkyně L. Wilcox, která postoupila
se sedmého místa na pátou pozici
a teprve šesté až osmé místo patří
Holanďanům v pořadí A.van Gruns-
ven, A. Teeuwissen a G. Rothenber-
ger - Gordijn.

Mezi skokovými jezdci zůstává
neotřesitelně první L. Beerbaum
s 3224 body. Na druhé místo sice
postoupil R. Pessoa, ale i tak zao-
stává za L.Beerbaumem o téměř
800 bodů. Třetí je L. Philippaerts
(BEL) před L. Niebergem (GER)
a švýcarskou dvojicí M. Fuchs a
W. Melliger. V prvé skokové desítce
roku 2001 zbylo ještě místo na R.G.
Bentssona (SWE), F. Sloothaaka
(GER), M. Whitakera (GBR) a
M. Ehninga (GER). Náš A. Opatrný,
kterému zmizely ze součtu body za
úspěšný konec roku 2000 klesl
v pořadí na současné 232. místo,
ale i tak je jediným jezdcem značky
CZE, který se v klasifikaci nejlep-
ších 260 jezdců světa nalézá.

Rabat se blíží
Před generálním zasedáním FEI,

které se koná v marockém Rabatu
26.-27. dubna se precizují návrhy,
které budou na zasedání předlože-
ny. Přinášíme návrhy nejzajímavěj-
ších změn a novinek mezinárodních
pravidel, které budou na zasedání
pravděpodobně navrženy:

● ve všestrannosti ve fázi
B a D vylučuje dvojici první pád koně
na překážce a druhý pád jezdce

● počet odepření poslušnosti
bude redukován na čtyři

● ve skokové zkoušce soutěže
všestrannosti bude pád jezdce
důvodem k vyloučení

● v pozvání na soutěže CSIO
vycházejí návrhy vstříc národním
federacím a národní federace

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
●● Česko - anglická společnost přijme ošetřovatelku koní na farmu u Londýna. Mluvíme česky

i anglicky. Tel.: 0448 - 59 60 35, 0777 - 247 110.
●● Hledám menší statek, zem. usedlost, chalupu s možností mít tam koně. Trutnov, Náchod

a blízké okolí. Na splátky, nebo splácet 2 roky ve formě nájmu a pak odkoupení. !! Spěchá !!
Ozvěte se! Tel.: 0737 180 805.

●● Prodám německý přívěs na dva koně, cena dohodou. Tel.: 0777 879 980.
●● Zprostředkuji práci v jezdeckých stájích v SRN. Volejte (nejlépe po 20.00 hod.)

049/1602324217.

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

budou dotazovány, která CSIO by
chtěly svými jezdci obeslat

● FEI bude mít právo nominace
na jednu divokou kartu na každé
CSIO a bude monitorovat nároky
NF na divoké karty

●  podle vzoru CSIO budou
počtem hvězd kategorizovány i CSI
v pětistupňovém systému

● byl akceptován návrh drezurní
komise FEI ke zvýšení kvalifikač-
ních požadavků na OH z 60% bodů
na 63%

● v zájmu redukce koní při olym-
pijských hrách by měly být
v budoucnu výhradně tříčlenná dre-
zurní družstva (při OH v Aténách
však budou moci být i čtyřčlenná
družstva)

● voltižní komise předložila kvali-
fikační podmínky pro Světové hry,
kdy bude nezbytné dosažení mini-
málně 6 bodů nejméně na dvou
evropských CVI**

Těšíme se na Jerez
Je jasné, že v roce konání dal-

ších, v pořadí již třetích Světových
jezdeckých her, se bude v Rabatu
točit vše kolem Jerez de la Frontera
(11.-22. září). Zasedání se bude
zabývat podrobnostmi pořádání her
a pracovní seminář proběhne
i k pořadatelství soutěží v reiningu.
Členové byra FEI si 21. listopadu
2001 prohlédli sportovní areál Cha-
pin v centru Jerez, který bude hlav-
ním centrem her. Druhým centrem
bude areál Garrapilos 17 km jižně
od Jerez, kde budou probíhat terén-
ní zkouška všestrannosti, maraton
čtyřspřeží a šampionát v enduran-

ce. Zástupci byra FEI byli se stavem
příprav spokojeni a vyjádřili pořada-
telům uznání. Podrobnosti o Světo-
vých jezdeckých hrách naleznete na

www.jerez2002weg.com

Olympijské kvóty
Řečtí pořadatelé oznámili defini-

tivní kvóty koní a jezdců pro OH
v Aténách. Celkově budou schopni
v Aténách ustájit 227 koní a při-
jmout 200 jezdců. Pro soutěže vše-
strannosti připadá 75 jezdců a
75 koní, pro drezuru 50 jezdců a
50 koní a pro skoky 75 jezdců a
75 koní + 12 reservních koní.

Soustředění pony
První soustředění dětí a pony ve

VČ oblasti se koná ve dnech
1.-3. února v Nové Americe.

Otevřeno dětem z celé republiky

ve věku 8 - 16 let s licencí i bez
licence.

Možnost získání nových zkuše-
ností do příští závodní sezóny pod
vedením p. Kotyzy, Z. Kusého a
M. Šoupala. Jednotliví účastníci
mohou využít vyhodnocení zázna-
mu tréninkové hodiny na videu.

V případě zájmu o další podrobné
informace oslovte pořadatele na
tel.: 0603/863189.

Zemský hřebčinec Tlumačov 
nabízí pro připouštěcí sezónu 2002 tyto plemenné hřebce

– inseminace klisen metodou zchlazeného spermatu
– CATANGO Z, 1989, holšt., Cantus x Ahorn Z, výkonnost -T-
– BAXTE DE QUETTEHOU, 1989, SF, Kayack x Tanael, výkonnost -T-
– PORTER, 1992, holšt., Cassini I x Königsparke xx, výkonnost -T-
– OSCAR, 1996, KWPN, Celano x Darnels, výkonnost -S-
– VULKÁN, 1994, KWPN, Voltaire x Duc de Normandie, výkonnost -S-
– CASSILIUS, 1997, holšt., Cassini I x Landgraf I, -ZL-
– DANTES, 1996, han., Davignon x Cardinal xx, drez. -L-

Tyto hřebce, včetně hřebců GRAND STEP a BALAST, kteří v Tlumačově
působili v posledních letech, je možné zhlédnout i v pohybu na videoka-
zetě, kterou lze objednat a zakoupit na 
tel.: 067/79 29 085 nebo 067/79 29 289 (večer) či na mobil: 0732 176 347.
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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

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

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

Jezdecké kurzy
pro jezdce, kteří se připravují ke
zkouškám ZV a pro jezdce, kteří
mají zájem o skokovou drezuru
a práci na gymnastice, pořádá-
me kurzy v Přední Lhotě
u Poděbrad - areál pana Kurky.

Termíny kurzů jsou 
od 11. do 15. února 

a od 18. do 22. února.
Cena kurzu 2 920,- Kč

Cena zahrnuje: výcvik, ubyto-
vání a stravování pro jezdce,
ustájení a krmivo pro koně.
Pro zájemce o ZZV také pro-
studování písemných testů.
V případě dostatečného počtu
zájemců o ZZV se ZZV usku-
teční dne 23. února 2002.
Přihlášky na tel.: 0603 52 51 69,

0608 51 57 23


